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ค ำน ำ 
 

โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  ได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
องค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 2) สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการ
ระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 3) สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ.  และ 4) จัดท า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานองค์กร ที่ดูแลเด็กนอก
ระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษา  

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน คณะท างานโครงการฯ ได้ลงพ้ืนที่ ติดตาม สนับสนุนการท างาน
ด้านองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของครูและเด็กนอกระบบการศึกษาภายใต้โครงการย่อยที่เป็นโครงการ
เชิงพ้ืนที่ในภาคต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการย่อยทั้ง 18 โครงการ ที่เป็นโครงการที่ได้รับ
การคัดเลือกในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการด าเนินงานในครั้งนี้โครงการฯ สามารถจัดท าฐานข้อมูลครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษาในมิติต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป สาเหตุของการออกนอกระบบ เป้าหมายและความต้อง
ของเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือเข้าไปให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศัยภาพได้ตรงกับความต้องการ สามารถ
สังเคราะห์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ เด็กใน
กระบวนการยุติธรรม เด็กพิการในชุมชน เด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว เด็กมุสลิม
และเด็กในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็กยากจนในชุมชน ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เด็กนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อภาครัฐในการพัฒนาเด็กและครูนอกระบบการศึกษาที่มีลักษณะและบริบทแตกต่างกัน  

การด าเนินงานครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับความกรุณาจากภาคีคนท างานด้านเด็กและครู
นอกระบบการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจกล่าวนามได้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากมีข้อบกพร่องประการใดคณะท างานโครงการฯ ขอน้อบรับทุกข้อเสนอแนะเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปและหวังอย่างยิ่งว่าสารสนเทศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาต่อไป 

 
คณะท างานโครงการฯ 

กรกฎาคม 2564 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีภารกิจเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5(4) 

ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา 

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิต

ได้ โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบสูงต่อการลดความเหลื่อมล ้า

ทางการศึกษา ได้แก่ กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะด าเนินการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสร้างความเสมอภาคส าหรับเด็กและเยาวชนได้เองในระยะยาว อีกทั้งยังพบเด็กนอกระบบ

การศึกษาที่ต้องได้รับความช่วยเหลือต ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดในการค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษา 

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโรคโควิด-19 ที่ก าลังเพ่ิมความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ประเทศทุกด้าน จึงท าให้การช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสม

และหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายพ้ืนที่ไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ ในลักษณะการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแล

เด็กนอกระบบการศึกษาอยู่แล้ว หรืออยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณะประโยชน์ โดยผู้ที่ดูแล

หลักคือ “ครูนอกระบบการศึกษา” 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและเสนอกลไก 

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมกับการพัฒนา

คุณภาพครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และ

รวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  2) สนับสนุนและติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบ

บูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 3) สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. และ 4) จัดท า

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบ

การศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  

จากการด าเนินงานมาตลอด 1 ปี เกิดผลการด าเนินงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คณะท างานโครงการฯ ได้ออกแบบและน า

แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จาก



องค์กรเครือข่าย ทั้งสิ้น 67 โครงการ มีจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษา 35,003 คน และมีจ านวนครูนอกระบบ

การศึกษา 3,161 คน  

 ส าหรับข้อมูลลักษณะของเด็กนอกระบบการศึกษาในมิติต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า  เด็กนอกระบบ
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย และมีเด็กไร้สัญชาติและสัญชาติอ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึ่ง เช่น  
เมียนมา กะเหรี่ยง กัมพูชา โดยเด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างไรก็ตามยังมี
ส่วนที่ไม่ระบุและไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล การศึกษาที่ได้รับการศึกษาสูงสุดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่
ยังมีบางส่วนที่พบว่ายังไม่ได้รับการศึกษา ในด้านอาชีพพบว่า ผู้ปกครองไม่มีงานประจ า/รับจ้างรายวันเป็นจ านวน
มาก และมีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความยากจนของผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้ 
การช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษานอกเหนือจากการช่วยเหลือในระดับบุคคลที่ตัวเด็กที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาที่
มีความทับซ้อนทั้งในระดับตัวบุคคลและปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างของระบบที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กหรือท าให้
เด็กไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือสวัสดิการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นหรือการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และประกอบอาชีพ ควรจะต้อง
พิจารณาถึงปัญหาของครอบครัวเด็กนอกระบบการศึกษาที่ต้องมีแนวทางในการขจัดความยากจนให้สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได ้
 สาเหตุของการออกนอกระบบการศึกษาในโรงเรียน คือ ความยากจน ปัญหาครอบครัว การถูกผลักออก
จากระบบการศึกษา ไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา มีปัญหาสุขภาพ ได้รับความรุนแรง และอยู่ในกระบวน 
การยุติธรรม ความพิการ การศึกษาในระบบที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ การไม่มีเอกสารในการเข้า
ศึกษาในโรงเรียน ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลเรื่องการส่งเสริมให้อยู่ในระบบการศึกษาของเด็ก
กลุ่มนี้จะต้องพิจารณาปรับแก้ในหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การอยู่ร่วมกัน ความแตกต่าง
หลากหลาย การเรียนรู้ในการเรียนร่วม และต้องมีการจัดการเป็นเชิงกรณี (Case Management)  
 ในส่วนของเป้าหมายการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายด้านการศึกษาที่
ชัดเจน รองลงมาคือต้องการเรียนต่อสายอาชีพ สายสามัญ และระดับอุดมศึกษา ส่วนการประกอบอาชีพพบว่า มี
เป้าหมายการประกอบอาชีพที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามอาชีพที่สนใจมักเป็นอาชีพที่อยู่ในบริบทชีวิต เช่น ครู แพทย์ 
ต ารวจ พยาบาล ช่างต่าง ๆ เกษตรกร เป็นที่น่าสังเกตว่าจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อมีจ านวนใกล้เคียงกับสัดส่วนของเด็กนอกระบบการศึกษาที่ยังไม่มีเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพที่
ชัดเจน ซึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้จะต้องมีกระบวนการให้เห็นคุณค่า ในตนเอง เห็นเป้าหมายของ
การศึกษาให้มากขึ้น เปลี่ยนวิธีคิด สร้างตัวตนใหม่และเป้าหมายใหม่ สามารถแสวงหาการเรียนรู้ มีความพร้อม
กลับเข้าสู่การศึกษา มีทักษะและอาชีพของตนเองเลี้ยงดูตัวเองได ้ 
 ความต้องการได้รับความช่วยของเด็กนอกระบบการศึกษาพบว่า มีความต้องการทางด้านการศึกษาและ  
การประกอบอาชีพ เช่น เงินอุดหนุนรายหัว ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ทุนด ารงชีพ 



อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านทักษะชีวิต เช่น การสื่อสาร การป้องกันยาเสพติด การจัดการอารมณ์ การประสานงาน และสุขภาวะ
ทางเพศ ความต้องการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กนอกระบบการศึกษามีความมุ่งหวังให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการศึกษาระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพที่ต้องการประกอบและการพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็นต่อการดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 ส าหรับข้อมูลของครูนอกระบบการศึกษาพบว่า ภาพรวมเป็นชาวไทยโดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 18 - 83 ปี 
โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นครูอาสาสมัคร ครูประจ า ผู้ดูแลเด็ก ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน โดยกลุ่มครู
เหล่านี้ท างานกับเด็กมีลักษณะหลากหลายทั้งกับเด็กที่มีสภาวะปัญหาด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และปัญหาจากปัจจัยสังคม เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ความบกพร่องทางร่างกาย 
พิการซ ้าซ้อน การมีปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์และออทิสติก ติดสารเสพติด แม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยว การอยู่
กับ HIV ยากจน มีปัญหาที่เคยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การไม่รู้หนังสือ การขาดโอกาสการเรียนรู้ ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน การเป็นเด็กเร่รอน ไร้บ้าน การกระท าผิดจนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  ไร้สัญชาติ เป็นลูก
แรงงานต่างด้าว มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เหยื่อความรุนแรง พ่อแม่แยกทาง ก าพร้า การค้าประเวณี การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ การอยู่ในพื้นท่ีไม่สงบ การถูกตีตราจากสังคม  
 ปัญหาและความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาพบว่า มีปัญหาในเรื่องงบประมาณด าเนินการ  

ความไม่ต่อเนื่องในการเชื่อมโยงกับเครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลเด็กและเยาวชน  

ในส่วนความต้องการพบว่า ครูมีความต้องการทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ การบริหารจัดการ และ

ทรัพยากร เช่น องค์ความรู้เรื่องการเขียนโครงการเพ่ือของรับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การดูแลเด็กและการส่ งต่อ

เด็ก การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน เทคนิค  วิธีจัดกิจกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก  

การวัดและประเมินผลโครงการ ทักษะการให้ค าปรึกษาและการโค้ช การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการทั่วไป 

ทรัพยากรด้านงบประมาณ เครื่องมือและเทคนิคในการท างานและประสานงาน ซึ่งปัญหาและความต้องการเหล่านี้

น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องตนในการน ามาออกแบบในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการอบรม  

การเรียนรู้จากการท างาน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลทฟอร์มต่อไป 

 2. ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คณะท างานโครงการฯ ได้ลงพ้ืนที่ ติดตาม 

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการทั้ง 67 โครงการ โดยใช้รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงเก็บข้อมูลเชิงลึก

โครงการย่อยภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบทั้ง 18 โครงการ 

โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามประเด็นที่ด าเนินการ 

ซึ่งผลการน าเสนอการสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ  



2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการย่อยภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไก 
การขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบทั้ง 18 โครงการ พบว่า ประเด็นที่ด าเนินการแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น โดยเป็น
โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพมากที่สุด รองลงมาเป็นโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเป็นโครงการ
การพัฒนาทักษะชีวิต อีกทั้งพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการเครือข่ายมากกว่าโครงการเดี่ยว และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่
ด าเนินการพบว่ากระจายอยู่ทั่ วทั้ ง 6 ภูมิภาค โดยส่วนใหญ่ พ้ืนที่ ด าเนินการอยู่ ในภาคใต้  ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ตามล าดับ 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการทั้งจากแบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ  
การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงแบบสัมภาษณ์ ส าหรับ
ความคิดเห็นของผู้ประเมินแบ่งตามประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น กล่าวคือ  

1. บริบทของโครงการพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ
โครงการย่อยทั้ง 18 โครงการ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานและ/หรือเครือข่ายในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในด้านการพ่ึงตนเองด้านอาชีพของเด็ก  
การพัฒนาตนเองทักษะชีวิต และมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ ทักษะที่ จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และเจตคติ
ในการเรียนรู้ 

2. ปัจจัยของโครงการในด้านความพร้อมของทรัพยากรพบว่า ผู้รับผิดชอบกลุ่มโครงการ 
การพัฒนาทักษะชีวิตมีระดับความคิดเห็นว่าโครงการมีความพร้อมด้านทรัพยากรอยู่ในระดับมาก แต่ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ มีระดับความคิดเห็นว่าโครงการมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุนของทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนา
เด็กนอกระบบการศึกษามีมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งการให้การช่วยเหลือหรือพัฒนาองค์กรที่ท างานกับเด็กนอกระบบ
การศึกษา จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนและควรสนับสนุนจุดแข็งที่มี และเพ่ิมเติมการแก้ไขจุดอ่อน นอกจากนี้พบว่า
ปัจจัยที่หลายโครงการมีอยู่และเอ้ือให้โครงการด าเนินการได้ดีที่เป็นจุดร่วมของทุกโครงการ คือ ทุนทางสังคม และ
เครือข่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการมีต้นทุนทางสังคมและมีการใช้หรือสร้างเครือข่ายเพ่ือน ามาใช้  
ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งในการส่งเสริมองค์กรเหล่านี้ต้องส่งเสริมสิ่งเหล่านี้เป็นส าคัญ  

3. กระบวนการพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
โครงการทั้งหมดมีการด าเนินการของโครงการเป็นไปตามแผน ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษาในโครงการ และการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม สะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการมีความพยายาม 
ในการออกแบบการด าเนินงานและกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสอดคล้องกับช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

4. ผลผลิตของโครงการพบว่ามีความเห็นที่แตกต่างกัน คือ ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มโครงการ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ มีระดับความคิดเห็นว่าโครงการบรรลุผลตาม



เป้าหมายอยู่ในระดับมาก แต่ผู้รับผิดชอบกลุ่มโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตมีระดับความคิดเห็นว่าโครงการ
บรรลุผลตามเป้าหมายอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา 
ในการพัฒนา โดยภาพรวมความคิดเห็นจึงอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพที่มี 
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น การมีความรู้ความเข้าใจที่ ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ทักษะทั้งทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทัศนคติ รวมถึงมุมมองในการท างานและการด าเนินชีวิตที่ดีข้ึน บางโครงการ
สะท้อนผลผลิตของโครงการในลักษณะมีความร่วมมือจากภาคีเครือร่วมด าเนินการที่เพ่ิมขึ้น และพร้อมด าเนินการ
งานร่วมกันต่อไปในอนาคต  
 3. ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครู

และเด็กนอกระบบการศึกษา และการลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่

ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ในภาพรวมเริ่มจาก  

1) กระบวนการเข้าถึงเด็กอย่างบูรณาการ ด้วยการค้นหาเด็กที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานและจัดท าเป็น

ฐานข้อมูลในการติดตามตัวเด็กที่สอดคล้องกับความลื่นไหลของเด็กนอกระบบการศึกษา 2) การค้นหา 

ความต้องการในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพ ที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมวัฒนธรรม บริบทชุมชน ที่แตกต่างกันของเด็ก 3) การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) และการออกแบบ

การศึกษารายบุคคล (IEP) หรือรายกลุ่ม 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบ าบัด การฟ้ืนฟูเด็ก ทั้งรายบุคคลหรือ

กลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองในระดับปัจเจกบุคคลและ  

การรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินงานหรือการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและพ้ืนที่เสมือนที่เกิดการเรียนรู้ขึ้น

ได้ทุกที่ทุกเวลา และ 5) การประเมินการเรียนรู้ตามเป้าหมายและการเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ 

การประกอบอาชีพ 

กลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 4 กลไก ซึ่งเป็นไปตาม

รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย 1) กลไกฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน อาจใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นฐานข้อมูลชุมชน โดยเป็นเครื่องมือค้นหาตัว

เด็กและการประสานกับเครือข่ายเพ่ือลดระยะเวลาด าเนินงานและลดความซ ้าซ้อนของข้อมู ล 2) กลไกพ้ืนที่ใน 

การค้นหาตัวเด็ก โดยครูนอกระบบการศึกษาทั้งครู กศน. ครู ศรช. ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูอาสาสอนเด็ก

ด้อยโอกาส ครูอัตราจ้างสังกัด อปท. โรงเรียน มูลนิธิ และเครือข่ายในชุมชนลงพ้ืนที่เพ่ือหากลุ่มเด็กนอกระบบ

การศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของเด็กและสภาพบริบทชุมชน  

3) กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก คือ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ด าเนิน 



การจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการออกแบบพ้ืนที่

การเรียนรู้ที่เหมาะสม และ 4) กลไกการส่งต่อ คือ หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือประสานงานกับครอบครัวหรือตัวเด็ก

เพ่ือประคับประคองเด็ก ส่งต่อ และเชื่อมโยงการท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ เพ่ือ

การติดตาม ส่งต่อ และปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือการจบการศึกษาและมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ

และศักยภาพของเด็กรายบุคคลอย่างความเหมาะสมต่อไป  

 ส าหรับกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับครูนอกระบบการศึกษา ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 5 กลไก คือ  

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้หลักการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้

เชิงรุก ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค และการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) และการนิเทศติดตามความก้าวหน้า รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาฐานคิดในการท างานให้มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานด้วย 2) การพัฒนาครูผ่านระบบ

แม่ไก-่ลูกไก่ (Training of the Trainer: ToT) โดยประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สอนทักษะอาชีพและ

ความเป็นครูให้เด็กรุ่นที่ 1 เพ่ือน าไปใช้ในการสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือนให้กับเด็กกลุ่มหรือรุ่นต่อไป โดยผ่าน 

การเรียนรู้โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบอิงสมรรถนะ (Competency based Learning) 3) การใช้ชุมชนการเรียนรู้

เชิ งวิ ช าชี พ  (Professional Learning Community) 4) การนิ เทศติ ดตามและการพัฒ นาตน เอง และ  

5) การพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ไว้วางใจและร่วมแรงใจกัน โดยมุ่งหมายให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกลไกการพัฒนาในฐานะตัวกลางเชื่อมประสานการท างานด้านการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษา ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานอย่าง

สอดประสานเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพที่มุ่งการท างานบนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทิศทางเดียวกันต่อไป 

4. ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จากข้อค้นพบของคณะท างานโครงการฯ  

ในการจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีลักษณะและบริบทแตกต่างกัน และครูนอก

ระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม พบว่า 

4.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ส าหรับ

ข้อเสนอแนะควรเริ่มจากความเข้าใจถึงปัจจัยจ าเป็นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก ทั้ง

สภาวะทั่วไปและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ตามความต้องการเฉพาะของเด็กเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ ความสามารถในการมีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี มีความสามารถทางอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

เกื้อกูลสังคม โดยการสนับสนุนปัจจัย 4 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษา

ได้นั้นควรเริ่มต้นจากการเสริมสร้างทัศนคติที่รักการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและเหตุปัจจัยต่าง ๆ 

โดยในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ครูนอกระบบการศึกษาเป็นบุคคลหลักที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 



ความจ าเป็นและต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา ช่วยสนับสนุนให้เด็กนอกระบบการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศและพ้ืนที่ของการเรียนรู้ที่ปลอดภัยที่เอ้ือให้เกิดการเติบโตและพัฒนา ครูนอกระบบ

การศึกษาต้องมีจรรยาบรรณและหัวใจของความเป็นครู สามารถให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพแก่เด็กนอกระบบ

การศึกษาที่ประสบกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในชีวิต รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวกที่มีความรู้ความเข้าใจ

และส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในกระแสหลัก การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตาม

อัธยาศัย รวมถึงการศึกษาทางเลือก มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเด็กนอกระบบการศึกษาในแต่ละกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะตาม

ธรรมชาติเฉพาะของเด็กแต่ละกลุ่ม มีความรู้และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล รวมทั้งทักษะทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการท างานของตนและ

สนับสนุนการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา  

นอกจากนี้ควรมีพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนาบนฐานสมรรถนะ การส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เชิงวิชาชีพ การใช้การโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยง มีการนิเทศติดตาม เพ่ือให้ครูนอกระบบการศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ตลอด

ชีวิตที่ปฏิบัติงานได้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการ เรียนรู้ในหลักสูตร

และกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามรากฐานที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนจาก

ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แนวทางและกลไกสนับสนุนที่

เกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยย่อยที่ใกล้ชิดเด็กนอกระบบการศึกษามากที่สุดจนถึงระดับประเทศ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน

ภาคพัฒนาเอกชนอื่น ๆ จนถึงหน่วยงานระดับชาติ ในการร่วมพัฒนาความสามารถ จัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ

ต่าง ๆ ในการปฏิบัติ งานแก่ครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และงบประมาณ  

ในการด าเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตของเด็กนอก

ระบบการศึกษาในบริบทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และควรสร้างเครือข่ายทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือกับความต้องการของครูและเด็กนอก

ระบบการศึกษาท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กและครนูอกระบบการศึกษา  

 4.2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษา คือ 

1. การจัดท านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ โดยต้องเป็นการท านโยบายจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากพ้ืนที่ เพ่ือการมีนโยบายที่

สอดคล้องและเท่าทันสถานการณ ์



2. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคการศึกษา

และนอกภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรเอกชน โดยเป็นหน่วยงานทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาคที่

ใช้กลไกเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัดพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา มี

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาด้วยกัน จัดท าฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาเชิงลึกที่เป็น

ข้อมูลชุดเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นฐานในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น และ

การใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาและความต้องการในพ้ืนที่ใน

การช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ท างานเชิงรุกในป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบและช่วยเหลือเด็กนอก

ระบบการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้ตามความสนใจหรือความถนัด หรือการดูแลเรื่องสุขภาพ ทักษะ

ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังรายกรณีเพ่ือลดอัตราเสี่ยงการหลุดออกนอกระบบ

การศึกษา โดยภาคประชาสังคมควรจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการและภาครัฐควรมีบทบาทในฐานะ

ผู้สนับสนุนทรัพยากรในการให้บริการ อันจะส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการดูแลและสนับสนุนเด็กนอกระบบ

การศึกษาที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

3. หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับนโยบายและหน่วยงานระดับปฏิบัติ ต้องปฎิบัติการให้เกิดผลเป็น

จริงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือ ส่งเสริมคืนอ านาจการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กนอกระบบการศึกษามี

สิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และมีเสรีภาพที่เด็กจะได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัด 

โดย 1) ควรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งแบบในระบบโรงเรียน นอกระบบ

โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับครอบครัวที่ยากจน และครอบครัวของเด็กนอกระบบการศึกษา โดย

ใช้กลไกการท างานในระดับจังหวัดและพ้ืนที่  2) จ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีการศึกษาเด็กทุกคน รวมทั้งเด็ก 

นอกระบบการศึกษา โดยจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปที่ตัวเด็กทุกคน เปิดโอกาสให้เด็ก

ออกแบบเลือกประเด็นหรือหัวข้อการเรียนรู้และพ้ืนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้การจัด

การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา คือ การเรียนผ่านระบบการเรียนแบบเปิดเพ่ือมวลชน 

(Massive Open Online Course: MOOC) หรือเรียนจากมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับตัวเป็นมหาวิทยาลัยของ

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับผู้เรียนที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา สามารถเก็บสะสมการเรียนรู้ผ่าน

ระบบธนาคารเครดิต (Credit Banking) และมีการต่อยอดจากการเรียนรู้ในลักษณะนี้ไปสู่การรับรองการส าเร็จ

การศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรืออุดมศึกษา และ 4) ส่งเสริมให้ใช้หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตร

แกนกลางส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการส่งเสริม 

การเรียนรู้ในการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เหมาะกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล 



4. การท างานเรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาจะต้องมองไปถึงการป้องกันเด็กหลุดจากระบบ

การศึกษา โดยการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันครอบครัว ทั้งในเรื่องของรายได้ สวัสดิการ ความรู้ในการดูแล

ครอบครัวและลูกหลาน เพ่ือเป็นองค์ประกอบที่ป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา และการส่งเสริม 

ความมั่นคงด้านอาหารส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งในรูปการส่งเสริมงบประมาณสนับสนุนด้านอาหารเพ่ือ

ความพร้อมในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต หรือการส่งเสริมงบประมาณและกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การท า

กิจกรรมเพื่อการพ่ึงตนเองด้านอาหาร 

   4.2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูนอกระบบการศึกษา 
1. การสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา สถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด รวมทั้งองค์กรเอกชนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จ าเป็นในด าเนิน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. ควรมีระบบและหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเพ่ือยกระดับศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาทักษะของตนเองให้จัดการกับงานที่เกิดขึ้นได้ เช่น การเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับครูนอกระบบการศึกษาที่มีประสบการณ์และ
เป็นพี่เลี้ยงของครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม ่ใช้แนวทางชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

3. การยกระดับศักยภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม มูลนิธิที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้สถานที่ดังกล่าวมามี
ระบบการท างานเพ่ือเกื้อหนุนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มครูและเด็กนอกระบบการศึกษาใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

4. การรับรองการมีตัวตนและความสามารถของครูนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการในดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การพัฒนาทางความรู้และอาชีพ 
และค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการดูแลเด็ก
เพ่ิมข้ึน และการได้รบัการยอมรับจากสังคม 

5. การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) เพ่ือสนับสนุนการท างานในระดับพ้ืนที่
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาได้ถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน 

6. การสรรหาและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ  
ควรพิจารณาจากทักษะความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ แรงบันดาลใจและทัศนตคิในการท างานกับเด็กนอกระบบ
การศึกษา มีการพัฒนาจากการให้เรียนรู้ผ่านการอบรม การปฏิบัติจริง การให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



7. การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้ตรงตามความจ าเป็น ตามบริบท และครูจะได้มีแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะกับ
เด็กนอกระบบการศึกษาท่ีมีความแตกต่างหลากหลายในด้านปัญหาความต้องการของทั้งตัวเด็กและพ้ืนที่ 

4.3 ข้อเสนอแนะต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอก
ระบบการศึกษา 
  4.3.1 การมีนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงป้องกันเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาในเด็กนอกระบบการศึกษา โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  4.3.2 การประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ดูแลเด็กที่
เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เด็กนอกระบบการศึกษา และพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของเด็กที่ เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เด็กและครูนอกระบบการศึกษาร่วมกัน โดยอาจเป็น 
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันให้มีฐานข้อมูลเดียว เพ่ือประโยชน์ในการออกแบบ 
การช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาเด็กท่ีเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เด็กและครูนอกระบบการศึกษา  
  4.3.3 ใช้โครงการที่มีอยู่ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่ จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุน
เสมอภาค โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และ
โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ และโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น การขยายจังหวัดเพ่ือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
  4.3.4 ประสานกับหน่วยงานกองทุนด้านการวิจัยของประเทศ เพ่ือบูรณาการงบประมาณเพ่ือ 
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบและกลไกในการช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน และพัฒนาเด็กที่เสี่ยงหลุด
จากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาในเชิงพ้ืนที่  
  4.3.5 ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานส่งเสริม



การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการร่วมกัน
บูรณาการงบประมาณในการออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความหลากหลายของเด็กที่เสี่ยงหลุด
จากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาที่สอดคล้องกับความถนัดและ
ศักยภาพ และออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการช่วยเหลือ สนับสนุน จัดการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยทั้ง 2 หลักสูตรต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรจากครู
ที่สังกัดหน่วยงานของภาครัฐดังกล่าวและครูที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ที่ท างาน
กับเด็ก  
  4.4.6 การประสานและสนับสนุนการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัย และองค์กรนานาชาติ เช่น UNESCO และ 
UNICEF ในการผลิตครูนอกระบบการศึกษาเพ่ือทดแทนครูรุ่นเดิม โดยผ่านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  
การพัฒนาอาสาสมัครทางการศึกษา (อสม.การศึกษา) ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน หรือการพัฒนาจากระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งหลักสูตรระดับปริญญาที่มีอยู่ในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ หรือเป็นหลักสูตรหรือกลุ่มวิชาระยะสั้น และ
การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่มีอยู่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย การจัดการความรู้ การเรียนรู้
แบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การส่งเสริมการเข้าอบรมและการศึกษาดูงาน   
  4.4.7 จัดเวทีประสานหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอก
ระบบการศึกษา และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ท าความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคย ทั้งยัง
แลกเปลี่ยนความรู้และสรรพก าลัง ยกระดับภาคีสู่ชุมชนการเรียนรู้ในอนาคต เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมี
ทรัพยากรในการด าเนินงาน แต่มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีปัญหาเฉพาะหรือลงไปแก้ไขปัญหาเชิงลึกได้ดี
เท่าภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน ดังนั้นการเข้าถึงเด็กเพ่ือค้นหา พัฒนา และส่งต่อ จึงควรด าเนินงานร่วมกันผ่านระบบ
จดัการรายกรณ ีมีการเชื่อมโยงและวางระบบการด าเนินงานให้เป็นระบบมากข้ึน 
  4.4.8 จัดพ้ืนที่การน าเสนอภาพความส าเร็จของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา ที่สะท้อน 
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทยที่เกิดจากการท างานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยใช้ระบบออนไลน์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีเอกสารสิ่งพิมพ์ และการใช้ 
การจัดเวทีเชิงอภิปรายหรือการประชุมเพื่อการเผยแพร่ 



  4.4.9 การสนับสนุนทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในโอกาส
ต่อไป ควรเป็นการพัฒนาโครงการเชิงรุกที่ พิจารณาจากโครงการที่ผ่านมาในปี แรกที่มีค้นพบแนวทาง 
การด าเนินการที่มีการเข้าถึง พัฒนา และมีแนวโน้มการส่งต่อเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่การได้รับการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในกระแสหลักทั้งในระบบหรือนอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาทางเลือกที่เป็น
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะ
พ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิต เพ่ือน ามาต่อยอดในปี 2564 และให้เชื่อมต่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู วิจัย 
หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า ในการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร  

ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งริเริ่มจากการประชุม Rio+20 

(United Nation Development Program, 2016) ร่วมกันของโลกอนาคต โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 

เรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 2030 ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ เป้าประสงค์ 169 ข้อ ซึ่งครอบคลุมไปด้วย 

3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมจะยึดถือหลัก 

“No one left behind” หรือจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศที่เข้าร่วม

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน  

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเป้าหมายด้านการศึกษาจัดเป็นเป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระส าคัญคือ การได้รับการศึกษา

ที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2560) ทั้งนี้การวางเป้าหมายการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกนั้น เด็กและเยาวชน 

ทุกคนทุกกลุ่มในสังคมต้องได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้น  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

ครอบคลุมไปจนถึงการจัดการเรียนรู้กับประชากรนอกเหนือวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นกลไกหลักส าคัญของการพัฒนาประชากรของประเทศ โดยเฉพาะประชากร

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเป็นกลุ่มที่กฎหมายให้ความส าคัญมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีจุดเน้นด้านการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาส

และความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ที่กล่าวว่าการจัด

การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและ

มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบตัวเลขท่ีน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอยู่ กล่าวคือ มีเด็ก

ที่ออกกลางคันจากระบบการศึกษากว่า 600,000-700,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีสาเหตุที่

แตกต่างกัน เช่น ความยากจน ปัญหาในครอบครัว และการปรับตัวในการเรียน (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2554)  
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ในระดับสากล นิโคลัส เบอร์เนตต์ (2557) อดีตผู้บริหารระดับสูงของยูเนสโกและธนาคารโลก ได้ประมาณการ

ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบัประเทศไทย

เป็นมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาททุกปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ

ประเทศ ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา แม้ว่าระบบการศึกษา

ของไทยจะลงทุนสูง แต่สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาของไทยยังคงมี

แนวโน้มที่ไม่ดีขึ้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ให้ออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สอดคล้องกันกับสมพงษ์ จิตระดับ 

(2562) ที่พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนอายุ 2 – 25 ปี อยู่นอกระบบการศึกษามากกว่า 8 

แสนคน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรอันตราย 3 เรื่อง คือ 1) เป็นแรงงาน

รายได้ต ่า เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ 2) การค้าประเวณี โดยเฉพาะเด็กผู้หญิ ง และ 3) ยุวอาชญากรที่

ตกอยู่ในวังวนยาเสพติดและลักขโมย ในขณะที่ ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และคณะ (ม.ป.ป.)  พบว่ามีเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 7 - 17 ปี ประมาณ 590,000 คน ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วไม่ศึกษาต่อ  

จากปัญหาดังกล่าวที่มีเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยได้ตอบ

รับกับแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการศึกษาให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา (Out-of-school children) โดยมีสาระส าคัญ คือ การมีรูปแบบ

กิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหายังคงให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบอยู่มาก ซึ่งพบว่าไม่สามารถสร้าง  

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ทั้งหมด หากแต่เป็นการเรียนเพ่ือสอบในเนื้อหาความรู้และ

บริบทที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ส่งผลให้ไม่สามารถเป็นคนที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และปรับตัวไม่

เท่าทันกับโลกของความรู้รอบด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ, 2563) 

ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น 

UNESCO รายงานว่ารัฐบาลทั่วโลกมีการสั่งปิดสถาบันการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษาทั่ว

โลกกว่า 91% (UNESCO, 2020a) และมีการเผยแพร่ผลส ารวจเยาวชนไทย อายุ 15-19 ปี จ านวน 6,771 คน 

ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2563 พบว่าโรคโควิด-19 ส่งผลต่อรายได้ของครอบครัว มี

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต มีความกังวลต่อการเรียนและการจ้างงานในอนาคต (UNICEF, 2020a) จากการปิด

เมืองและปิดประเทศ คนไทยที่หาเช้ากินค ่าขาดรายได้ หลายคนตกงานและไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ ท า

ให้เด็กและเยาวชนตกอยู่ในภาวะทุกขโภชนาและมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง (Sirinya Wattanasukchai, 2020) 

อีกทั้งสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังส่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาของไทยให้เกิดระยะห่างที่กว้างมาก

ขึ้น และระบบสนับสนุนครูที่ยังขาดประสิทธิภาพ โดยสถานการณ์เหล่านี้จะยิ่งย ่าแย่มากขึ้นหากวิกฤตินี้ยัง
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เกิดขึ้นต่อเนื่อง (Kenan Foundation Asia, 2020) จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงมีการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน

ลงมือช่วยเหลือให้เร็วขึ้นและมากขึ้นต่อเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยากจนและเปราะบาง 

ที่จะได้รับหายนะจากการเผชิญวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ (UNICEF, 2020b) 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีภารกิจเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และ

วัตถุประสงค์ตามมาตรา 5(4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส

ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมี

ศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ และให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที ่1/2562 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบกลุ่มแผนงานส่งเสริมการจัดระบบพ้ืนที่ต้นแบบ โดยให้

ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบสูงต่อการลดความเหลื่อมล ้าทาง  

การศึกษา ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยในปีพ.ศ. 2562 กสศ. มี

แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะด าเนิน 

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสร้างความเสมอภาคส าหรับเด็กและเยาวชนได้เองในระยะยาว อีกทั้งยังพบเด็กนอก

ระบบที่ต้องได้รับความช่วยเหลือต ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดในการค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษา 

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโรคโควิด-19 ที่ก าลังเพ่ิมความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อ 

การพัฒนาประเทศทุกด้าน จึงท าให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบให้มีความเหมาะสมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายพ้ืนที่ไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ ในลักษณะ 

การสนับสนุนหน่วยงานที่ก าลังดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอยู่แล้ว เด็กนอกระบบจ านวนมากอยู่ใน

การดูแลของหน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณะประโยชน์ ผู้ที่ดูแลหลักคอื “ครูนอกระบบการศึกษา”  

จากปัญหาและความส าคัญ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบกองทุน 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  

เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาด

แคลนทุนทรัพย์และครู พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู

และเด็กนอกระบบการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายช่องทางการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ประการแรก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-19 และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ได้ตาม

ความศักยภาพและความต้องการ ประการที่สอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็ก
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และเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และ

ประการที่สาม เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังนับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษามากท่ีสุดของประเทศทั้งในเขตชุมชนแออัด ที่พักคนงานก่อสร้าง และแหล่งพักของแรงงานอพยพมา

จากต่างจังหวัด ท าให้มีความหลากหลายและมีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยทั่วไป ซึ่งข้อมูลจาก

แบบส ารวจที่ตั้งขององค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กไทยในสถานการณ์การการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

จ านวน 28 หน่วยงาน พบว่ามีถึง 16 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสถานการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อ

เด็กและครอบครัวเป็นอย่างมาก เกิดสภาวะการสูญเสียรายได้ ไม่มีเงินส ารองเพ่ือกักตุนอาหาร เด็กขาดโอกาส

ทางการศึกษา/เรียนรู้ ติดสื่อ Social Media เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์จากกลุ่มมิจฉาชีพ และเกิดความ

รุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนและเด็กเร่ร่อนซึ่งมีจ านวนมากท่ีสุด 

เมื่อศึกษาถึงรูปแบบการท างานเพ่ือดูแลเด็กนอกระบบในประเทศไทย พบว่ามีทั้งหน่วยงานภาครัฐ

เป็นผู้ด าเนินการหลัก และการท างานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ  

ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ต้องอาศัยการท างานที่สอดประสานกันเพ่ื อสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลเด็ก 

นอกระบบ ซึ่งจากรายงานเบื้องต้นการวิเคราะห์นิยามความหมาย “ครูนอกระบบการศึกษา” (ลือชัย ศรีเงิน

ยวง, 2563) ปรากฏทั้งในเชิงโครงสร้างการท างานของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม พบว่าปัญหา

ส าคัญและอุปสรรคในการท างานของครูนอกระบบการศึกษาหลายประการ ประกอบด้วย 1) ด้านความ

ซับซ้อนของปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา เนื่องด้วยสภาพสังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ

สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว ท าให้เด็กนอกระบบเป็นกลุ่มที่เข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้น้อยที่สุด 2) ด้าน

งบประมาณ ด้วยมุมมองของหน่วยงานรัฐมองที่ว่าปัญหาเด็กนอกระบบที่เป็นเด็กเร่ร่อน เป็นปัญหาเล็กจึงไม่

จัดสรรงบประมาณส าหรับช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อนมากนัก ท าให้ขาดงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กในด้าน

ต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ อุปกรณ์การเรียนการสอน 3) ด้านการประสานงานและส่งต่อเด็ก มีความ

ล่าช้าเนื่องด้วยต้องติดต่องานกับหน่วยงานราชการหลายขั้นตอน ท าให้หลายครั้งพลาดโอกาสที่จะช่วยเหลือ

เด็กได้ทัน 4) ด้านบุคลากร บุคลากรครู/เจ้าหน้าที่ มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้

ครูขาดการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ ชุดความรู้  หรือนวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ ในการท า 

ความเข้าใจและดูแลเด็กนอกระบบ รวมถึงการขาดสวัสดิการและขาดความมั่นคงในอาชีพโดยครูนอกระบบ

การศึกษาหลายคนต้องท างานโดยไมม่ีค่าตอบแทนประจ า 

ด้วยบริบทที่แตกต่างหลากหลายของการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งในเชิงประเด็น  

การท างาน ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบองค์กร องค์ความรู้ ชุดวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อน ตลอดจน
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ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่และบริบทสังคมวัฒนธรรม ประกอบกับสภาพการณ์ปัจจุบันและภารกิจของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีกลไกกลางในการขับเคลื่อนเพ่ือท าให้เกิด 

ความครอบคลุมในหลากหลายมิติ ได้แก่ 1) มิติของการเชื่อมประสานเครือข่ายคนท างานในระดับพ้ืนที่  

เพ่ือรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน และคนท างานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ข้อมูลด้านองค์

ความรู้นวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากการสนับสนุนทุนของกสศ.  

2) มิติของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครู องค์กร และผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 3) มิติของ 

การสังเคราะห์ชุดนวัตกรรมการท างานรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับการท างานพัฒนาครูและเด็กนอก

ระบบ 4) มิติการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งครู เด็ก ครอบครัว ชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และกลไกเชิงนโยบายเพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และออกแบบวิธีการพัฒนาครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา และ 5) มิติของการส่งต่อชุดข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการ

ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติการต่อองค์กร หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพื่อ

ส่งเสริมกลไกการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาต่อผู้มีส่วนตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 นอกจากนี้ในการหนุนเสริมครูและหน่วยงานที่ท างานดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กนอกระบบการศึกษา

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังในการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ แนวคิด

การเสริมพลัง (Empowerment) ถือเป็นแนวคิดส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และการพัฒนา

คุณภาพครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยเกี่ยวข้องกับการให้การยอมรับในความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

การสนับสนุน ให้อ านาจ การเสริมความสามารถ และการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพัฒนาภารกิจของ

ตนเองอย่างมั่นใจ การเสริมพลังจึงเป็นทั้งการช่วยให้ผู้ได้รับการเสริมพลังมีความสามารถ และการให้ อ านาจ

เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างสร้างสรรค์ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) ทั้งนี้การเสริมพลัง มีหลักการส าคัญคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีอิสระ

ในการปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่มีอยู่มาใช้อย่าง

เต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง  

มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสมาชิกทุกคน  เพ่ือร่วมแรงร่วมใจร่วมแลกเปลี่ยน 

ในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ ซึ่งกระบวนการเสริมพลัง มีดังนี้ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่น าไปสู่

การเสริมพลังของบุคคล องค์กร และชุมชน อาทิ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการที่มีหลายขั้นตอน 

ระบบการสื่อสาร ระบบการสร้างเครือข่าย 2) การใช้กลยุทธ์และเทคนิค การเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม โดยให้

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกัน 

เน้นการท างานร่วมกันและพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ตลอดจนร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ท้าทาย เป็น
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ที่ยอมรับ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ส าหรับทุกคน และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่างกัน

และกัน มีการเสริมแรง เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 3) การส่งเสริมสมาชิกให้รับรู้ความสามารถของตนเอง การเสริม

พลังที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ข้อมูล ข่าวสารแก่บุคลากรให้สามารถรับรู้ความสามารถของตนเองได้ อาทิ 

ส่งเสริมให้เห็นตัวอย่างสมาชิกที่ประสบความส าเร็จ โดยการสังเกตใช้ความรู้สึกร่วมในประสบการณ์ ได้เห็น

แบบอย่างในการท างาน ท าให้เกิดความมั่นใจว่าตนเองว่าท าได้เช่นกัน และการใช้ค าพูดจูงใจโน้มน้าวให้บุคคล

รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถ ให้ก าลังใจ ให้ข้อมูลย้อนกลับใช้ค าพูดโน้มน้าวท าให้เกิดการรับรู้

ความสามารถและความคาดหวังของตนเอง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2562) อีกทั้งคณะท างานโครงการฯ ยังมี

บทบาทเป็นผู้เชื่อมประสาน สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินการรายโครงการย่อย 

โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายที่ดูแลเด็กนอก

ระบบการศึกษา มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดย

คณะท างานโครงการฯ น าข้อมูลจากการส ารวจความต้องการจ าเป็นตามสภาพจริงมาจัดท าเป็นชุดความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการท างานของครูและเด็กนอกระบบเพ่ือพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการออกแบบการวัดและ

ประเมินผล ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน โดยชี้แนะสอนงานทั้งในรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากด าเนินงานโดยค านึงถึงความพร้อมทั้งสองฝ่าย 

อันเป็นส่วนส าคัญให้เกิดการเสริมพลังอ านาจทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่ม (Diggelen, Doulougeri, 

Gomez-Puente, Bombaerts, Dirkx, and Kamp, 2019) 

จากข้อมูลสภาวการณ์ของครูและเด็กนอกระบบการศึกษาข้างต้น รวมถึงภารกิจของกองทุนเพ่ือ 

ความเสมอภาคทางการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีการเสริมพลังและการท างานบนฐานความเชื่อเรื่องการสร้าง

การมีส่วนร่วมจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็ก 

นอกระบบการศึกษาเพ่ือเป็นการขยายความเข้มแข็งของฐานการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาตาม

นิยามของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และด าเนินงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบพื้นที่ที่

ได้รับการสนับสนุนโครงการการพัฒนากลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 

เป้ำประสงค ์

สร้างและเสนอกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษา 
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2. เพ่ือสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบ

การศึกษา 

3. เพ่ือสังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสาน 

ความร่วมมือกบัโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. 

4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน

องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา 
 

 ค ำถำมวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 

1. ข้อมูลที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครู และ

เด็กนอกระบบการศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร 

 2. การออกแบบวิธีการและเกณฑ์ในการวัดและประเมินโครงการเป็นอย่างไร และผลการด าเนินงาน

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นอย่างไร 

 3. กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา มีระบบ รูปแบบ วิธีการอย่างไร 

 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแล

เด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาเป็นอย่างไร 
  

ขอบเขตในกำรวิจัย 

 1. ขอบเขตพื้นที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็ก 

นอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

2. ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย 

2.1 เด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับงบประมาณจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอก

ระบบการศึกษา รวมถึงได้รับการพัฒนาจากโครงการย่อยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2.2 ครูและผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับงบประมาณจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู

และเด็กนอกระบบการศึกษา รวมไปถึงการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  

1. การสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง ระบบ 

รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยการเข้าไป

ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของครู

และเด็กนอกระบบการศึกษา 

2. ครูนอกระบบการศึกษา หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ ให้ก าลังใจ แก้ปัญหา

ชีวิตเด็ก และเยาวชน รวมถึงจัดการองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กในสภาวะ

ยากล าบาก ซึ่งมีขอบเขตรวมไปถึงเด็กเร่ร่อนบนท้องถนน และกลุ่มเด็กต่างด้าว หรือเด็กที่ไม่ได้รับโอกาส  

เด็กที่มีความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ยาเสพติด การค้าบริการทางเพศ โรคติดต่อร้ายแรง เด็กที่ครอบครัวไม่

พร้อม ตลอดจนเด็กที่ล้มเหลวจากระบบการศึกษา คุณสมบัติของครูกลุ่มนี้มีความหลากหลาย ทั้งที่มีวุฒิ

ปริญญาทางการศึกษาและไม่มีวุฒิ การท างานภายใต้สังกัดหน่วยงานราชการ สังกัดองค์กรภาคประชาสังคม 

(NGOs) และยังหมายรวมถึงกลุ่มทีท่ างานโดยไม่มีสังกัด  

 3. เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 25 ปีซึ่ง

ปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน (ตชด.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล ซึ่งเด็กและเยาวชนดังกล่าวครอบคลุมถึง 1) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจากสภาวะทางกายภาพหรือ

ชีวภาพ เช่น พิการ ออทิสติก หรือพิการซ ้าซ้อน 2) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเนื่องจากเหตุปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ เช่น เด็กยากจน เด็กในพ้ืนที่ห่างไกล หรือขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา 3) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

เนื่องจากเหตุปัจจัยทางสังคม เช่น เด็กก าพร้า เร่ร่อน หรือเคยต้องคดี และ 4) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มี

ความต้องการลักษณะเฉพาะ เช่น ลูกแรงงานต่างด้าว ไร้สัญชาติ หรือรับผลกระทบจากโรคร้าย 

 4. การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หมายถึง การด าเนินงานของโครงการที่ขอรับสนับสนุนทุนในช่วงที่ 1  

เป็นระยะเวลาช่วง 4 - 6 เดือนแรกของโครงการเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถออกแบบและบริหารจัดการ  

เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากวิกฤติโรคโควิด-19 ได้ตามแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดสวัสดิการจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายภายใต้การดูแลของครูนอกระบบ

การศึกษาเข้าสู่วิถีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจส าหรับการเรียนรู้

ในช่วงที่ 2 
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5. การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม หมายถึง รูปแบบและวิธีการของครูนอกระบบการศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนตามสิทธิการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ 

การใช้ประโยชน์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อได้เมื่อมีโอกาสเข้าสู่

ระบบการศึกษา โดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต เช่น การอ่าน  การเขียน การคิด

ค านวณพ้ืนฐาน การคิดวิเคราะห์ มีอุปนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  การฟ้ืนฟูสมรรถนะ 

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม รวมถึงสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน 

ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

6. การพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง รูปแบบและวิธีการของครูในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะ 

ในการด าเนินชีวิต มีคุณลักษณะและอุปนิสัยที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงและอบายมุขต่าง ๆ เช่น 

สุรา ยาเสพติด การพนัน การล่วงละเมิดทางเพศ การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถในการปรับตัว

ตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองดีของสังคม มีทักษะการคิดวิเคราะห์

เพ่ือตัดสินใจ มีทักษะการเผชิญกับสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาชีวิตได้ 

7. การพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง รูปแบบและวิธีการของครูในการจัดเตรียมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต สร้างทักษะอาชีพที่สอดคล้อง

กับความถนัด เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาค้นหาโอกาสด้านอาชีพและมีโอกาสทดลอง

ท างานในสถานที่จริง พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ทักษะสื่อสารและสร้างความร่วมมือในการท างาน ส่งเสริม  

การรวมกลุ่มอาชีพ และการให้ค าปรึกษา ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรในชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่มี

ประสิทธิผลสูงอาจน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรได้ในระยะต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  
2) สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน 
การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา  
3) สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกั บ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. และ 4) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐ  
ในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา คณะท างานโครงการฯ ได้รวบรวมแนวคิด เอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 7 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 เด็กนอกระบบการศึกษา  
ตอนที่ 2 ครูนอกระบบการศึกษา  
ตอนที่ 3 ทฤษฏีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

3.1 แนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.2 แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) 
3.3 แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) 
3.4 แนวคิดพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) 
3.5 ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย (Networking) 

ตอนที่ 4 รูปแบบการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 
ตอนที่ 5 รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตอนที่ 1 เด็กนอกระบบการศึกษา 
1.1 ความหมายของเด็กนอกระบบการศึกษา 
พัชราภา ตันติชูเวช (2559) กล่าวว่า เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง บุคคลที่เคยศึกษาในระบบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแต่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยยังไม่จบมัธยมตอนต้นหรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และนิสาพร วัฒนศัพท์ (ม.ป.ป) กล่าวว่า เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง 
เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้อาจเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง มีปัญหาครอบครัว เป็นเด็ก
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ยากจน มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ และเมื่อเด็กกลุ่ม
ดังกล่าวหลุดออกจากระบบการศึกษาก็ท าให้เด็กด าเนินชีวิตตามยถากรรม เช่น อยู่ตามร้านเกม อยู่ตามสถาน
บันเทิงต่าง ๆ แล้วเด็กกลุ่มดังกล่าวก็จะก่อปัญหาแก่สังคมต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะก่อปัญหายาเสพติด ก่อปัญหา
อาชญากรรม ก่อปัญหาการท ารา้ยร่างกายกัน ปัญหาลักจี้ชิงปล้น และปัญหาอื่น ๆ 

 สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2553) กล่าวว่า เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนใน
ระบบการศึกษา โดยปัจจุบันมีเด็กนอกระบบที่ออกจากระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาสูงสุด ถึงแม้ทาง
รัฐบาลได้ออกกฎหมายบังคับให้เด็กเรียนถึงอายุ 15 ปี ในระบบก็ตาม เนื่องจากโรงเรียนก็มีการถูกประเมิน
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สมศ. จึงท าให้แต่ละโรงเรียนต้องสร้างเด็กให้ได้มาตรฐานเป็นคนดีและเป็น
คนเก่ง จึงท าให้เด็กที่มีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานหลุดออกจากการศึกษาในระบบ เนื่องจากเป็นเด็กที่เรียนไม่
เก่ง มีปัญหาครอบครัว เป็นเด็กยากจน และมีปัญหาขาดคนเข้าใจ 
 ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (2553) กล่าวว่า เด็กนอกระบบการศึกษา 
หมายถึง เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 2-25 ปี ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเด็กและเยาวชน
ดังกล่าวครอบคลุมถึง 1) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจากสภาวะทางกายภาพหรือ ชีวภาพ เช่น พิการ  
ออทิสติก หรือพิการซ ้าซ้อน 2) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเนื่องจากเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น เด็กยากจน 
เด็กในพ้ืนที่ห่างไกล หรือขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา 3) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเนื่องจากเหตุปัจจัยทาง
สังคม เช่น เด็กก าพร้า เร่ร่อน หรือเคยต้องคดี และ 4) เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มีความต้องการ
ลักษณะเฉพาะ เช่น ลูกแรงงานต่างด้าว ไร้สัญชาติ หรือรับผลกระทบจากโรคร้าย เป็นต้น 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุถึงเด็กกลุ่มที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยให้นิยามว่า “เด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษา (Out Of School Children: OOSC)” หมายถึง เด็กที่เคยได้รับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้เข้ารับ
การศึกษา (Drop Out: ออกกลางคัน) และเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาเลย และจะเข้าเรียนในอนาคต (Enter 
Late: เข้าเรียนช้า) หรือไม่เข้ารับการศกึษา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน, 2664) 
  ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง เด็กที่มีอายุอยู่ตั้งแต่ 2-25 ปี 
โดยเป็นช่วงที่ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษา แต่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือเคยเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว แต่มี
เหตุต้องออกจากสถานศึกษาไปกลางคัน และไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีก ซึ่งจะพบว่าเด็กกลุ่มนี้
มักเจออุปสรรคในการเข้าถึงระบบการศึกษาอยู่เสมอ ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสติปัญญา ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ แรงงานเด็กและเด็กชนกลุ่มน้อย เป็นต้น 
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1.2 ประเภทของเด็กนอกระบบการศึกษา 
องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ซึ่งใช้ค าว่าเด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบากนั้น จ าแนก

ประเภทของเด็กออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ (ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และนิสาพร วัฒนศัพท์, ม.ป.ป) 
1. เด็กถูกละเมิดสิทธิได้แก่ เด็กถูกทารุณกรรม แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก และเด็กถูกข่มขืน 
2. เด็กถูกปล่อย ปละละเลย ได้แก่ เด็กในครอบครัวยากจนมาก เด็กก าพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง  

เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กในชุมชนแออัด และเด็กชนกลุ่มน้อย 
3. เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย ได้แก่ เด็กตดิยาเพติด มัว่สุมในสถานเริงรมย์ ตั้งครรภ์นอกสมรส 
4. เด็กพิการทางสมองและร่างกาย ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน  

ทางร่างกาย และสติปัญญา 
 ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ (อ้างในวรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา , 2563) ได้จ าแนกเด็กด้อยโอกาส

ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 
1. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ

การเลี้ยงชีพ ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน มีชีวิตอยู่อย่างล าบาก รวมถึงเด็กในแหล่ง
ชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง หรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ขาดโอกาส 
ที่ได้รับการศึกษาและบริการอ่ืน ๆ 

2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเด็กกลุ่ม
เสี่ยงการถูกชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันกับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มี อิทธิพล หรือบุคคล 
ทีแ่สวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหา
ในสังคม 

3. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงเด็ก
ที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งให้มีชีวิตอยู่ตามล าพังหรืออยู่กับบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รบัการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรัก  
ความอบอุน่ ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น  

4. เด็กที่ถูกท าร้ายอย่างทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ มีชีวิต
อยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่หรือผู้ป กครอง  
ซ่ึงมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 

5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อ
เอดส์หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่มักจะถูกมองอย่างรังเกียจไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือ
บริการอ่ืน ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ 

6. เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่ เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็นสาเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาหรือบริการอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย 
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7. เด็กเร่รอน หมายถึง เด็กที่ ไม่ มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่งแน่นอน ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง  
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม 

8. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องท างานหรือถูกบังคับให้ ใช้แรงงาน
หรือหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 

9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับ
ล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ขายบริการทางเพศหรือถูกชักจูงให้ตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อ 
การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระท าผิดและถูกควบคุมอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดปญัหาต่าง ๆ เช่น การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก เป็นต้น 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สมบัติ ฤทธิเดช, 2557)  ได้จ าแนกเด็กด้อยโอกาส
เป็น 10 กลุ่มประกอบด้วย 1) เด็กถูกละเมิดสิทธิเป็นเด็กท่ีถูกกระท าทารุณหรือถูกเอาเปรียบในลักษณะต่าง ๆ 
โดยบุคคลอ่ืนกระท ามีลักษณะเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนการกระท า
ทารุณทางเพศ 2) เด็กเร่ร่อนเป็นเด็กที่ ไร้ที่ พ่ึงพาอาศัยอย่างเป็นทางการ อาศัยนอนตามใต้สะพาน 
สวนสาธารณะ ถนน 3) เด็กที่อยู่ในบริการทางเพศ เรียกว่า โสเภณีเด็กหมายถึงบุคคลทั้งเพศชายหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี สมัครใจหรือถูกบังคับล่อลวงให้ฝึกอาชีพขายบริการทางเพศ ไม่มีโอกาสจะเข้ารับการศึกษา  
4) เด็กถูกทอดทิ้ง 5) เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 6) เด็กในสถานพินิจ 7) เด็กในชนกลุ่มน้อย 8) เด็กติดสารระเหย
และสารเสพติด 9) เด็กที่ติดเชื้อเอดส์หรือมีพ่อแม่เป็นเอดส์ และ 10) เด็กที่ยากจนเป็นพิเศษเป็นเด็กที่ 
ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเหมือน
เด็กปกติท่ัวไป 

สมพงษ์ จิตระดับ (2563) กล่าวถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 1) เด็ก
เร่ร่อน/เด็กบนท้องถนน 2) กลุ่มชาติพันธุ์/ชายขอบ 3) กลุ่มที่มีความเสียงทางเพศ 4) เด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม 5) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 6) เด็กและเยาวชน
แรงงานข้ามชาติ 7) เด็ก drop out และ 8) เด็กท่ีไม่ได้ศึกษาต่อในระบบ  

 เด็กนอกระบบการศึกษาหรือเด็กด้อยโอกาสสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภทตามสภาพ
ปัญหาที่พบ โดยมีตั้งแต่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาน้อยไปจนถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหามาก เช่น 
แรงงานเด็ก เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง/เด็กก าพร้า เด็กในสถาน
สงเคราะห์/สถานพินิจ เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ เด็กพิการ เด็กในชุมชนแออัด/เด็กในสลัม เด็กไม่มีสัญชาติและ
เด็กต่างชาติ เด็กชาติพันธุ์ เด็กติดยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็กที่ยากจนมากเป็นพิเศษ เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละประเภทต่างมีสภาพปัญหา และคุณลักษณะทีแ่ตกต่างกัน 
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1.3. ปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา 
 สถานการณ์ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งยูเนสโก (UIS) 

ระบุว่าในปีการศึกษา 2020 มีเด็กนอกระบบการศึกษามากกว่า 260 ล้านคนทั่วโลกที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ซ่ึงจากการส ารวจของเว็บไซต์ Theirworld (Ewan Watt, 2020) พบว่าสาเหตุที่ท าให้เด็กทั่วโลกหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา มีดังนี้  1) การถูกโจมตีสถานศึกษา 2) แรงงานเด็ก 3) การแต่งงานในวัยเด็ก 4) สภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 5) ความขัดแย้งภายในประเทศ 6) ความพิการ 7) ขาดแคลนทุนส าหรับการเรียน  
8) เพศสภาพ 9) การขาดอาหาร 10) การเดินทางไปโรงเรียน 11) ขาดแคลนครูผู้สอน 12) ภาษา 13) ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 14) การมีประจ าเดือนของผู้หญิง 15) การตั้งครรภ์ 16) ความยากจน 17) การค้ามนุษย์  
18) วิกฤตผู้ลี้ภัย 19) การขาดแคลนน ้าดื่ม และ 20) การถูกลว่งละเมิดทางเพศ 

 ส าหรับสถานการณ์ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในประเทศไทย ข้อมูลจาก “ระบบ
หลักประกันโอกาสทางสังคมเพ่ือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา (Thai Out Of School 
Children Information System)” พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 21 ปี  
ที่อยู่นอกระบบการศึกษารวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.24 ของจ านวนเด็กในช่วงวัยเดียวกัน
ทั้งหมด โดยสามารถแบ่งได้เป็นช่วงอายุ 12 – 14 ปี จ านวน 1.2 แสนคน อายุ 15 – 17 ปี จ านวน 2.5 แสน
คน และอายุ 18 – 21 ปี จ านวนมากกว่า 9 แสนคน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยที่ต้องเสียโอกาสและไม่ได้รับสิทธิในด้านการศึกษาในแต่ละปีเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน, 2664)  

 สาเหตุที่ท าให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจากการส ารวจของส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (ไทยพับลิก้า, 2561) พบว่า  

1. ปัญหาเศรษฐกิจ สาเหตุของปัญหาที่ท าให้เด็กไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาคือ “เศรษฐกิจ” ซึ่งท า
ให้เด็กไม่มีโอกาส “เข้าถึง” การศึกษาได้ 3 ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปัญหาคือ 1) สมาชิกครัวเรือนแบ่งออกเป็น 
อาศัยอยู่คนเดียว 1.5% (เด็กตัวคนเดียว) อาศัยอยู่สองคน 6.7% อยู่สามคน 16.6% อยู่สี่คน 29.8% อยู่ห้าคน 
22.7% และมากกว่าห้าคน 22.7% 2) รายได้ของผู้ปกครอง ซึ่งพบว่าไม่มีครัวเรือนใดเลยที่มีรายได้มากกว่า 
20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน 48% ไม่มีรายได้เลย 2.6% รายได้ต ่ากว่า 3,000 
บาท 11.0% รายได้ 3,001-10,000 บาท 27.1% และรายได้ 10,001-20,000 บาท 11.3% และผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ถึง 38% มีอาชีพเป็นเกษตรกร เมื่อรายได้น้อยย่อมส่งผลกระทบเป็นปัญหาลูกโซ่คือ 3) หนี้สิน ทั้งหนี้นอก
ระบบและในระบบ โดยข้อมูลจากการส ารวจ พบว่าผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบตั้งแต่ 10,001-
100,000 บาท จ านวน 7,046 คน ขณะเดียวกันเมื่อรวมจ านวนผู้ปกครองที่เป็นหนี้ในระบบทั้งหมดจะมีจ านวน 
11,892 คน และหนี้นอกระบบรวม 4,579 คน นอกจากนี้ มีคนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคน
จน 8,539 คน  
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   2. ปัญหาสังคม เมื่อได้ส ารวจประเด็นปัญหาสังคมของแต่ละครัวเรือน พบว่ามีเด็กนักเรียน 9,604 
คนที่มีปัญหาภายในครอบครัว เช่น ผู้ปกครองดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ บางคนเป็นเด็กก าพร้า รวมถึงปัญหาด้าน
พฤติกรรมอีก 5,969 คน และปัญหาด้านสุขภาพอีก 1,111 คน 

ทัง้นี้ School of Changemakers (2019) สามารถแบ่งสาเหตุที่ท าให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาใน
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้  

 
 

ภาพ 2.1 แสดงสาเหตุที่ท าให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในแต่ละกลุ่ม 
 

จากแผนภาพในข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่าสาเหตุที่ท าให้เด็กแต่ละประเภทหลุดออกจากระบบการศึกษา
มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามมีจุดร่วมที่เห็นได้คือ เด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่จะติดกับดักชีวิตที่
เรียกว่า โง่ จน เจ็บ เป็นวงจรจากรุ่นสู่รุ่น ถูกสังคมมองข้าม ไม่ให้ความส าคัญมาโดยตลอดด้วยอคติเชิงลบ ท า
ให้เส้นทางชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์หรือติดลบทันทีเมื่อหลุดออกนอกระบบการศึกษา เพราะ
พวกเขามีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่วงจรสังคมสีเทาที่อันตราย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) แรงงานนอกระบบ ที่มีรายได้ต ่า 
ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ ท างานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ 2) การค้าประเวณี โดยเฉพาะ
เด็กผู้หญิง และ 3) ยุวอาชญากร หรือเด็กที่ตกอยู่ในวังวนของสารเสพติด เช่น การจัดส่งสารเสพติด การลัก
ขโมย โดยหากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลเสียสังคมระดับประเทศได้ (สมพงษ์ 
จิตระดับ, 2562)  

 นอกจากนี้ School of Changemakers (2019) อธิบายถึงปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษาที่
ส่งผลกระทบตอ่ระดับบุคคลและระดับสังคม ดังนี้ 

1. ปัญหาในระดับบุคคล การที่เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามที่ควรได้รับ ส่งผลกระทบต่อทางเลือก 
ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจในอนาคตของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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เด็กนอกระบบการศึกษาอาจมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งท าให้ทางเลือกในการประกอบอาชีพและ
รายได้ลดลง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) พบว่าคนหนุ่มสาว (อายุ 25-30 ปี) ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรืออุดมศึกษาจะสามารถมีรายได้มากกว่าคนรุ่นเดียวกันที่มีการศึกษาระดับประถมถึง 2 เท่า และเมื่อเด็ก
เหล่านี้มีอายุถึง 50-55 ปี ความเหลื่อมล ้าทางรายได้ก็จะถ่างกว้างออกไปเป็นกว่า 5 เท่า  อย่างไรก็ตาม จาก
การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ปี 2561 (ส านักงานสถิตแห่งชาติ, 2561) พบว่าประเทศไทยมี
แรงงานที่ไม่ได้รับการศึกษา รวมกับแรงงานที่การศึกษาต ่ากว่าระดับประถม ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานไร้คุณภาพ
มากถึง 28% ของจ านวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าแรงงานกลุ่มนี้อยู่ได้โดยรับค่าแรงขั้นต ่าหรือน้อย
กว่านั้น  

2. ปัญหาในระดับสังคม จากข้อมูลรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2550 -2551 (ส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 2558) พบว่าปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพ
แรงงานไทยต ่ากว่ามาเลเซียถึง 3 เท่า และเหตุนี้ท าให้ประเทศไทยสูญเสียเงิน 3 แสนกว่าล้านบาทต่อปี หรือ
คิดเป็น 3% ของ GDP ประเทศไทย นอกจากนั้นเด็กนอกระบบการศึกษาถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นต้น โดยข้อมูล
จากประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุว่า เด็กนอกระบบเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากกว่า 7 เท่า และมีอายุ
เฉลี่ยสั้นลงกว่าเดก็ในระบบถึง 9 ปี (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) 

ปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุที่ท าให้เด็กหลุดออกจากระบบ
การศึกษาได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยทางการศึกษา
และโรงเรยีน และปัจจยัจากตัวเด็กเอง ซึ่งเด็กส่วนใหญ่มักถูกผูกติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบเดิม ๆ ที่ไม่สามารถ
หลุดพ้นได้จึงท าให้ เกิดปัญหาต่อตัวเด็กเอง และปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษายังได้ส่งผ ลต่อ
ระดับประเทศด้วย เช่น การติดยาเสพติด การก่อเหตุอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อผู้คนในสังคม รวมไปถึงปัญหา
ระดับประเทศของการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  

1.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา 

เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่สามารถพบไดใ้นทุกประเทศทัว่โลก เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ฝ่าย ในการหาทางออกเพ่ือลดจ านวนเด็กที่อาจมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา รวมถึงเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาอีกด้วย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน, 2664) ทั้งนี้ 
จากการสังเคราะห์พบว่าแนวทางป้องกันและแก้ไขเด็กนอกระบบการศึกษาสามารถพบได้ในหลายระดับตั้งแต่
ระดับสากล ระดับประเทศไปจนถึงระดับประชาสังคม ดังนี้  

   1. ระดับสากล โครงการดูแลเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา (The Out-of-School Children 
Initiative: OOSCI) เป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS) และ UNICEF โดยมี
เป้าหมายเพ่ือลดจ านวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาทั่วโลกภายใต้การร่วมมือกับภาครัฐของแต่ละ
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ประเทศเป็นจ านวนกว่า 90 ประเทศ (ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายด้วยเช่นเดียวกัน) โดยสนับสนุน
ข้อมูลทางสถิติ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อ
จนจบการศึกษา ตัวอย่างเช่น กรอบการท างานส าหรับการติดตามเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา
หรือมีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน (Monitoring Education Participation: Framework for Monitoring 
Children and Adolescents who are Out of School or at Risk of Dropping Out) เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพ่ือช่วยในการออกแบบ และพัฒนาระบบติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึง 
เด็กที่มีความเสี่ยงให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ส่งให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ไป
จนถึงแนวนโยบาย เพ่ือป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพ่ิมขึ้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและ
เยาวชน, 2664) 

    2. ระดับประเทศ กลุ่มประเทศที่มีอัตราการออกจากการศึกษากลางคันสูงมากอันเป็นผลมาจาก
การกีดกันการเข้าสู่การศึกษาและเกิดความยากจนอย่างกว้างขวาง เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศอินเดีย 
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เป็นต้น ในบริบทดังกล่าวจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การป้องกันการออกกลางคันใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นมักจะต้องจัดการกับการแทรกแซงด้านอุปสงค์และอุปทานร่วมกัน 1) จัดการกับ
ปัญหาเชิงโครงสร้างภายในระบบการศึกษา จ านวนและที่ตั้งของโรงเรียน โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน 
คุณภาพครูหลักสูตรวินัยเชิงบวกและความเป็นมิตรกับเด็ก 2) จัดการกับความยากจนและค่าเสียโอกาสใน
การศึกษาผ่านการอุดหนุนทางการเงิน เช่น ผลประโยชน์ทางสังคม การยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับอาหารค่า
เรียนหรือค่าเดินทาง เป็นต้น 3) ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาและสร้างความตระหนักรู้ของ
ครอบครัว และ 4) ก าหนดมาตรการชดเชยส าหรับนักเรียนที่หลุดออกจากระบบ  (UNICEF, 2017) 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขเด็กนอกระบบการศึกษาที่พบในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน
เด็กและเยาวชน (2664) ได้พบว่า กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นการท างานร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน เอกชนและประชาสังคมในการลดความเหลื่อมล ้าด้านการศึกษาไปจนถึงการประกอบอาชีพ 
ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนเป็นพิเศษแบบ
มีเงื่อนไข เพ่ือเป็นค่าครองชีพ ค่าอาหาร และกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา จัดท า
แผนการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษารายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ อีกทั้งบทบาทส าคัญของการวิจัยและ
การพัฒนาฐานข้อมูลการท างานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายในระดับประเทศและสร้างการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการลดความเหลื่อมล ้าด้านการศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education: iSEE) เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วย
เก็บข้อมูลรายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 
ล้านคน โดยเชื่อมโยงเลขประจ าตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม 6 
กระทรวงและข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีส่วนช่วยให้รัฐสามารถระบุ และติดตาม
สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าาทางการศึกษา และขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านต่าง ๆ ของเด็กและ
เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน 
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นอกจากนั้นการสังเคราะห์วรรณกรรมงานวิจัยและบทความทางวิชาการแนวทางการป้องกันและ 
แก้ใขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาการด้อยโอกาสทาง
การศึกษาของเด็กยากจนในครอบครัวชนชั้นล่างส าหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดังนี้ (ด ารงค์ ตุ้มทอง 
และคณะ, 2557)  

1. การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของเด็ก
และสภาพบริบทชุมชน เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมโอกาสส าหรับเด็กด้อยโอกาสมากขึ้นนั้น ควรมีความยืดหยุ่น 
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การยืดหยุ่นเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของนักเรียน
ที่ไม่มีสัญชาติ นอกจากนี้ระยะเวลาของการจัดการศึกษาควรพิจารณาให้เหมาะสมกับเด็กยากจนและสภาพ
ครอบครัวโดยเพิ่มการจัดบริการในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมในบริบทสังคมนั้น ๆ  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทางสังคมอย่างจริงจัง โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการจัดบริหารการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้การเปิดโอกาส
ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของสมาคมผู้ปกครอง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
เพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่เด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มเพ่ือ
เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการเพ่ิมอ านาจให้แก่ผู้ปกครองและเด็ก 
ในการตรวจสอบการบริหารและบริการด้านการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้การเยี่ยมบ้านและการส่งต่อ
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นเพ่ือเพ่ิมความใกล้ชิดระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน บ้าน ครู และเด็ก โดยมีบุคลากรจากองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้เข้าใจสภาพ
การอยู่อาศัยและสภาพปัญหาของเด็ก เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือในล าดับต่อไป นอกจากนี้ชุมชนควรที่จะ
จัดท าระบบข้อมูลของเด็กด้อยโอกาสวิเคราะห์ศักยภาพ และตรวจสอบสถานะทางโอกาสของเด็กในชุมชน 
เพ่ือส่งต่อให้แก่โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของโครงข่ายฐานข้อมูลทางสังคมของเด็ก
ต่อไป  

3. ส่งเสริมการท าสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 1) เพ่ิมโอกาสทางกายภาพ ได้แก่ การจัดโครงการ
อาหารกลางวันให้ทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพเพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์
และจ าเป็นต่อพัฒนาการทางสมองและร่างกายที่ดี ก่อให้เกิดความเสมอภาคในเพ่ือนรุ่นเดียวกัน ในด้าน
พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาส่งผลให้ไม่ถูกล้อเลียนหรือท าให้อับอายในโรงเรียน 2) เพ่ิมโอกาสทาง
รายได้ ได้แก่ การสนับสนุนทางการศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของเด็ก เพ่ือป้องกันการออกกลางคัน
ของเด็กเนื่องจากต้องไปช่วยครอบครัวท างาน การพิจารณาให้ทุนการศึกษาของเด็กครอบครัวที่มีฐานะยากจน
มักไม่ได้โอกาสในการศึกษาที่ดี ซึ่งรูปแบบของการสนับสนุนเด็กเสนอว่าควรที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการคัดกรอง
ผู้รับทุนใหม่โดยเพ่ิมโอกาสให้เด็กยากจนที่มีผลการเรียนที่ดีจนไปถึงระดับปานกลางเข้ารับทุนแบบให้เปล่า  
3) เพ่ิมโอกาสทางสังคม ได้แก่ การจัดให้มีบริการรถเดินทางส าหรับเด็กที่ห่างไกลจากโรงเรียน เพ่ือความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเข้ารับการศึกษา เนื่องจากปัญหาการเดินทางถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ลดโอกาส
การเข้าเรียนของเด็กด้อยโอกาส 
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3. ระดับประชาสังคม ส าหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาทและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach For Thailand) คือเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่มีวิสัยทัศน์ว่า  
“สักวันหนึ่งเด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน” โดยเครือข่าย 
Teach For All ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Teach For America (ในประเทศสหรัฐอเมริกา) และ 
Teach First (ในประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ทีช ฟอร์ ไทย
แลนด์จึงมุ่งสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพ่ือไปเป็นครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ 
และเพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งช่วยให้เด็กเหล่านี้
สามารถที่จะก าหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้างได้ (ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์, ม.ป.ป.) 

    CareerVisa Thailand คือกลุ่มคนที่เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการศึกษาของภายในประเทศไทยจาก
ประสบการณ์ตรง เนื่องจากเด็กไทยหลายๆ คนไม่รู้จักตัวตนของตนเอง ส่งผลให้เลือกเรียนได้ไม่ตรงกับ 
ความต้องการของตนเอง เมื่อจบมาแล้วอาจจะท างานไม่ตรงสาย หรือไม่มีความสุขในการท างานเพราะเลือก
คณะหรือสายงานผิดผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หลักสูตรพัฒนาความเป็นมืออาชีพนอกห้องเรียนขึ้น
เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท างาน ทั้งการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ฝึกทักษะการเป็นผู้น า เป็นต้น (แคเรียร์วีซ่า, ม.ป.ป.) 

รวมทั้ งได้มีหลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาโดยหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the right of the Child) “เด็ก” คือผู้ที่ต้องได้รับ
การคุ้มครองสิทธิด้านต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง  
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 นั่นหมายความว่า รัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะด าเนินการให้เด็ก ๆ ทุกคนใน
ประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามอนุสัญญาฯ ที่มีทั้งหมด 54 ข้อ ซึ่งสามารถจัดบาง
สาระส าคัญของสิทธิเด็กออกเป็นหมวดหมู่ได้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก 4 ประการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (ยูนิเซฟ, 2553) ดังนี้ 

        1.1 สิทธิที่จะมีชีวิตรอด เริ่มตั้งแต่เมื่อแรกเกิด เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการจด
ทะเบียนเกิด มีสิทธิที่จะมีชื่อ ได้สัญชาติ และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน ไม่ถูกแยกจากครอบครัว 
รวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม โดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้ และจัดหาบริการพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้มีชีวิตรอด และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในยาม
เจ็บป่วย ในด้านโภชนาการต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะส าหรับเด็ก มีน ้าดื่มที่สะอาด ได้อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ชุมชนที่สะอาด ตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคต เป็นต้น 

       1.2 สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง เมื่อเด็ก ๆ ได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้ว สิ่งต่อมาทีพ่วก
เขาควรได้รับคือการปกป้องคุ้มครอง ได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และ 
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ยังรวมไปถึงการคุ้มครองจากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การท างานอันตราย หรือขัดขวางการศึกษา ในเรื่อง
สารเสพติดก็เช่นกัน เด็ก ๆ จะต้องได้รับการคุ้มครองจากสารอันตราย สารมีพิษ และสิ่งเสพติดต่าง ๆ อีกหนึ่ง
การให้ความคุ้มครองที่ส าคัญยิ่ง คือ คุ้มครองจากการค้ามนุษย์ การขายและการลักพาเด็ก การล่วงละเมิดทาง
เพศ และการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ  โดยรัฐจะมีหน้าที่ต้องฟ้ืนฟูทั้งร่างกายและจิตใจได้กลับคืนสู่
สังคมอย่างมีศักดิศ์รอีีกด้วย 

    ในแง่ของกระบวนการกฎหมาย แม้จะเป็นเด็กก็มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากกระบวน 
การยุติธรรมเช่นกัน และมีลักษณะเฉพาะตัวอีกด้วย นั่นคือ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ปากค าตลอดจนถึง 
การพิจารณาคดี จะต้องถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ ส าหรับเด็กที่ถูกพรากจากครอบครัว จะต้อง
ได้รบัการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม ตามภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเด็ก ในภาวะ
สงคราม เด็ก ๆ ต้องได้รับการคุ้มครองจากภัยสงคราม ไม่ถูกเกณฑ์เป็นทหาร หรือมีส่วนร่วมในการสู้รบ  
ในกรณีที่เด็กเป็นผู้ลี้ภัยจะได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการปกป้องคุม้ครองเป็นกรณีพิเศษ 

       1.3 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า การศึกษาและ
พัฒนาการจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เริ่มตั้งแต่ที่เด็ก ๆ จะต้องได้รับบริการพัฒนาปฐมวัย และได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยแนะน า ขณะที่
เด็กที่มีความจ าเป็นพิเศษ เช่น เด็กพิการ ก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุข ได้รับโอกาสพัฒนาและ
การศึกษาที่เหมาะสม ให้สามารถเติบโตพ่ึงพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชน  สิทธิ
ด้านการพัฒนานี้ยังหมายรวมถึงการต่อยอดไปสู่ทักษะเฉพาะต่าง ๆ การพัฒนาความสามารถทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ที่จะท าให้เด็ก ๆ ได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 

        1.4 สิทธิที่จะมีส่วนร่วม เด็ก ๆ ก็คือสมาชิกคนหนึ่งในสังคม อาจจะตัวเล็กสักหน่อย แต่ก็มี
สิทธิที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว ทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบ หรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง โดยความคิดเห็นดังกล่าว 
ของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจรงิจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้น 

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ไทยจึงออกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเป็นกฎหมายที่มีรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายถึง 4 กระทรวงด้วยกันคือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องไปออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และในการศึกษามิติของเด็กเร่ร่อนจึงจ าเป็นอย่ าง
ยิ่งที่จะต้องอ้างอิงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วยเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก  
การสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา กองทุนคุ้มครองเด็ก บทก าหนดลงโทษ (วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2563) 
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3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พัฒนาจากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มีการก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยมีการก าหนดมาตราต่าง ๆ เช่น 
มาตรา 6 ก าหนดให้ 1) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 
คุณภาพสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2) เด็กพิการ เด็กที่ มีข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ มีสิทธิในการได้รับการศึกษาที่รัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้น ๆ 
3) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีมีการให้บริการทางด้าน
นี้ มาตรา 8 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็นต้น 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ, 2562) 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องเด็กของประเภทต่าง ๆ การค้นหาและติดตามเด็กนอกระบบการศึกษา 
รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาเด็ก จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม  
ภาคเศรษฐกิจ ภาควิชาการ เครือข่ายเด็กและเยาวชน ทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้  
การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้เด็ก ๆ สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วม ได้แสดงความคิดเห็น มีพ้ืนที่ในการใช้ศักยภาพของตนเองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม 

 

 ตอนที่ 2 ครูนอกระบบการศึกษา  
  ในหัวข้อนี้ คณะท างานโครงการฯ ได้รวบรวมแนวคิด เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับ 5 ประเด็นของครู
นอกระบบการศึกษา ได้แก่ 1) ความหมายของครูนอกระบบการศึกษา 2) ประเภทของครูนอกระบบการศึกษา 
3) การคัดเลือกและการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 4) บทบาทหน้าที่ของครูนอกระบบการศึกษา 5) ปัญหา
และอุปสรรคในการท างานของครูนอกระบบการศึกษา จากการติดตามการด าเนินงานในภาพรวมของ 19 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือท าความเข้าใจบริบทการท าหน้าที่ครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

  2.1 ความหมายของครูนอกระบบการศึกษา 

   โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ได้ให้ค านิยาม
ครูนอกระบบการศึกษาว่าหมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ ให้ก าลังใจ แก้ปัญหาชีวิตเด็กและ
เยาวชน รวมถึงจัดการองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กเปราะบางที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก อาทิ เด็กเร่ร่อนบนท้องถนน เด็กต่างด้าว เด็กท่ีไม่ได้รับโอกาส เด็กท่ีมีความเสี่ยงด้านอาชญากรรม 
ยาเสพติด การค้าบริการทางเพศ โรคติดต่อร้ายแรง เด็กที่ครอบครัวไม่พร้อม ตลอดจนเด็กที่ล้มเหลวจากระบบ
การศึกษา ซึ่งผู้ท าหน้าที่ครูนอกระบบการศึกษานั้นมีคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยจากการลงพ้ืนที่ติดตาม 
การด าเนินงาน พบว่า ครูนอกระบบการศึกษาสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ครูประจ าการ 2) ครูอาสา 
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3) ครูชุมชน โดยครูทั้ง 3 กลุ่ม มีทั้งผู้ที่มีวุฒิปริญญาและไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งครูนอกระบบการศึกษาบางกลุ่ม
ท างานภายใต้สังกัดหน่วยงานราชการ สังกัดองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) หรือไม่มีสังกัดประจ า (วีระเทพ  
ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ, 2564) ค านิยามดังกล่าว ท าให้เห็นว่าครูนอกระบบการศึกษามีความหมาย
มากกว่าครูการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ครูกศน.) ในสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ   
  จากการสังเคราะห์พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่กล่าวถึงบทบาทของครูการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ
ครกูศน. ที่มาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) 
มาตรา 15 ที่มีการก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  และการศึ กษาตาม อัธยาศั ย  (ส านั ก งานคณ ะกรรมการศึ กษ าแห่ งชาติ , 2545) โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดตั้ง กศน. ต าบลขึ้นทั่วประเทศ เพ่ือให้มีหน่วยเรียนรู้ในชุมชนและเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) เป็นสถานที่ศึกษา 
(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2554) มีกิจกรรมหลักของกศน.ต าบลคือ 
1) เป็นศูนย์ข้อมูลข่ าวสารของชุมชน (Information Center) 2) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้
(Opportunity  Center) 3) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน  (Learning  Center) และ 4) เป็นศูนย์ชุมชน 
(Community  Center) ซึ่งมีครูกศน. ที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด มาบรรจุเป็นพนักงานราชการที่ท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) วางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกศน. 3) ให้การบริการเรียนรู้ใน กศน. 4) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ในด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี และ 5) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2553)  
   จากนิยามของครูนอกระบบการศึกษาที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า ครูกศน. เป็นหนึ่งในประเภท
ของครูนอกระบบการศึกษาที่ต้องได้รับการคัดเลือก และถูกบรรจุเพ่ือรับต าแหน่ง โดยท าหน้าที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2552) แต่ครูนอกระบบการศึกษาอีกประเภท ท าหน้าที่เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยไม่ได้ใช้วุฒิการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการรับบทบาทนี้ แต่สิ่งที่ครู 
นอกระบบการศึกษาทั้งสองกลุ่มท า มีหน้าที่เหมือนกันคือ การรู้จักผู้เรียน การวางแผนการเรียนรู้ควบคู่กับการ
จัดกระบวนการ ประเมินผล และสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนแบบยืดหยุ่น ดังนั้น ครูนอกระบบการศึกษา
จึงหมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่กระตุ้น เป็นที่ปรึกษา ชี้น าแนวทาง อ านวยความสะดวก เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามบริบทพ้ืนที่และความสนใจของตนเอง คอยวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะด้านสังคม และประเมินการ
เรียนของผู้เรียน เพ่ือหาทางต่อยอดศักยภาพ รวมไปถึงท างานร่วมกับคนในชุมชน ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2553) 
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   ค านิยามของครูนอกระบบการศึกษาดังกล่าว ไม่สามารถรวมถึงพ่อแม่ หรือผู้ปกครองในกลุ่มบ้าน
เรียน ที่จัดการศึกษาในบ้าน หรือการรวมกลุ่มในชุมชนได้ เนื่องด้วยกฎกระทรวง จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัวว่า พ่อแม่ในกลุ่มบ้านเรียนคือ ผู้จัดการศึกษาไม่ใช่ครูนอกระบบการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545) อ้างใน  
   มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่่ในความดูแล ได้รับ
การศึกษาภาคบงัคับ และการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคับ ตามความพร้อมของครอบครัว   
   มาตรา 12 ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   ด้วยเหตุดังกล่าว พ่อแม่ในกลุ่มบ้านเรียนจึงไม่จัดว่าอยู่ ในกลุ่ มของครูนอกระบบการศึกษา 
นอกจากนั้น ใน 36 ประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The 
Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น 
เยอรมนี ตุรกี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เกาหลีใต้ สเปน โปแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย ชิลี เนเธอแลนด์  
เบลเยี่ยม กรีซ สาธารณรัฐเช็ก โปรตุเกส สวีเดน ฮังการี ออสเตรีย อิสราเอล สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ สโลวาเกีย นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ลิทูเนีย สโลเวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ลักเซมเบิร์ก และ
ไอซ์แลนด์ (John Misachi, 2019) ได้จัดการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาให้แก่คนหลายช่วงวัย อาทิ หน่วยงาน
การศึกษาอิสระชื่อ folkhogskolor หรือสถานที่เรียนของเทศบาลชื่อ Työväenopisto ในประเทศฟินแลนด์ 
สถานศึกษาชื่อ folkuniversitetet ในประเทศสวีเดน มีครูจัดการศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้ใหญ่ในหลากหลายวิชา เช่น ดนตรี ศิลปะ ภาษา การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออก
ก าลังกาย การท าอาหาร การเต้น การดูแลสุขภาพองค์รวม และงานอดิเรกรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการเรียนแบบ
รายวิชา เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน โดยที่ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณบางส่วน และ
ผู้เรียนช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพียงเล็กน้อย   
   ในขณะที่ประเทศเยอรมนี มีครูที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่เป็นผู้อพยพย้ายตามครอบครัว เมื่อ
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศ และได้เข้าโรงเรียนตามมาตรฐานของรัฐ ส่วนในประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา พบว่า มีครูหลายกลุ่มที่ไม่มีวุฒิครู แต่เข้าไปสอนในโรงเรียนเพ่ือช่วย
ยกระดับความรู้ ทักษะ สมรรถนะของเด็กที่เรียนไม่เก่ง ยากจน พ้ืนฐานไม่ดีในระบบการศึกษาของโรงเรียน 
เช่น มูลนิธิ Teach first และมูลนิธิ Teach for America ซึ่งในประเทศฟินแลนด์เอง ครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน สามารถท าการสอนได้เช่นกัน แต่จะได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ที่จบตรงสาย ซ่ึงในประเทศที่พัฒนา
แล้วที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะมีเด็กของลูกหลานของผู้ที่อพยพเข้าเมือง หรือเด็กในชุมชนยากจน แต่เด็ก
เหล่านั้นจะได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมในโรงเรียนภาคปกติ และเด็กเหล่านั้นจะได้รับความรู้เพ่ือให้ไปสอบได้ใบ
ผ่านการศึกษา ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพ่ือการอยู่รอดและการอยู่ร่วมในสังคม ได้รับความรู้เพ่ือ
การประกอบอาชีพ และสิ่งที่น่าสนใจในต่างประเทศคือ งานทุกสาขาอาชีพมีค่านิยมที่เท่าเทียมกัน 
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  ดังนั้นนิยามของครูนอกระบบการศึกษาในภาพรวม จึงความหมายถึงบุคคลที่ท าหน้าที่จัดเตรียม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้เพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ตนเองต้องการ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการเรียนรู้เหล่านั้น สามารถเกิดผลลัพธ์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น ผู้เรียน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีพ้ืนฐานความรู้ในการด ารงชีวิต สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต หรือเพ่ิมพูนทักษะจากงานอดิเรกจนเป็นอาชีพได้ เป็นต้น 

 2.2. ประเภทของครูนอกระบบการศึกษา 
   จากการให้ความหมายของครูนอกระบบการศึกษาที่ได้กล่าวไปแล้วจากโครงการการสนับสนุนและ
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา จงึสามารถสรุปประเภทของครูนอกระบบการศึกษา 
จากการลงพ้ืนที่ติดตามการท างานได้ ดังนี้  
  1. ครปูระจ าการ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานโดยมีข้อตกลง มีสัญญาการท างาน มาท างานเป็นประจ า
ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนอกระบบโรงเรียน  
  2. ครูอาสา หมายถึง บุคคลนอกพ้ืนที่หรือในพ้ืนที่ ผู้มาร่วมท างานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้านวิชาการ หรือทักษะอ่ืน ๆ เช่น ผู้มีงานประจ า 
ผู้ใช้เวลาว่างจากงานประจ า ผู้ว่างงาน เป็นต้น  
  3. ครูชุมชน หมายถึง ครูที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หรือท้องถิ่นเดียวกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
มีภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ครูสอน
ศาสนา ปอเนาะ พระ บัณฑิตคืนถิ่น ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ครูกศน.ต าบล ครูในโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ 
อาสาสมัคร ทหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

2.3 การคัดเลือกและการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการคัดเลือกครูทั้งจากการเปิดรับโดยทั่วไป และคัดเลือกจากบุคคลใน

ชุมชน โดยมีการพัฒนาครูผ่านการอบรมของภาครัฐหรือหน่วยงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน 
การท าวิจัย การพัฒนาโดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติที่เป็นเครือข่าย (UNESCO Bangkok Office, 2017) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน เป็นศูนย์การเรียนโดยองค์กร
ชุมชนในการสนับสนุนของสถาบันปัญญาปีติ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้กับเด็กชาวปกาเกอะญอในชุมชน
แม่ลามาน้อย ต าบลสามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้จัดการเรียนรู้หลัก ปราชญ์ชุมชน และผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้อาสาในท้องถิ่น โดยพัฒนาครูจากบุคลากร สถาบันปัญญาปีติ แต่ยังขาดการสนับสนุนด้าน
การเงินอุดหนุนการศึกษาและการพัฒนาครูจากภาครัฐ ทั้งที่เป็นการศึกษาตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542  
  จังหวัดระนอง มีศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติ เป็นตัวเลือกที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานได้เรียน
ภาษาแม่ และเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญที่เด็กจะได้รับการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจาก 
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วัฏจักรแห่งความยากจนและเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่ศูนย์การเรียนมีครูชาวไทย และเมียนมาที่คัดเลือกจากบุคคล
ในท้องถิ่น ได้รับการอบรมโดยกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุนศูนย์การเรียน 
  ในทุกภูมิภาค มีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว การแก้ไข บ าบัด และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเบื้องต้น 
ทั้งด้านการศึกษาสายสามัญและอาชีพ ในการศึกษาสายสามัญนั้นใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อย่างไรก็ตาม แนวทางพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมกับเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ตามศักยภาพความถนัด ความสนใจของเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้  และอาจขาด 
ความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามหลักสูตรเดิมที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีระยะเวลาเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึก ไม่มีความแน่นอน มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดท าให้
กิจกรรมไม่แล้วเสร็จ ไม่ได้รับรองวุฒิการศึกษาต่อเนื่องจากระดับชั้นการศึกษาเดิม 
  นอกจากนั้น ในประเทศไทยมีครูนอกระบบการศึกษาที่ท างานกับเด็กเร่ร่อนในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สังกัดองค์กรภาค
ประชาสังคม (NGOs) ของ กศน. เป็นพนักงานข้าราชการ ของ อปท. เป็นลูกจ้าง ส่วนขององค์กรภาคประชา
สังคมเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการคัดเลือกโดยหน่วยงานและการอบรมผ่านหน่วยงาน 
  ประเทศเมียนมา ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาในท้องถิ่นที่มีเด็กนอกระบบ
การศึกษา บุคคลในท้องถิ่นประเทศเมียนมาได้รับการคัดเลือกเป็นครูการศึกษานอกระบบ จะต้องผ่าน 
การคัดเลือกตามที่ก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องได้รับการอบรมผ่านโปรแกรมการอบรมการเป็น
ผู้อ านวยการเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา ซึ่งจะจัด 2 ครั้งต่อปี และมีการพัฒนาเชิงวิชาชีพ
อย่างไม่เป็นทางการโดยการสนทนาและการเยี่ยมครูในพ้ืนที่  
  ประเทศลาว ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่
ห่างไกล จะมี Mobile teachers ที่เป็นสมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้ท างานครูดังกล่าว โดย
ควรจะจบการศึกษาจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู หรือถ้าเป็นครูที่จบมัธยมศึกษา จะต้องมีประสบการณ์การสอนมา
ก่อน ครูเหล่านี้จะสอนในสถานที่จัดการเรียนรู้ในหมู่บ้านอย่างน้อย 2 หมู่บ้าน โดยมีผู้ช่วยสอนที่เป็นคนในชุมชน
มาเป็นผู้ช่วย ทั้งนี้ในการพัฒนาครูจะมีการอบรมเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะการอ านวยการเรียนรู้และการ
อบรม การพัฒนาหลักสูตร สื่อและวัสดุการเรียนรู้ โดยกรมการศึกษานอกระบบ ที่ ได้รับการสนับสนุนจาก 
UNESCO 
  ประเทศมาเลเซีย ในรัฐซาบาห์ มีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่เป็นผู้อพยพ ไร้รัฐและสัญชาติ โดยครูมี
การคัดเลือกผ่านการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีการอบรมเบื้องต้นโดยสถาบัน
ฝึกอบรมครู 
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   ประเทศฟิลิปปินส์ มี Mobile teachers ของระบบการเรียนรู้ทางเลือก (The Alternative Learning 
System: ALS) ใน 17 ภูมิภาค ของประเทศ เป็นครูที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านที่ห่างไกลที่มีบุคคลยากไร้ 
เป็นลูกจ้างของกรมการศึกษาของประเทศที่ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิการสอน เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ให้กับ
เด็กนอกระบบการศึกษา รวมทั้งผู้ใหญ่ในชุมชน โดยใช้หลักการเรียนรู้บนฐานของชุมชน เพ่ือการส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ นอกจากนี้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถท าสัญญากับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ 
(ALS instructional managers) ในระบบการเรียนรู้ทางเลือกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา
ได้ ผู้จัดการเรียนรู้มาจากหมู่บ้านหรือเทศบาลที่มีศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ ผู้จัดการศึกษาต้องจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยเฉพาะด้านการศึกษา แต่ในกรณีพ้ืนที่ชนบทห่างไกล อาจรับผู้ไม่จบปริญญาตรีแต่ต้องมีการอบรม
เพ่ิมเติม   
   การคัดเลือกและการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละประเทศนั้น จะมีลักษณะเฉพาะตามบริบท
ของพ้ืนที่ โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดบทบาทของครูนอกระบบการศึกษา มาจากความเหลื่อมล ้าในพ้ืนที่ชุมชนที่
มีเด็กนอกระบบการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก และมีเด็กหลากหลายประเภท ท าให้ภาครั ฐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งคนในท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ เพ่ือให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้รับความรู้ และทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษานั้น ได้ท าให้
เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน และพยายามผลักดันให้การพัฒนาครูเห็นผลลัพธ์ที่ส่งต่อไปยังเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาต่อไป 

2.4 บทบาทหน้าที่ของครูนอกระบบการศึกษา 
   บทบาทส าคัญของครูนอกระบบการศึกษา คือ เป็นผู้เบิกทาง เป็นที่พ่ึง ให้ค าปรึกษาและแนะน า
วิธีการแสวงหาความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่น าไปสู่การเป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาชุมชน โดยวิธีการที่ครูนอกระบบการศึกษาส่งเสริม 
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียน คือให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ก าหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
จากการท างานของโครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
พบว่า บทบาทของครูนอกระบบการศึกษา มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ลงพ้ืนที่เป็นประจ า 
สร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเด็กและคนในชุมชน 2) สงเคราะห์เด็กและครอบครัว 
ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 3) วิเคราะห์ คัดกรอง และจัดท าประวัติ 
เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐาน และน ามาวางแผนการช่วยเหลือเด็กอย่างครบวงจร 4) ประสานกับภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่ท างานกับเด็ก 5) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 6) ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งจัดการเรียนรู้ให้เด็ก ร่วม
กิจกรรมของหน่วยงานอ่ืนในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะชีวิต การอ่านออกเขียนได้ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทักษะ
อาชีพ รวมถึงการประสานงานในเรื่องการส่งต่อเพ่ือการศึกษาหรือสร้างอาชีพ และการให้ค าปรึกษาให้แก่
เด็กนอกระบบการศึกษา  
   นอกจากนั้นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กด้อยโอกาสโดย ศิริพร จินะณรงค์ (2558)  
ยังพบว่า 1) ครูท าหน้าที่ดูแลเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย และมีการเรียนรู้ 
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ที่เหมาะสม 2) ครูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้
พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมกับให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและผู้คนที่อยู่รอบ
ข้าง ได้พัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว การเล่น และการลงมือกระท าอย่างเต็มที่ โดยครูมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค าพูดและกิริยาท่าทางที่นุ่มนวล อ่อนโยน แสดงถึงความรักความอบอุ่น 3) ครูสังเกต 
เฝ้าระวัง บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม ปัญหาสุขภาพ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพ่ือเห็นความ
เปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก 4) ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กผ่านการ
สังเกต ความรู้ และความเข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและไม่พึงประสงค์ของเด็ก ซึ่งพฤติกรรมนั้นอาจเกิด
จากพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 5) ครูจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 6) ครู
ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการ  
และการเปลี่ยนแปลงของเด็กได้ 7) ครูพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ ได้แก่ 7.1) พัฒนาด้าน
ความรู้ทางวิชาการและทักษะอาชีพ เช่น ศึกษาหาความรู้ เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมอย่างสม ่าเสมอ ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/สถานพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ เข้าร่วมเป็นสมาชิกและจัดตั้งชมรมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก และ 
7.2) พัฒนาด้านบุคลิกภาพ ให้มีคุณลักษณะรักเด็ก อุปนิสัยอ่อนโยน มีกิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวาน ใจเย็น 
รู้จักปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ  
   บทบาทของครูนอกระบบในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การค้นหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
จากนั้นช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ตามช่วงวัย และตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บทบาทของครูนอกระบบการศึกษามีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้
ได้ปัจจัยพ้ืนฐาน จัดการเรียนรู้ ให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้รู้จักและหาลู่ทางในการด ารงชีวิต จากข้อมูล
ดังกล่าว ท าให้เห็นว่า บทบาทของครูนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยมีหลายหน้าที่ และควรได้รับ 
ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการท างานจากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาครูให้มีความพร้อม 
ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึ งรายละเอียด
เพ่ิมเตมิของปัญหาและอุปสรรคในการท างานของครนูอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
   2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของครูนอกระบบการศึกษา 
   จากการศึกษาสภาพปัญหาของครูนอกระบบการศึกษา พบว่า ผู้สอนยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองและ
แสวงหาความรู้เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ครูนอกระบบการศึกษายังขาดความรู้ด้านวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
และยังขาดทักษะการออกข้อสอบวัดความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  (ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา และสุวิธิดา  
จรุงเกียรติกุล, 2558) นอกจากนั้นผู้ที่ท างานในโครงการเครือข่ายด้านการศกึษานอกระบบ ยังชี้แจงว่า ครูนอก
ระบบจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านจิตวิทยา รู้จักวิธีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง  
(Self-Directed Learning) การถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อใช้สื่อ กฎหมาย การประเมิน 



28 
 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การท าบัญชี และครู
นอกระบบการศึกษายังจ าเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้อ านวยเรียนรู้ การสะท้อนคิด การท างานเป็นทีมและ
การประสานเครือข่าย การจัดการอารมณ์ การสื่อสารอย่างสันติ การแนะแนว การให้ค าแนะน า การสร้างแรง
บันดาลใจและการบริหารจัดการ ส่วนทัศนคติที่ครูนอกระบบการศึกษาจ าเป็นต้องมีได้แก่ ความเข้าอกเข้าใจ 
ความเมตตากรุณา ความเชื่อใจ และความเชื่อม่ันในศกัยภาพความเป็นมนุษย์   
   ในขณะที่สภาพการท างานจริงที่ครูนอกระบบการศึกษาต้องเจอนั้น ยังมีความท้าทายอ่ืน ๆ ร่วมอยู่ 
อาทิ 1) การสื่อสารกบัเด็กชาติพันธุ์ เด็กท่ีมีความเปราะบางจากประสบการณ์ในอดีต 2) การอพยพย้ายถิ่นฐาน
ของเด็ก 3) การขออนุญาตผู้ปกครองของเด็กในการจัดกิจกรรม 4) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในชุมชน  
5) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรคระบาด 6) เวลาปฏิบัติงาน 
7) รายได้ 8) ความไม่ม่ันคงในการปฏิบัติงาน 9) ภาวะเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ 10) เป็นบุคคลไร้บัตรประจ าตัว 
(เช่น ครูเมียนมา ครูไร้สัญชาติ) ไม่ได้รับสิทธิหรือสวัสดิการเทียบเท่าครูในระบบ 11) การกีดกันจากหน่วยงาน
ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 12) ขาดทักษะเฉพาะด้านบางอย่าง เช่น การดูแลเด็กพิการ การติดตามเด็กใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  
   นอกจากนั้น จากรายงานและข้อมูลครูนอกระบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโครงการงานจัดท า
ฐานข้อมูลครูนอกระบบ ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปัญหาส าคัญและอุปสรรคในการท างานของ
ครูนอกระบบการศกึษามหีลายประการด้วยกัน ได้แก่   
   1. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย ระดับ  เนื่ องด้วยสภาพสั งคม เทคโนโลยี   
สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือเด็กจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ ์ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  
   2. ด้านงบประมาณ มุมมองของหน่วยงานภาครัฐมองว่า ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา  
เป็นปัญหาเล็กจึงไม่จัดสรรงบประมาณส าหรับช่วยเหลืออย่างเพียงพอต่อการพัฒนาด้านการศึกษา สุขภาพ 
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ท าให้ครูนอกระบบการศึกษาต้องดิ้นรนหาเงินทุน เงินอุดหนุนมาช่วยเหลือ
เด็กนอกระบบการศึกษา 
   3. ด้านการประสานงานและส่งต่อเด็กมีความล่าช้า เมื่อต้องติดต่องานกับหน่วยงานราชการที่มี
ขั้นตอนซ ้าซ้อน ท าให้หลายครั้งพลาดโอกาสที่จะช่วยเหลือเด็กได้ทัน  
   4. บุคลากรครู/เจ้าหน้าที่ มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่เพ่ิมมากขึ้น ครูขาดการพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ ในการท าความเข้าใจและดูแล
เด็กนอกระบบการศึกษา   
   5. ครูนอกระบบขาดความมั่นคงในอาชีพ ไม่มีสวัสดิการ เงินเดือนส าหรับคนท างานด้านนี้อย่าง
ชดัเจน ส่งผลให้จ านวนครูนอกระบบการศึกษาลดลง ซึ่งขัดแย้งกับการเพ่ิมขึ้นของเด็กและเยาวชนที่หลุดออก
จากระบบการศึกษากระแสหลัก เกิดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่ขยายวงกว้างในสังคมไทย 
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   6. หน่วยงานภาครัฐจัดการประเมินคุณภาพและทบทวนสถานะศูนย์การเรียนรู้เด็กนอกระบบ
การศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท าให้เกิดแนวโน้มที่จะปิดศูนย์การเรียน ดังนั้นสถานะการท างานของครู
นอกระบบการศึกษาจึงมีความไม่แน่นอน ครูนอกระบบการศึกษาเกิดความวิตกกังวล และความเครียดมากขึ้น  
  7. การไม่ได้รับสิทธิในการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน โดยบุคคล องคก์รชุมชน และสถาบัน
สังคม ท าให้ไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา ความเท่าเทยีมในปัจจัยการช่วยเหลือต่าง ๆ   

ปัญหาเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อครูนอกระบบการศึกษาในภาพรวม ทั้งด้านสภาพจิตใจ และมีผลต่อ
การท างาน กล่าวคือ การขาดความรู้ ทักษะ ทัศนคติดังที่กล่าวมา ท าให้ครูนอกระบบการศึกษายังไม่ได้พัฒนา
ตนเองเท่าที่ควรส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กระทบเป็นลูกโซ่ถึงการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาที่ไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่และยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ท าให้เด็กบางราย
ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งการเจอสถานการณ์ที่ยากล าบากจากภายนอก เช่น การท างานร่วมกับชุมชน  
การไม่ไดร้บัการสนับสนุนที่เพียงพอ ท าให้ขาดก าลังใจ หมดไฟ และความมุ่งม่ันในการท างานมีน้อยลง   
  การช่วยเหลือครูนอกระบบการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  
เพ่ือช่วยกันสร้างกลไกพัฒนาครูนอกระบบให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะที่เพียงพอต่อ 
การท างานและสามารถเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นตาม
บริบทของสถานที่ รวมทั้งเพ่ือให้คุณครูนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถตามที่ควรจะเป็น 
และเท่าทันโลกยุคปัจจุบันที่มีกระแสการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาสามารถเริ่มตั้งแต่การ
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การได้รับการนิเทศติดตาม การได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การได้ฟังแรงบันดาลใจในการท างาน เพ่ือช่วยให้คุณครูนอกระบบการศึกษาที่เป็นบุคคลส าคัญและใกล้ชิดกับ
เด็กนอกระบบการศึกษากลายเป็นตัวแกนส าคัญในการลดช่องว่างความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา และใน
ท้ายที่สุดเพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 

ตอนที ่3 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา   

  การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3.1) แนวคิดและหลักการการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3.2) แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment)  
3.3) แนวคิดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) 3.4) แนวคิดพ้ืนที่ 
การเรียนรู้ (Learning Space) และ 3.5) ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย(Networking) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 3.1 แนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติและ
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความต้องการและความสมัครใจ 
(สนธยา ดือราแม, 2555) ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มี 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยการค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  และการเรยีนรู้จากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยมีหลักสูตร 
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รูปแบบ และจุดประสงค์ แต่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
(อุดม เชยกีวงศ์, 2551)  

ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (2559) เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการอ่านออกเขียนได้ให้แก่ประชาชน เพ่ือ
น าไปใช้ด าเนินชีวิต ตลอดจนการปรับวุฒิในการท างาน เช่น โครงการเปิดเทียบระดับการศึกษาของ กศน. ซึ่ง
เป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีเวลา 2) การให้ความรู้
เพ่ือการประกอบอาชีพแก่ประชาชน มีเนื้อหาที่หลากหลาย ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ิมทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร 3) การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเผยแพร่ความรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินชีวิต เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพ การออมเงิน การป้องกันตัวจากภัย
ธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย (social media)  

แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประเภทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของ ทองอยู่ แก้วไทรฮะ (2554) และ ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (2558) ที่เสนอประเภทของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมประเภทให้ความรู้หรือการศึกษาพื้นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการอ่านเขียน มีความรู้ในการคิดค านวณ รู้เรื่องราวที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับสภาพ 
ความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวัน การด ารงชีวิตหรือพัฒนาความรู้ให้สูงขึ้น ได้แก่  

1.1 การส่งเสริมการรู้หนังสือ ช่วยให้ประชาชนมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง น าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือผู้ อ่ืน หรือถูกผู้ อ่ืน
หลอกลวงได้โดยง่ายช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อเรียนแล้วผู้เรียนสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และมุ่ง
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  

1.2 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือต่อยอดการศึกษาให้แก่ประชาชนที่อ่านออกเขียนได้แล้ว
มีความประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1.3 กิจกรรมการฝึกอบรมประชาชนในชนบท ที่ค านึงถึงความต้องการและความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของประชาชน มีจุดเน้นที่ส าคัญคือการพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชน 

2. กิจกรรมประเภทการให้ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ กิจกรรมในกลุ่มนี้จัดขึ้น เพ่ือให้ความรู้ 
ให้การอบรมทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น อาชีพที่เพ่ิมพูน
รายได้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือน ามาปรับปรุงอาชีพของตน หรือสร้าง
อาชีพใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ตัวอย่างกิจกรรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

2.1 การจัดการศึกษาอาชีพตามหลักสูตรกลุ่มสนใจทีม่ีลักษณะยืดหยุ่น และใช้ระยะเวลาเรียนสั้น 
2.2 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และมีรายได้ ทั้งในระหว่างการเรียนและหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 
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2.3 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นการจัดการสอนวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียน
น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

3. กิจกรรมประเภทให้บริการข่าวสารข้อมูล เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ที่
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อความรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 
ใบปลิว โปสเตอร์ หนังสือ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 
 ส าหรับหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขวัญชัย ขัวนา และ 
ธารทิพย์ ขัวนา (2559) กล่าวว่าควรยึดหลักที่สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาให้เป็นกระบวนการ
ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้แก่ หลักความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ความหลากหลายของทรัพยากรในชุมชน การ
พ่ึงพากัน การจัดการตนเอง และการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง น าต้นทุนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
ต้นทุนทางระบบนิเวศ ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม และต้นทุนสติปัญญา โดยเชื่อมโยงคนเป็นตัวตั้งในการ
ด าเนินงาน เช่น ให้ความสะดวก เป็นกนัเอง เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น  
  การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่
ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การให้ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ นอกจากจะต้องด าเนินการตามหลักการและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มีการพ่ึงพาตนเอง รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าถึงได้ง่าย และเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องมีหลักการหรือแนวคิดทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม อาทิ แนวคิดการเสริมพลัง และการจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ ดังจะ
กล่าวถึงในล าดับต่อไป  

  3.2 แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment)   
แนวคิดการเสริมพลังถือก าเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ด้วยแนวคิดของการมองเห็น

คุณค่าในตนเองเพ่ือส่งเสริมให้คนบางกลุ่มที่ถูกกดทับทางสังคมเห็นคุณค่า เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
(Freire, 1972; Leverack, 2006) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการเสริมพลังจะเป็นรูปแบบของกิจกรรม
กลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสให้กลุ่มคนหรือชุมชนได้ลงมือกระท า
เพ่ือแก้ไข และเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Wallenstein, 1993) โดยแนวคิดนี้ได้ถูกน ามาใช้ในการวิจัยและให้ 
การช่วยเหลือกลุ่มชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มคนแอฟริกันอเมริกัน กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มผู้
พิการ ดังนั้นทฤษฎีเบื้องต้นของการเสริมพลังที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีร่องรอยของปรัชญาที่ให้
ความส าคัญกับมุมมองของผู้ที่ถูกกดขี่ท่ีท าให้ไม่กล้าแสดงออกและมุ่งสนับสนุนให้ได้รับอ านาจและเอาชนะสิ่งที่
ครอบง าผู้ถูกกดขี่ (Wise, 2005) 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดการเสริมพลังถูกน ามาใช้ในทางการศึกษาโดย เปาโล แฟร์ (Freire, 1974) ที่
พัฒนาวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจของแนวคิดการเสริมพลัง ด้วยความคิดว่าบทบาทของนักการศึกษามิใช่
เพียงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น แต่ต้องแสวงหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองโลกที่อยู่รอบตัว
ด้วย ไม่นานหลังจากที่แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยชาวอเมริกันและนักสังคมสงเคราะห์ แนวคิด
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นี้จึงถูกขยายสู่กลุ่มนักเคลื่อนไหวและองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) จึงเกิดจากแนวคิดทางสังคมวิทยาที่ใช้แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล ้าทางสังคม และได้กลายมาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาสังคมต่อมา (ศิริพร ใจห้าว, 2556)  

หลักการของแนวคิดเสริมพลังประกอบด้วย การท าให้บุคคลมี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เป็น
พลัง สามารถลงมือปฏิบัติ (Short & Greer, 1997) ทั้งนี้การเสริมพลังจะต้องปฏิบัติอยู่บนความเชื่อและ
จริยธรรมทางสังคมของค่านิยม การสนับสนุนและมีน ้าใจให้กัน การสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันท างาน 
(Gutierrez, Parsons, and Cox, 1998) ซึ่งการเสริมพลังอาจจ าแนกตามลักษณะของการด าเนินการได้ ดังนี้ 
1) การเสริมพลัง เชิงโครงสร้างสัมพันธ์ (Relational Construct) หรือการเสริมพลังเชิงปฏิบัติ (Practice) เป็น
การมอบหมายหรือแบ่งปันอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก าหนดจากคุณลักษณะของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น 
ต าแหน่ง ความช านาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการเข้าถึงความรู้หรือข้อมูล (อนิรุทธิ์ ตุลสุข, 2552) ดังนั้น 
การเสริมพลังในบริบทนี้ จึงเปรียบเสมือนการควบคุมหรือการเสริมอย่างเป็นทางการ 2) การเสริมพลังเชิง
โครงสร้างแรงจูงใจ (Motivational Construct) หรือการเสริมพลังเชิงจิตวิทยา (Psychological) เป็น 
การควบคุมแรงจูงใจภายใน หรือความเชื่อด้านความคาดหวังต่อการท างาน เป็นความต้องการภายในที่มี
เจตนารมณ์ในตนเอง (Self-Determination) หรือความเชื่อในการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคล 
(Self-Efficacy) ซึ่งภายใต้แนวคิดนี้หมายความว่า ปัจจัยใดก็ตามที่จะช่วยสร้างให้บุคคลเกิดเจตนารมณ์ใน
ตนเองและเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองแล้วจะท าให้บุคคลนั้น เพ่ิมความรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากขึ้น 
โดยที่มาของพลังนั้นมาจาก 1) พลังตามกฎเกณฑ์หรือต าแหน่ง (Legitimate Power) 2) พลังจากรางวัล 
(Reward Power) 3) พลังในการลงโทษ (Coercive Power) 4) พลังจากความนับถือ (Referent Power) 
และ 5) พลังของความเชี่ยวชาญ (Expert Power) (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2539) 

ทองใบ สุดชารี (2543) กล่าวถึงผลของการเสริมพลังว่า การเสริมพลังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการสร้าง
และพัฒนาคนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และมีประโยชน์ ดังนี้ 1) ช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จได้
รวดเร็วขึ้น เพราะมีการกระจายงาน และแบ่งงานอย่างเหมาะสม 2) เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่  
เพ่ิมแรงจูงใจในการท างานและใช้เป็นสิ่งประเมินผลงานได้ 3) ส่งเสริมความมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม 
ทุกคนมีโอกาสได้แสดงผลงานของตนเอง 

แนวคิดการเสริมพลังในการศึกษาตลอดชีวิต เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน หรือสร้างเสริมพลัง
อ านาจ ศักยภาพ หรือสมรรถนะให้บุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน มีอ านาจและความสามารถ มีสิทธิ 
ในการตัดสินใจและด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยปราศจากการควบคุม บังคับ สั่งการ หรือท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการน าไปใช้ ดังนี้   
(วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) 1) การกระจายอ านาจ ในทุกระดับและกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 2) การมี
ส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนา รวมถึงการได้โอกาสในการควบคุมและใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นด้วย 3) การมีอ านาจการตัดสินใจ หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
ว่าตนมีพลังในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง 4) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
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แหล่งทรัพยากรต่างๆ ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม 5) การมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มี
โอกาสเลือกตามความต้องการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอิสระและเสริมพลังในตนเอง 6) การเคารพสิทธิมนุษยชน การแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระภายใต้ประชาธิปไตย เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องได้รับการเคารพและไม่ถูกละเมิด การแสดง 
ความคิดเห็นนั้นต้องได้รับการรับฟังด้วย  

ขณะที่ ปภาพินท์ ค าอุดม (2558) เสนอวิธีการเสริมพลังในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องส่งเสริม
และพัฒนา ดังนี้ 1) ก าหนดโครงสร้างหน้าที่ และบทบาทของทุกคนให้มีความชัดเจน และเหมาะสมตามความ
ถนัดและความสนใจ 2) จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ และจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) สร้างพ้ืนที่ใน
การแสดงออก หรือโอกาสในการแสดงความสามารถ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน หรือ
องค์ท่ีเกี่ยวข้อง 5) ให้รางวัลหรือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าร่วม   
  กล่าวโดยสรุป แนวคิดเสริมพลังเป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมองเห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรู้และทักษะ เพ่ิมความสามารถในการท างาน ด้วยการใช้กลุ่มคนหรือชุมชน
เป็นตัวผลักดันประกอบกับการวางกฎเกณฑ์ การจูงใจด้วยรางวัลหรือการลงโทษ ซึ่งการเสริมพลังให้บุคคลเกิด
ประสิทธิภาพในการท างานจะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 3.3 แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) 

3.3.1 ความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

จากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Wohlfarth, Sheras, Bennett, Simon, 
Pimentel, & Gabel, 2008) เป็นแนวทางที่ผู้สอนกับผู้เรียนก าหนดสิ่งที่จะเรียนรู้และหาวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Massouleh, & Jooneghani, 2012) รวมถึงผู้ เรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Darsih, 2018) การจัดการเรียนการสอนแนวทางนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน (Massouleh, & 
Jooneghani, 2012) และเป็นวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ตามความแตกต่างและ
ศักยภาพของตนเอง นอกจากนั้น Rogers (1983 cited in Hess, 2012) ยังให้ความหมายของการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้น า หรือเป็นบุคคลที่สามารถคิดและมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเองได้  ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ   
พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ได้ระบุว่า การจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จะต้องมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

การเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โด ยใช้
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคมหรือกระบวนการกลุ่ม ผ่านการ
สร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน จัดบรรยากาศให้แกผู่้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
กับผู้เรียนคนอ่ืน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2561) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
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เรียนรู้อย่างมีอิสระ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2561) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวผู้เรียนเอง โดยการเรียนรู้ลักษณะนี้มีแนวคิดมาจากปรัชญาสรรคนิยม ที่เชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง บทบาทการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548) และมีผู้อ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550; 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2561; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) 

ดังนั้น การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนบทบาทผู้สอนเป็นผู้อ านวยการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จากนั้นออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ใช้กระบวนการทางปัญญา
ร่วมกับกระบวนการทางสังคม โดยมีผู้อ านวยการเรียนรู้ที่ตระหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีอิสระ ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ (Darsih, 
2018; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550) เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ตามแนวทางที่ตนสนใจ 

3.3.2 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 Weimer (2002 cited in Wohlfarth, et al., 2008) ได้ระบุลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้  1) เชื่อว่าผู้ เรียนมีความสามารถและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  
2) ให้ความส าคัญในการใช้เนื้อหา บทเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคดิวิเคราะห์และตั้งค าถาม 3) เป็นการเรียนรู้ที่
ปรับบทบาทของผู้สอน มาเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 4) ผู้เรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน สามารถการก ากับตนเอง และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 5) ใช้เครื่องมือ 
การวัดและประเมินผล เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัดสินจากผลการเรียน นอกจากนี้  Lea, 
Stephenson, & Troy (2003) เสนอลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 1) เชื่อ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มากกว่าการให้ผู้ เรียนเป็นผู้รับความรู้ เพียงฝ่ายเดียว 2) ให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถ่องแท้ของผู้เรียน 3) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและ
มีความเชื่อถือในตัวผู้เรียนเอง 4) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น 5) เป็น 
การเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 6) ผู้สอนและผู้เรียนต่างให้เกียรติและนับถือซึ่งกันและ
กัน และ7) ใช้วิธีการหรือกระบวนการเรียนที่มีการวิพากษ์จากมุมของผู้สอนและผู้เรียน 

3.3.3 บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 
ในกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง บทบาทของผู้สอนเป็นสิ่งส าคัญต่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ หากผู้สอนขาดความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและความรู้จะท าให้วิธีการนี้
อาจไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร (Darsih, 2018) ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ด าเนินการ
วางแผนการเรียนรู้ เลือกใช้วิธีสอนและใช้กระบวนการประเมินผลที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงกับความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก โดยบทบาทส าคัญที่จ าเป็นของผู้สอนต้องเป็นผู้ อ านวยความสะดวก 
ช่วยผู้เรียนในการตั้งค าถาม ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ช่วยแนะน าแหล่งข้อมูลและตรวจสอบว่าข้อมูลที่
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ผู้เรียนรวบรวมและวิเคราะห์ถูกต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนั้นบทบาทของครูคือการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่กระตุ้นพฤติกรรมที่ต้องการ (Massouleh, & Jooneghani, 2012) 

บทบาทส าคัญของผู้ สอนในการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Darsih, 2018) มีดังนี้   
1) ให้ผู้เรียนลงมือท าและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแทนการรับความรู้เพียงอย่างเดียว 2) ให้ผู้เรียนเป็นอิสระและ
รับผิดชอบค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้  3) ใช้เนื้อหาส าคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน  
และความสนใจของผู้เรียน 4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงตนเอง  
5) ใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยทั่วไปแล้วบทบาทของผู้สอนปรับมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ และโค้ชที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ลักษณะส าคัญที่แตกต่างระหว่างผู้สอนเป็นศูนย์กลางกับผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางคือ  
  1. เป้าหมายของกิจกรรม ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอน (teacher-directed instruction) จะให้
ความส าคัญในสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนก าหนด ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อตอบค าถามท่ีตนเองก าหนด 

2. บทบาทของผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอน ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จากนั้นออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเน้น จะก าหนดหัวข้อและก าหนดค าถามเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าค าตอบ แสวงหาความรู้ 
รวบรวมข้อมูลและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
  3. การเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอนนั้นแนวทางทีผู่้สอนนิยมใช้เสริม
แรงจูงใจ ได้แก่ เช่น ผลการเรียน ปริญญา รางวัลต่าง ๆ ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
นิยมใช้ค าถามที่น่าสนใจเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากค้นคว้าหาค าตอบ ซึ่งกระบวนการนี้ท า
ให้ผู้เรียนเกิดแรงผลักดันที่อยากจะเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายจากท่ีตนเองก าหนดไว้ 
  4. การประเมินผล ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอนนั้นจะประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และรายงานความก้าวหน้าในการเรียนให้แก่ผู้ปกครอง ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง จะออกแบบการประเมินโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เน้นความ
สนใจและความต้องการในการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของผู้เรียน หรือประเมินเพือ่การเรียนรู้  
   5. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอนนั้น ผู้สอนจะเป็นผู้ก ากับควบคุมและ
ก าหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ทั้งกลุ่มท างานของผู้เรียน บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะก ากับตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้เรียน และมีปฏิสัมพันธ์กันแบบร่วมมือ (Collaborative)  

ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้อง
ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้โดยเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
รวมถึงผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะความรู้ใหม่อย่างสม ่าเสมออีกด้วย 
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3.4. แนวคิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 
พ้ืนที่การเรียนรู้ หมายถึง สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนที่การเรียนรู้เสมือนจริงหรือ 

การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในชั้นเรียน แต่สามารถเกิดขึ้นทุกที่  
ทุกเวลา โดย Brown (2005) กล่าวว่า พ้ืนที่การเรียนรู้ครอบคลุม 

1. พ้ืนที่การเรียนรู้ทางกายภาพ (Physical Learning Spaces) ได้แก่ ห้องเรียน อาคาร สถานที่ที่เอ้ือ
ให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถจ าแนกพ้ืนที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ (Formal and Non-
formal Learning) เช่น ห้องเรียน ห้องอบรม ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง และพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ ตาม
อัธยาศัย เช่น ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ  

2. พ้ืนที่การเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Space) เป็นสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรม Blackboard หรือ Moodle ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 
เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous/Interactive) เช่น Chat Blogs หรือ wiki 
และแบบไม่ประสานเวลา Asynchronous เช่น อีเมล นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่การเรียนรู้เสมือนจริงแบบไม่
เป็นทางการ เช่น Facebook YouTube เป็นต้น 

3. พ้ืนที่การเรียนรู้นอกอาณาบริเวณของสถาบันการศึกษา (Outdoor Learning Spaces) สามารถ
ใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้จากการฝึกงาน หรือเรียนรู้โดยการท างาน (Work-based Learning) อย่างที่ 
Kneppell & Riddle (2012) เรียกว่า เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Spaces) และ
อาจครอบคลุมถึงพ้ืนที่การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Learning Spaces) ซ่ึงหมายถึง 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากอุปกรณ์พกพาไดทุ้กแห่ง 

การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ควรค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้โดยเน้นมนุษย์หรือผู้ใช้เป็นส าคัญ (Human Cetered Design 
หรือ User-centered Design) โดยมีหลักการส าคัญ ดั งนี้  (Brown & Long, 2006 ; Gee, 2006; Cornell, 
2002) 1) หลักของความสะดวกสบาย ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย (Comfortable, Safe, and Healthful) เช่น มี
แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดวางรูปแบบของพ้ืนที่และวัสดุอุปกรณ์ให้มีความสะดวกสบาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 2) ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจูงใจผู้เรียนและผู้สอนให้อยากมีส่วน
ร่วม (Stimulating) โดยการกระตุ้นประสาทสัมผัสจากภาพ สี เสียง รูปทรงหรือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น จัด
พ้ืนที่ส าหรับการพูดคุยหรือท างานต่อหลังเลิกเรียนในบริเวณใกล้กับห้องเรียน ให้โปร่ง สามารถมองเห็นได้ทั่ว 
หรือจัดพ้ืนที่เรียนรู้แบบเป็นทางการ (ชั้นเรียน) ไว้ติดกับพ้ืนที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ เช่น ห้องโถง ล็อบบี้ หรือ
ห้องเรียน ห้องสมุดที่อยู่ติดกับสวน เป็นต้น 3) รักษาสมดุลระหว่างความเป็นชุมชนกับการอยู่คนเดียว เช่น 
ห้องสมุดยุคใหม่ที่มีทั้งห้องส าหรับประชุมกลุ่มย่อยและห้องที่มีความเป็นส่วนตัวส าหรับการศึกษาหรือท างานเป็น
รายบุคคล จัดพ้ืนที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น จัดให้มีร้านกาแฟในบริเวณใกล้ห้องประชุมกลุ่ม 4) ใช้
งานได้ง่าย (Usability) ใช้งานได้ตามเป้าหมาย (Functionality) และปรับเปลี่ยนได้ (Adaptable) ให้มีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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  นอกจากการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ตามหลักการใช้งานโดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการหลายท่านเสนอ
หลักการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันไว้ 
ดังนี้ 

1. จัดพ้ืนที่ให้สามารถใช้งานได้เอนกประสงค์ (Multipurpose) หรือใช้งานได้หลายอย่าง (Versatile) 
ตามกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลากหลายประเภท ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนจัด
วางได้อย่างอิสระ ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ห้องโถงใหญ่ที่สามารถจัดแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม
หรือการท างาน อิสระเป็ นรายบุ คคล (Chism, 2006; Chism & Bickford, 2002; Jamieson, Fisher, 
Gilding,Taylor, & Trevitt, 2000; Oblinger, 2005; JISC, 2006; Kneppell & Riddle, 2012) 

2. จัดพ้ืนที่ส าหรับท างานกลุ่มและเอ้ือส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีพ้ืนที่พร้อมทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี 
และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท างาน เรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น โต๊ะประชุมที่เป็นวงกลม มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับ
การสื่อสารสองทาง เช่น Whiteboard และควรมีทางเชื่อมโยงได้กับอาณาบริเวณนอกอาคาร (Reushle, 
2012; Jamieson, Fisher, Gilding,Taylor, & Trevitt, 2000; Chism & Bickford, 2002) 

3. จัดพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศให้เรียนรู้ด้วยความสบาย
ใจ (Chism, 2006, Kneppell & Riddle, 2012; Reushle, 2012; Oblinger, 2005) 

4. จัดพ้ืนที่การเรียนรู้ให้น่าดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
จัดพืน้ทีส่ าหรับการแสดงผลงาน (Chism, 2006; JISC, 2006; Kneppell & Riddle, 2012 ) 

5. บริหารจัดการอาณาบริเวณทั่วทั้งสถาบัน ตั้งแต่ระเบียงทางเดิน พ้ืนที่นอกอาคาร เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้สูงสุด ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกสถานที่ เช่น การบริการสังคม การเรียนรู้จาก
งาน การเรียนรู้จากอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่หรือ M-learning (Chism, 2006) จัดพ้ืนที่เรียนรู้ให้เชื่อมต่อ
กัน เช่น ห้องเรียนกับห้องสมุด หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Chism, 2006; Chism & Bickford, 2002; 
Reushle, 2012; Kneppell & Riddle, 2012; Oblinger, 2005) 

6. ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งลักษณะของการเรียนรู้ หรือระดับ
ความสามารถ (Reushle, 2012; JISC, 2006; Keppell & Riddle, 2012)  

7. จัดคอมพิวเตอร์ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงที่สามารถเชื่อมต่อ
กับแหล่งข้อมูลในเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูลในห้องสมุด (Chism, 2006; Reushle, 2012; Kneppell 
& Riddle, 2012; Oblinger, 2005 ) และเปิ ด โอกาส ให้ ผู้ ส อน และผู้ เรี ยนสามารถเข้ าถึ ง เครื่อ ง มือ  
สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย (Reushle, 2012)  
  จากการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ จะพบว่า การใช้พ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ือการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
ดังกล่าว สามารถน ามาใช้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักการของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มุ่ งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองในชีวิ ตประจ าวันได้   
(Schugurensky, 2000) เพราะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น อีกทั้งยังเกิดจากความต้องการ
ของผู้เรียนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (ชูศักดิ์ เอื้องโชค
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ชัย และอาชัญญา รัตนอุบล, 2558) ดังนั้น พ้ืนที่การเรียนรู้ที่จะสนับสนุบส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว
จึงควรมีลักษณะดังนี้ (วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) 1) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการส่งเสริมพ้ืนที่การเรียนรู้ 2) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วน
ร่วม ตั้ งแต่การวางแผนสร้างพ้ืนที่ การเรียนรู้ ไปจนถึงการด าเนินการและการประเมินผล 3) พ้ืนที่  
การเรียนรู้ต้องก ากับติดตามการด าเนินงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 4) พื้นที่การเรียนรู้ต้องตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นของสมาชิกในการเรียนรู้ 5) พื้นที่การเรียนรู้ต้องให้ความส าคัญกับบริบทของชุมชนเป็นฐาน
ของการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ 6) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องช่วยให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างและต่อ
ยอดความรู้ของสมาชิก 7) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องรองรับความหลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 8) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องมาจากพ้ืนฐานการด ารงชีวิตของสมาชิก 9) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องมีความเท่า
เทียมและความเสมอภาคทุกคน 10) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
  กล่าวโดยสรุป พ้ืนที่การเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังแต่พ้ืนที่ทางกายภาพ อาทิ ห้องเรียน อาคารเรียน หรือ
พ้ืนที่เสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ คลอบคลุมพ้ืนที่ทุกแห่งที่สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้ โดยไม่จ ากัดอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ต้อง
ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ความสะดวกสบาย ปลอดภัย ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ มีพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่ส่วนรวมที่สมดุล ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นตามการใช้งาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับ
แหล่งข้อมลูในเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างไม่จ ากัด 
 3.5 ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย (Networking) 
 3.5.1 ความหมายและความส าคัญของเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย 
 การพัฒนาคุณภาพในปัจจุบันทุกองค์กรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย 
(Network) ที่เป็นการเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน  
ท ากิจกรรมร่วมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร้างของบุคคลในเครือข่าย จัดกระบวนการต่าง ๆ ด้วยความอิสระ
และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Agranoff, 2006; 
Carter, & Nugent, 2011; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553; สุดา มงคลสิทธิ์, 2562) เครือข่าย
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (สุดา มงคลสิทธิ์, 2562) โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2543) ได้ระบุว่า เครือข่ายมีความหมายแตกต่างไปตามมุมมองของแต่ละบุคคล เครือข่ายเป็นลักษณะ 
ของการประสาน เชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สนธยา พลศรี (2550) ที่ระบุว่า เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิก ซึ่ง
อาจจะเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ นอกจากนั้นเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเมื่อมาเชื่อมโยงกันแล้ว จะกลายเป็น
เครือข่ายต่อเครือข่าย หรือเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ซึ่งลักษณะของการเชื่อมโยงเครือข่ายอาจ
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เกิดขึ้นเพียงครั้งคราวตามเป้าหมาย หรือไม่ได้เป็นการรวมตัวกันโดยทั่วไป แต่ต้องมีเป้าหมายในการท า
กิจกรรมร่วมกัน  
 ส าหรับการสร้างเครือข่าย (Networking) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในลักษณะที่มี  
การพ่ึงพากันโดยเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล ในทางสังคมวิทยาเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Network) ที่มีความแตกต่างจากกลุ่ม (Group) มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของคนในสังคม ทั้ งนี้
ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมยังสะท้อนถึงความเข้มข้นของเครือข่ายทางสังคม (Chamaratana, 2020;  
จันทะลา วรรณหงส์ และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ , 2561) ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกที่ซับซ้อน
ตามธรรมชาติและตามสภาพสังคม โดยมีความเชื่อมโยงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน เครือข่ายจึง
เป็นโครงสร้างที่ท าหน้าที่จัดการเป็นระบบ (น ้าทิพย์ วิภาวิน, 2558) โดย นฤมล นิราทร (2543) ระบุว่า  
การสร้างเครือข่ายเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน  
จัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนที่จะท าความตก
ลงเป็นองค์กรเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2548) ที่อธิบายว่า การสร้างเครือข่ายนั้นเป็นขบวน 
การทางสังคมที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือ
ความต้องการบางอย่างร่วมกัน มีการด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็น
เอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันเป็นวิธีการท างานที่ได้รับความนิยมทั้งใน 
ภาคธุรกิจ การท างานเชิงพัฒนาสังคม และในวงการการศกึษา 
 ดังนั้น เครือข่ายจึงเป็นการเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร้างของบุคคลในเครือข่าย จัดกระบวนการต่าง ๆ 
ด้วยความอิสระและเท่าเทียมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยการสร้าง
เครือข่ายเป็นกิจกรรม กระบวนการที่เชื่อมโยงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน 
 3.5.2 ประเภทของเครือข่าย 
 บริบทของการสร้างเครือข่ายจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์
เครือข่ายนั้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์
ในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากการสร้างเครือข่ายไม่มีโครงสร้างตายตัว การออกแบบโครงสร้างจึงมีหลายรูปแบบ 
(จ านงค์ แจ่มจันทรวงษ์ , 2553; กุลทัต หงส์ชยางกูร และปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , ม.ป .ป .) ดังเช่นที่   
ธนา ประมุขกุล (2547 อ้างถึงใน จ านงค์ แจ่มจันทรวงษ์, 2553) ระบุว่าเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมีจุดเริ่มต้น และ
เกิดการรวมตัวด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนี้    
  1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เป็นลักษณะของการที่บุคคลที่มีความคิดที่ตรงกัน ท างานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ หรือประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันมารวมกลุ่มกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด  ประสบการณ์ 
รวมถึงร่วมกันแสงหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม 
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   2. เครือข่ายจัดตั้ง เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการด าเนินงานของ
ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การรวมตัวกันจึงเป็นการรวมตัวเพียงชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ ไม่มีความต่อเนื่อง แต่หาก
ได้รับการชี้แนะสามารถพัฒนาจนเป็นเครือข่ายที่แท้จริงได ้
   3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นลักษณะของกระบวนการพัฒนาผสมผสาน ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติและ
จัดตั้งขึ้นมา โดยเครือข่ายประเภทนี้เกิดจากกลุ่มบุคคล องค์การมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและ
เรียนรู้ ไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจน เครือข่ายในประเภทนี้หากได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้เช่นกัน 
 นอกจากนั้น กุลทัต หงส์ชยางกูร และปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา (ม.ป.ป.) อธิบายว่า เครือข่ายมีอยู่
หลายลักษณะตามแต่ละมิติ ดังนี้  1) เครือข่ายตามพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายพชอ. เครือข่าย กขป. 
เครือข่าย พชต. เครือข่ายลุ่มน ้าสายบุรี เครือข่ายลุ่มน ้าทะเลสาปสงขลา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด  
2) เครือข่ายตามประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายด้านเด็ก สตรี เครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ เครือข่ าย
เกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  3) เครือข่ายอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น 
เครือข่ายอสม. เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายสารวัตรนักเรียน เครือข่ายวิชาการ  
4) เครือข่ายตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ มีรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดย
เครือข่ายแนวตั้งเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายไม่
เท่ากัน โดยเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์แนวตั้ง เช่น เครือข่ายเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายสาธารณสุข ส่วน
เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์แนวนอน เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบเท่าเทียมกัน เช่น เครือข่าย
ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่าประเภทของเครือข่ายนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมายใน 
การสร้างเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม ท าให้การเกิดขึ้นของเครือข่ายแต่ละเครือข่าย มีสาเหตุปัจจัยสนับสนุนและการก่อ
รูปเครือข่ายที่แตกต่าง ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดร่วมกันไว้ 
 3.5.3. องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย 
 องค์ประกอบของเครือข่ายเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้ เครือข่ายมีระบบ ให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยองค์ประกอบหลักของเครือข่าย ประกอบด้วย 1) ผู้น า
หรือผู้ประสานงาน  มีบทบาทสร้างรูปแบบการติดต่อสื่อสาร พัฒนากิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์ 
ประสานงานให้เกิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 2) ทรัพยากร มีแผนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในหน่วยงาน และในเครือข่าย โดยมีการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และ 3) กิจกรรม ที่ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในเครือข่าย ทั้งนี้กิจกรรมจะเกิดจากการน า
ทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ความสัมพันธ์ในแต่ละองค์ประกอบของเครือข่ายจะเป็นลักษณะ
วงกลม (Swan et al., 2000 อ้างถึงใน เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย , 2559) รวมถึงกิจกรรมส าคัญที่ เสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของเครือข่าย เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่าย และการปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล (ภัทรวรรธน์ 
นิลแก้วบวรวิชญ์, 2559) 
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 นอกจากนี้ ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) เสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการท างานแบบร่วมกัน เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) กระบวนการสร้างเครือข่าย 2) องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการ 
 ส่วน สุกานดา จงเสริมตระกูล (2562) เสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ในลักษณะของการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบการศึกษาตาม
แนวทางการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้   
  1. เครือข่ายการเรียนรู้ส่วนบุคคล มี 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
2) ความน่าเชื่อถือของเครือข่าย 3) การมีแหล่งข่าวสารทางวิชาชีพ 4) การมีศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5) ความน่าเชื่อถือของสมาชิก 6) การมีคนรู้จักในเครือข่าย 7) การติดต่อสื่อสารตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว และ 
8) ความสนใจร่วมกัน    
  2. พ้ืนที่การเรียนรู้ส่วนบุคคลใช้การชี้แนะทางปัญญา มี 5 องค์ประกอบย่อยและ 6 องค์ประกอบที่
สอดคล้อง ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบน าตนเอง 2) การมีผู้ชี้แนะให้ค าปรึกษา คือ ผู้ชี้แนะน่าเชื่อถือ ผู้ชี้แนะช่วย
ให้ผู้รับการชี้แนะพัฒนาตนเอง และผู้ชี้แนะสร้างแรงจูงใจได้ 3) การติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 4) การมีระบบ
ส าหรับการชี้แนะ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยที่สอดคล้อง 3 องค์ประกอบ คือ การประเมินผลด้วยการสะท้อนคิด  
การสังเกตการน าไปใช้ และการให้ค าชี้แนะในการวางแผน และ 5) การเข้าถึงพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ร่วมกัน 
 3.5.4 ขั้นตอนของการสร้างเครือข่าย 
 ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายนับเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความสัมพันธ์ 
ความร่วมมือ และท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน และท าให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้มี
นักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางข้ันตอนการสร้างเครือข่ายไว้ ดังนี้ 
 สุกานดา จงเสริมตระกูล (2562) ได้สรุปขั้นตอนของการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ส่วนบุคคลไว้
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นสร้างเครือข่าย ขั้นรักษาสภาพเครือข่าย และขั้นลง
มือด าเนินการกับบุคคลตามความต้องการ ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างทัศนคติก่อนการสร้าง
เครือข่าย พร้อมกับเตรียมการด้านทรัพยากรที่มีความจ าเป็นในการใช้งานในเครือข่าย 2) ขั้นสร้างเครือข่าย 
เป็นการเพ่ิมจ านวนสมาชิกในเครือข่าย ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับบุคคลในเครือข่ายหลัก และมีทรัพยากรที่
จ าเป็น และพร้อมใช้งานแล้ว 3) ขั้นรักษาสภาพเครือข่าย เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
องค์กรในเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาให้มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ 4) ขั้นลงมือด าเนินการกับบุคคล
ตามความต้องการ เป็นขั้นตอนต่อเนื่องหลังจากที่บุคคลหรือองค์กรในเครือข่ายเริ่มมีความสัมพันธ์ต่อกันแล้ว 
ในขั้นตอนนี้สมาชิกในเครือข่ายจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันมาก แต่จะเป็นการเริ่มค้นหาบุคคลในเครือข่ายที่
มีคุณสมบัตเิฉพาะตามความต้องการ และเชื่อมโยงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 
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  นอกจากนี้ จ านงค์ แจ่มจันทรวงษ์ (2553) ได้เสนอแนวทางขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายการศึกษาไว้ 
9 ประการ ดังนี้  1) องค์กรต้องรู้และชัดเจนในศักยภาพจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ท าให้องค์กร
สามารถสร้างหรือรับเครือข่าย 2) องค์กรควรพิจารณาคุณสมบัติขององค์กรหรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ก่อนว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติจากค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
รวมไปถึงศักยภาพขององค์กร 3) เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเข้าร่วมเครือข่าย เช่น การฉวยโอกาส
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 4) ต้องเข้าใจบทบาทและความเป็นเครือข่ายในลักษณะพ่ึงพิงกันบนฐานของการเป็นทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ 5) เครือข่ายต้องเป็นอิสระจากองค์กรเดิม และมีพันธกิจที่ต้องบรรลุเช่นเดียวกับ พันธกิจของ
องค์กรเดิม 6) องค์กรในเครือข่ายต้องมีความเท่าเทียมกัน ท างานในลักษณะทีม มีส่วนร่วมโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเป็นผู้ชี้น าหรือผู้ตาม 7) องค์กรในเครือข่ายต้องมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน มีการติดต่อกันอย่าง
สม ่าเสมอ สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็ว 8) กิจกรรมในเครือข่ายต้องมี
ลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ของกลุ่มคนในเครือข่าย โดยจะต้องมีการแบ่งบทบาทท างาน ทุกเครือข่ายต้องมี
กิจกรรม หากไม่มีถือว่าเครือข่ายนั้นสิ้นสุดลง 9) การสร้างเครือข่ายต้องพิจารณาการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
ซึ่งฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นชัดถึงการสนับสนุนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักว่าการสร้างเครือข่าย
เป็นสิ่งส าคัญ 
 ดังนั้นการจะด าเนินการพัฒนาเครือข่ายจะต้องมีขั้นตอนของการด าเนินการสร้างเครือข่าย ที่ต้อง
ค านึงการสร้างความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของบุคคลในเครือข่ายเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการท างานด้านการศึกษา 
 

 ตอนที่ 4 รูปแบบการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา  
  การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education) เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ไม่
สามารถรับการศึกษาแบบปกติที่เป็นทางการได้ (สุมาลี สังข์ศรี, 2544) จากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มี
ความต้องการการศึกษา แต่ไม่มีเวลาหรือโอกาสในการเรียนในระบบปกติ ซึ่งแนวคิดในช่วงแรกเริ่มแบ่งการจัด
การศึกษาเป็น 3 วิธีเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้ตามความสะดวก ได้แก่ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียน
ทางไกล และวิธีเรียนด้วยตนเอง (อัมพร พงษ์กังสนานันท์, 2550) ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ก าหนด
วิธีเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ใน 2 ลักษณะ คือการจัดการเรียนรู้โดย
การพบกลุ่ม และการเรียนรู้แบบการศึกษาทางไกล (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2546) ซึ่งในปัจจุบัน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ไว้ในรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ระดับการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  2. สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้  1) สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้  การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย 2) สาระ
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ความรู้พ้ืนฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาระ 
การประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ 
การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 4) สาระทักษะการด าเนินชีวิต เป็น
สาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ศิลปะและ
สุนทรียภาพ 5) สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
  3. วิธีการจัดการเรียนรู้ ในการศึกษานอกระบบมีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
ก าหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยมีครูให้ค าแนะน าในการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ 2) การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เป็นวิธีการก าหนดให้ผู้เรียนมาพบกันเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม 3) การเรียนรู้แบบทางไกล เป็นวิธีการเรียนรู้จากสื่อ
ต่าง ๆ โดยสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4) การจัดการเรียนรู้แบบชั้นเรียน สถานศึกษาจะก าหนดรายวิชา 
เวลาเรียน และสถานที่ที่ชัดเจน 5) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ตาม
ความสนใจ จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน าความรู้นั้นมาเทียบโอนตามหลักสูตร  6) การเรียนรู้จาก 
การท าโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนดเรื่องตามความสนใจหรือสภาพปัญหาที่จะน าไปสู่การศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงงาน โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
อ านวยความสะดวก และกระตุ้นเสริมแรง 7) การเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธี 
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความสนใจของผู้เรียน 
  วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สถานศึกษาและผู้เรียน จึงควรร่วมกันก าหนดวิธีเรียนโดยเลือกวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหา และจัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ให้สามารถจัดสอบได้ทุกวิธี
เรียนเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  
  4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะ 
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ส าหรับตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งก าหนด
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ก าหนดสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
2) แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย มี
การสะท้อนคิด ระดมความคิด อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปองคค์วามรู้ 3) ปฏิบัติ โดยน าความรู้ที่
ได้ ไปประยุกต์ ใช้ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ เหมาะสมกับสั งคม และวัฒนธรรม  4) ประเมินผล 
การเรียนรู้ โดยให้มีการประเมิน ทบทวนแก้ไขข้องบกพร่อง และตรวจสอบผลการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาด้วยจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ไม่สามารถรับการศึกษาในระบบ
ปกติได้ มีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการก าหนดเป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ที่เป็นกรอบในการจัด
เนื้อหาสาระและการวัดประเมินผล สามารถจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจ ความถนัด 
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และความสะดวกของผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากก าหนดปัญหาและวางแผนการเรียน การ
แสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป  
 

 ตอนที ่5 รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
  5.1 แนวโน้มและความส าคัญของการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ให้ครอบคลุมทั้งทักษะและสมรรถนะทีส่อดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
การพัฒนาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2560) ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับและการขยายโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์, 2562) แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษานอกระบบยังไม่ประสบ
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งมาจากครูที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ที่มีปัญหาทั้ง
ในระดับหลักสูตรและระดับของผู้สอน (ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2558; ภัณฑิลา  
ธนบูรณ์นิพัทธ์, 2562) โดยในระดับหลักสูตรพบว่า หลักสูตรออกแบบมาไม่สอดคล้องกับความพร้อมของครู 
หลักสูตรขาดความยืดหยุ่นท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ประกอบกับการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษานอกระบบที่ต้องมีความยืดหยุ่น พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง (ภัณฑิลา 
ธนบูรณ์นิพัทธ์, 2562) ทั้งนี้สภาพปัญหาในระดับของผู้สอนพบว่า ผู้สอนจบมาไม่ตรงเอกวิชาที่สอน ขาดความมั่นใจ
ในการสอน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพจึงท าให้ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง (ธนิสร เกษมสันต์ ณ 
อยุธยา และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2558)  
   การพัฒนาครูจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับบริบท
เพ่ือตอบสนองต่อความก้าวหน้า (ธงชัย ค าปวง, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2560) ที่ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2560 -2579 ระบุในยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่า ครูต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ต้อง
พัฒนาสมรรถนะของครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี และประสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2564) ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานโดยจุดเน้นส าคัญด้านบุคลากร
ระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในประเด็นการพัฒนาบุคลากรนั้น พบว่า การพัฒนา
บุคลากรทุกระดับมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมใน
ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงการวิจัย อีกทั้งมุ่ง
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ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความรู้ค วามสามารถและมี 
ความเป็นมืออาชีพ  
  ดังนั้นการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา จึงเป็นจุดเน้นส าคัญที่ช่วยท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความแตกต่าง และเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  การพัฒนาครูเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทั้งนี้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในปัจจุบันเน้นการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม
หัวข้อที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด แต่หัวข้อเหล่านั้นยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู รวมถึง 
การฝึกอบรมพัฒนาครูช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ก าลังเป็นที่นิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  แต่
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2558; ประพิมพ์ อัตตะนันทน์, วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา และสมบัติ สุวรรณพิทักษ์, 2562) ทั้งนี้
จากการสังเคราะห์พบว่า การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกเป็นรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และรูปแบบการพัฒนาครู
โดยสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 
  1. รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ในการพัฒนาครูแบบดั้งเดิมส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดบางประการที่อาจท าให้เกิดผลลัพธ์ไม่ดี
เท่าที่ควร แต่ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าวิธีการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ 
โดยเฉพาะการได้รับฝึกอบรมในประเด็นเนื้อหาที่ทันสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (ธงชัย ค าปวง , 
2561) ซึ่งการฝึกอบรมแบบเดิมไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของครูในปัจจุบัน จึงได้มีรูปแบบ 
การฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) เพ่ือตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาครูให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติ การใช้ชุดฝึกอบรม
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ น าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน 
การใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย การผสมผสานระหว่างการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
กับใช้ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง การก าหนดสัดส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนง่ายให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังค านึงถึงปัจจัยด้าน
เวลา สถานที่ ระยะทาง เพ่ือเพ่ิมพูนการพัฒนานี้ให้มีประสิทธิภาพ (พัชนี กุลฑานันท์, พิสิฐ เมธาภัทร, ไพโรจน์ 
สถิรยากร และมนต์ชัย เทียนทอง, 2554; ณัฐหทัย สร้างสุข, 2559)   
   ปัจจัยที่ช่วยเสริมให้การฝึกอบรมแบบผสมผสานประสบความส าเร็จ คือการผสมผสานวิธีการโดยดึง
จุดเด่นของแต่ละวิธีการมาผสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการที่ชัดเจน เน้น
การให้ความรู้และใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรม ที่
สามารถทดแทนการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าได้ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องค านึงถึง
การคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม (ณัฐหทัย สร้างสุข, 2559) 
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  ขณะที่  มนต์ชัย เทียนทอง (2549 อ้างถึงใน ณัฐหทัย , 2559) เสนอแนวทางการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 6 แนวทาง ดังนี้ 1) การบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับบ้านพัก เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 2) การบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระกับกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้มีความหมายหลากหลายตามเนื้อหาสาระ โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3) การบูรณาการระหว่างเนื้อหาภาคทฤษฎีกับเนื้อหาภาคปฏิบัติให้เหมาะสม ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือและทดลอง
ปฏิบัติด้วยตนเอง 4) การบูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู้กับการพัฒนาจิตพิสัย ให้ผู้เรียนได้เรียนและ
พัฒนาทั้งมิติเชิงสัมพันธ์ควบคู่กับด้านคุณธรรมจริยธรรม 5) การบูรณาการวิชาต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและ
ประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาวิชามุ่งให้ผู้ เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริง   
6) การบูรณาการแบบรวม โดยผสมผสานทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งบูรณาการวิชา การจัดกิจกรรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงสถานศึกษาและบ้านพัก เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างของผู้เรียน 
  การฝึกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการพัฒนาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดเนื้อหา 
กิจกรรม หรือประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ขึ้นภายในระยะเวลาสั้น ช่วยให้ผู้ เรียนหรือบุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
  2. รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีจุดเน้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิธีนี้จะช่วยลด 
การดึงครูออกจากห้องเรียน และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ธงชัย ค าปวง, 2561) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   2.1 การพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากร ในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาโรงเรียน โดยการรวมกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่แต่ละ
บุคคลให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการ
ท างาน (ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ม.ป.ป.) เช่น เป้าหมายในการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาน าแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ขยายขอบเขตไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนนอกเหนือจากมิติทางวิชาชีพครู และแนวคิด
การพัฒนาชุมชน จะมุ่งเน้นให้สมาชิกได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล และใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา พัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยยึดพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 
ยึดหลักการของการประสานความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์ร่ วมกัน  
(สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2558) ดังนั้น ชุมชนการเรียนรู้จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ท าให้บุคคลทุกวัยได้เรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ในชุมชนอย่างเปิดกว้าง โดยไม่มีข้อจ ากัด รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการท างานเป็นทีมของ
กลุ่มบุคคลในชุมชน (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2558) ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) เสนอ
ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ โดยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ แนะน ากระบวนการจัดองค์กรที่
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เหมาะสม หรือก าหนดกลุ่มองค์กร กรรมการที่รับผิดชอบ แสวงหาความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ และพัฒนา
กลุ่มประชากร บริหารจัดกิจกรรมและประเมินผลส าเร็จหลังจากจัดกิจกรรม รวมถึงน าผลการประเมินมาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
   2.2 การพัฒนาครูโดยใช้แนวทางการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิด
ขึ้นกับครูว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมุ่งให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตนเอง (วรรณวีร์ บุญคุ้ม, 
พจนา บุญคุ้ม และวิสูตร โพธิ์เงิน, 2559; ธงชัย ค าปวง, 2561; ประพิมพ์ อัตตะนันทน์, วรรัตน์ ปทุมเจริญ
วัฒนา และสมบัติ สุวรรณพิทักษ์, 2562)   
   ขณะที่วรรณวีร์ บุญคุ้ม, พจนา บุญคุ้ม และวิสูตร โพธิ์เงิน (2559) เสนอรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูโดยสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในลักษณะรูปแบบพ้ืนที่ว่างแห่งการเรียนรู้ (SPACE OF Happiness 
Model) ขึ้น โดยใช้แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนที่ต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างและการให้โอกาสแก่ผู้เรียน การคิดสร้างสรรค์และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) Sustainability (S) คือ การคิดที่น าไปสู่ความยั่งยืน เป็นการ
สร้างความตระหนักรู้และยอมรับโดยการค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ 2) Participation (P) คือ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการร่วมลงมือปฏิบัติร่วมกับบุคคลอ่ืนในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้  
3) Aim (A) คือ การมีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายที่ตนเองเรียนรู้และ 
การพัฒนาตนเอง 4) Creative Thinking (C) คือ การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่ คิดสร้างสรรค์สิ่ งใหม่  5) Efficiency Economy (E) คือ  
การประยุกต์ ใช้ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ สามา รถน าไปใช้ ได้ ในชีวิตประจ าวัน  
6) Opportunity (O) คือ การให้โอกาส ในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีอิสระในการเลือก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจ  7) Friendship 
(F) คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีในการเรียนรู้ และกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีความสุข 8) Learning (L) 
คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ ในปัจจุบันตามจุดเน้นในแต่ละทักษะ ได้แก่ 
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) การคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
(Critical and Creative Thinking) 
  ประพิมพ์ อัตตะนันทน์, วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา และสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2562) เสนอ
รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดยการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง โดยมีลักษณะของพ้ืนที่การเรียนรู้  
6 ประการ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่การเรียนรู้ คือ เป็นพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาตนเองตามสภาพปัญหา
หรือความต้องการของแต่ละบุคคล โดยต้องเป็นพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลิตผลงานนวัตกรรม รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครู  2) ลักษณะพ้ืนที่การเรียนรู้ต้องมี 
ความดึงดูด เป็นพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยและสบายใจ มีความยืดหยุ่น และสะดวกสบายในการใช้พ้ืนที่   
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3) มีการสนับสนุนเทคโนโลยี 4) เป็นพ้ืนที่ที่สร้างความรู้สึกให้บุคคลที่ใช้พ้ืนที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน  
5) เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ในพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ต่อเนื่อง 6) เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้เป็น
พ้ืนที่การเรียนรู้ โดยการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูควรมีการกระตุ้นให้ครูมีจิตส านึกในการรักที่จะ
เรียนรู้และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย 
   2.3. การพัฒนาครูโดยการสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการสร้างกลไกและ
ระบบการพัฒนาครูโดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนา
ครู โดย พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์ (2555) เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูนอกระบบ
การศึกษาไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
การให้บริการการเรียนรู้ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน และด้าน
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที ่ 

     1.2 ประสานข้อมูลพืน้ฐานของแผนแม่บทชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         1.3 จัดการอบรมตามแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1 จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร 

              2.2 อบรมวิทยาการและทักษะใหม่ ๆ เช่น ความสามารถทางภาษาหรือเทคนิคการสอน 
                         2.3 อบรมครูแกนน าในแต่ละอ าเภอ ในการประสานและน าความรู้ไปสู่ชุมชน 

  3. ด้านการให้บริการการเรียนรู้ 
     3.1 ก าหนดสื่อ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของท้องถิ่น 
     3.2 จัดอบรม วิทยากรให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     3.3 จัดตั้ง กศน.ต าบล ต้นแบบ เพ่ือให้ครูและนักศึกษาในต าบลใกล้เคียงมาใช้บริการ 

  4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน 
     4.1 บูรณาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการศึกษานอกระบบ 
     4.2 ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากประสบการณ์จริง 
     4.3 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน กศน. ต าบลให้ครูเป็นผู้ประสานกับชุมชน 

  5. ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
     5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการท างานกับเครือข่าย 
     5.2 จัดสัมมนาครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างานในชุมชน 
     5.3 จัดโครงการพี่สอนน้องเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับครูรุ่นใหม่ 
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ขณะที่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ได้สังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูแบบเดิมโดยเฉพาะการประชุมและการฝึกอบรม 
ให้ผลลัพธ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จงึเสนอแนวทางการพัฒนาครู 6 ประเด็นส าคญั ได้แก่  
  1. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการจัดตั้งกองทุนพัฒนา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมไปถึงปรับระบบการบริหารจัดการด้านการวางแผนผลิตครู การใช้ครู พัฒนาครู และการทบทวน
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติให้เอื้อต่อการพัฒนาครู 
  2. สร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการสร้างกลไกและเครือข่าย
ความร่วมมือ มุ่งเน้นประเด็นการทบทวนจัดท าแผนพัฒนาครูให้มีเอกภาพและเป็นไปในลักษณะบูรณาการ 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้มีความร่วมมือในการพัฒนาครู 
  3. กิจกรรมและวิธีการพัฒนาครู มุ่งเน้นการปรับแนวคิดการพัฒนาครู โดยหาความต้องการ 
และความจ าเป็นในการพัฒนาครู โดยยึดภาระงาน มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการใช้กระบวนการ
ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาครู และกิจกรรมและวิธีการพัฒนาครู ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อการสอน 

4. หลักสูตรและเนื้อหาการพัฒนาครู ต้องจัดให้มีความหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือให้ครู
สามารถเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตามความต้องการ เน้นให้ครูเกิดความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีต่อ
หน้าที่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางวิชาชีพที่ทันต่อความก้าวหน้าและวิทยาการต่าง ๆ  

5. กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาครู จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ส าหรับครูเพ่ือเป็นช่องทางให้ครู
สามารถเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ครูมีโอกาสในการได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ  

 6. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู จัดให้มีระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นที่มุ่งเน้นในการประเมินคือเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และน าผล 
การพัฒนาเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

 

 ตอนที่ 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนสามารถแบ่งหัวข้องานวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่   

1) การอบรมเลี้ยงดู 2) การศึกษา 3) พฤติกรรม 4) สื่อ 5) กระบวนการยุติธรรม และ 6) ด้านการพัฒนา โดย
แต่ละหัวข้อจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยจ าแนกตามเนื้อหาการวิจัย โดยด้านการศึกษาประกอบด้วยการเรียน 
การสอน การอ่าน ปัญหาด้านการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษา การเล่นกีฬา วรรณกรรมเยาวชน 
กระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมในชุมชน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การท่องเที่ยว/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ส านึกความเป็นพลเมือง จิตอาสา การท างาน เศรษฐกิจ
พอเพียง (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2559) ทั้งนี้ จากการศึกษาพบงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสย้อนหลัง 10 ปี ของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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  กิจจา เวสประชุม (2550) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส าหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของเยาวชนในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 2) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันส าหรับเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้วยแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักและแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน 3) ศึกษาผลของการน าโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่ได้พัฒนาไปใช้ 4) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช้ 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากส่วนกลางและภูมิภาค 11 
จังหวัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพ่ือส่ งเสริมทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ านวน 100 คน 
ต่อมาทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
จ านวน 40 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาพบกลุ่ม
ตัวอย่าง มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การ
ควบคุมอารมณ์ อบายมุขและสิ่งเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพ การแก้ไขปัญหา ทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก ส่วน
ความต้องการการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีองค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีดังนี้ 
คะแนนความสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันส าหรับเยาวชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คะแนนความสามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันส าหรับเยาวชนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการ ศึกษานอกระบบ
โรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนความสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันส าหรับเยาวชน
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คะแนนพฤติกรรมด้านทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันส าหรับเยาวชนกลุ่มทดลอง หลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 
  จักรี อรชุน (2550) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชนในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ โดยมีวั ตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
เปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของ
เยาวชนในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) ศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์
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ของเยาวชนในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม ซึ่งจัดกิจกรรม
แบบปกติ จ านวน 40 คน เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แผนการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ และแบบการประเมินความพึง
พอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ต่อมา 2) 
ผลของความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชนในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง
ด้านผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์ ระยะเวลา ลักษณะของกิจกรรม เนื้อหาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก 

 สุรางคนา เตื้อติสอน (2550) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักวิธีคิด
แบบวิภัชชวาท เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนตามหลกัวิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดที่เป็นกลุ่มเลือก
โดยการเจาะจงจ านวน 68 คน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการจับคู่ เหมือนท าเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 34 คน คือกลุ่มทดลองที่ได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
แผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักวิธีคิดแบบวิภัชชวาท ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะ
ได้รับการฝึก 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็นการวิจัยที่มีกลุ่มควบคุมแบบกึ่งทดลอง และมีการทดสอบก่อนและ
หลัง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งสองกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยใช้การสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
การทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทั้ง 2 ระยะมาวิเคราะห์
ความแตกต่าง ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท าแบบวัดความสามารถทางการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนท าการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการทดลอง 
ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกับผู้เรียนกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้แผนการสอนตามปกติ 2) หลังการทดลอง ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เจนจิรา เพ่ิมพูน (2551) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีผลต่อพฤติกรรมพึง
ประสงค์ของวัยรุ่นในมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล 2) เปรียบเทียบผลของการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของกลุ่มทดลอง 3) เปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่นในมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล จ านวน 60 คน แบ่งเป็น
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กลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดความเป็นผู้น าตนเอง 
จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จ านวน 30 คน การจัดกิจกรรมมีระยะเวลา 20 วัน 
วันละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 60 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
แบบวัดความรู้เรื่องความเป็นผู้น าตนเอง แบบวัดทัศนคติความเป็นผู้น าตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรม 
ความเป็นผู้น าตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดกิจกรรม ได้แก่ การส ารวจค้นหาความต้องการ  
การออกแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู้ 2) หลังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เรื่องความเป็นผู้น าตนเองสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุม 3) หลังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยแบบวัดทัศนคติความเป็นผู้น าตนเอง สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.) หลังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแบบวัดทัศนคติความเป็นผู้น าตนเอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 5) จากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล 
และแบบสังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น าตนเอง พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมความเป็นผู้น าตนเองดีขึ้น 
  นิธิดา วรวิทยาคม (2551) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกเชิงวิพากษ์ ส าหรับเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกเชิงวิพากษ์ส าหรับเยาวชนในสถานแรกรับ  
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตส านึกเชิงวิพากษ์ก่อนและหลังการทดลองของเยาวชน ที่ได้รับกิจกรรม
เสริมสร้างจิตส านึกเชิงวิพากษ์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับจิตส านึกเชิงวิพากษ์ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมของเยาวชนในสถานแรกรับ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ เยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้าน
ธัญญพรจ านวน 249 คน โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนหญิงในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกเชิงวิพากษ์ และกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 15 ชั่วโมง ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกเชิงวิพากษ์ส าหรับเยาวชนในสถานแรกรับ มีขั้นตอนที่สังเคราะห์ขึ้นจากแนวความคิดของเปาโล แฟร์
และกระบวนการละครเพ่ือการพัฒนา 6 ขัน้ตอน 2) ผลการทดลองใช้กิจกรรมพบว่า ระดับจิตส านึกเชิงวิพากษ์
ของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการทดลองใช้กิจกรรมพบว่า ระดับจิตส านึกเชิงวิพากษ์ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคุมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปุญญภัค ถายา (2551) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด 
การคิดเป็นที่มีต่อการคิดเป็นในการป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนไทยภูเขา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
น าเสนอกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการคิดเป็นในการป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนไทย
ภูเขา เปรียบเทียบ ความรู้ พฤติกรรม และการคิดเป็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
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ทดลอง และเปรียบเทียบ ความรู้ พฤติกรรม และการคิดเป็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเยาวชนไทยภูเขา ต าบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย  จ านวน 
34 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความรู้  
แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรม และแบบวัดคิดเป็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ 1) รูปแบบกิจกรรมการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการคิดเป็นเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนไทยภูเขา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นน าเสนอปัญหา ขั้นหามูลเหตุของปัญหา ขั้นหาวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ขั้นตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา ขั้นปฏิบัติ ขั้นประเมินผล 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ พฤติกรรม และการคิดเป็น
เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า หลังจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เยาวชนไทยภูเขามีคะแนนความรู้ พฤติกรรม และการคิด
เป็นเกี่ยวกับโรคเอดส์เพ่ิมมากขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบ คะแนนความรู้ 
พฤติกรรม และการคิดเป็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังเข้าร่ว มกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ พฤติกรรม และการคิดเป็นเกี่ยวกับโรคเอดส์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พิษา ค าสนองศรี (2552) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเด็กในชุมชนแออัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเด็กในชุมชนแออัด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระหว่างก่อนและหลังการทดลองของเด็กในชุมชนแออัด 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ มีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเด็กในชุมชนแออัด การวิจัยครั้ งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน 
การวิจัยคือ เด็กในชุมชนแออัดที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี จ านวน 30 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลา  
7 วัน รวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผน 
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน และแบบประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่ า 1) การพัฒนากิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มีกระบวนการของกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ได้แก่ ประสบการณ์ การสะท้อนและ
อภิปราย ความคิดรวบยอด การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด 2) ผลการทดลองกิจกรรมพบว่า กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน 
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการทดลองกิจกรรมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีมี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุด  
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  กุลชาต เหล่าอารักษ์พิบูล (2552) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันของบุคคลปัญญาอ่อนใน
สถาบันราชานุกูล และเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทย
ในชีวิตประจ าวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคคลปัญญาอ่อน
ระดับพอเรียนได้ ซึ่งเข้ารับการฝึกที่สถาบันราชานุกูล จ านวน 9 คน อายุระหว่าง 10 -14 ปี ซึ่งเข้ารับ 
การเตรียมความพร้อมก่อนการท างานที่สถาบันราชานุกูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได่แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามทฤษฎีแอนดราโกจี 5 ขั้นตอน คือ การสร้างบรรยากาศ การส่งเสริมความคิด การส่งเสริมประสบการณ์ 
การลงมือปฏิบัติจริง การประเมินผลโดยพัฒนาบทเรียนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื้อหา
กิจกรรมประกอบด้วย ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและสัญลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
1) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวั นของบุคคล
ปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูล พบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2) ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการทดลองมี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
  เมธปิยา เกิดผล (2552) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิด 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา 2) เปรียบเทียบทักษะทางอารมณ์ก่อนและหลังการทดลองของเด็กและเยาวชนในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 3) เปรียบเทียบทักษะทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง โดยประชากรในการวิจัยคือ เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
จ านวน 625 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน โดยให้ท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะทางอารมณ์
เพ่ือแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรม 14 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 
8 วัน รวมทั้งสิ้น 50 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะทางอารมณ์ แบบวัดทักษะทางอารมณ์  
ในด้านทัศนคติ แบบวัดทักษะทางอารมณ์ในด้านพฤติกรรม และแบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มี 
ความสอดคล้อง สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน และสามารถพัฒนาทักษะทางอารมณ์
ของเด็กและเยาวชนโดยครอบคลุมการรู้เท่าทันอารมณ์  การยอมรับอารมณ์ และการควบคุมอารมณ์  
2) ผลการทดลองกิจกรรมพบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะทางอารมณ์ของกลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการทดลอง
กิจกรรมพบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะทางอารมณ์หลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการทดลองกิจกรรมพบว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการจัดการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 กุลนาถ หงส์ลอย (2554) ศึกษาอนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนผู้กระท าผิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเยาวชน
ผู้กระท าผิด และเพ่ือน าเสนอภาพอนาคตของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ผู้กระท าผิด ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 ท่าน และ
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สภาพปัญหาของ 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเยาวชนผู้กระท าผิด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียน 
การสอน ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านผู้สอน และด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ด้านหลักสูตร มี 
การวางแผนหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ปัญหาคือจ านวนเยาวชนที่ไม่แน่นอน ท าให้ส่งผลถึงด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มีสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ปัญหาคือ ไม่ได้รับการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจ านวนเยาวชนและรายวิชา 
ด้านผู้สอน มีครูประจ าหน่วยการเรียนรู้ ปัญหา คือ มีจ านวนน้อยและขาดความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด
ความรู้ และด้านการวัดผล ประเมินผล เป็นการประเมินตามสภาพจริง ปัญหาคือ ในแต่ละสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ขาดความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษา  
2) ภาพอนาคตของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้กระท าผิด ด้านหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างทักษะการตัดสินใจ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมปกติ และ
ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่เน้นการเข้าสู่อาชีพ เป็น
กิจกรรมระยะสั้น และการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้านผู้สอน มี
จิตวิทยาการสอน มีความรัก ความเข้าใจในเยาวชนผู้กระท าผิด และมีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผล ประเมินผล มีการวัดผลประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการวัดผลประเมินผล
ในทันททีีจ่บกระบวนการเรียนการสอน 
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 รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์ (2554) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย 2) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย 3 ) ศึกษา 
ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มี
ต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบมี
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน-หลัง การคัดเลือกกลุ่มทดลอง ใช้การสุ่มอย่างง่ายที่เป็นเยาวชนผู้พิการ 
ทางร่างกายของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดบ้านนนทภูมิ จ านวน 24 คน อายุระหว่าง 
15-18 ปี การจัดกิจกรรมใช้เวลา 6 วัน รวมทั้งสิ้น 52 ชั่วโมง เครื่องมือวิจยัมี 2 ชนิด คือ แผนการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชน
พิการทางร่างกาย ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดระดับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรม 
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชน
พิการทางร่างกายที่เหมาะสม มีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เนื้อหา
สอดคล้องกับแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม ไม่เป็นอุปสรรคแม้ร่างกาย
พิการ เน้นประเมินผลงานของกลุ่ม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเน้นให้เยาวชนผู้พิการทางร่างกายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจัดกิจกรรม และควรเป็นกิจกรรมที่เน้นการเข้าร่วมสังคม การสร้างความรับผิดชอบและ
ความไว้วางใจ ซึ่งจากการส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรม พบว่า กลุ่มเยาวชนผู้พิการทางร่างกายจาก
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดบ้านนนทภูมิมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  
2) ผลการจัดกิจกรรม พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของระดับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงกว่า 
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด  
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกายอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 เอมอร ปันทะสืบ (2554) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคส าหรับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ความต้องการในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรค ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3) ศึกษา 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือ
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เสริมสร้างความสามารถในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ เด็ก
และเยาวชน อายุ 13-19 ปี ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 29 คน การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวใช้ระยะเวลา 6 วัน รวมทั้งสิ้น 52 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่อปัญหาและอุปสรรค และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ความต้องการ
ในจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบบวัดความรู้ แบบวัดทักษะ แบบวัดทัศนคติเรื่องความสามารถ 
ในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรค และแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า  
1) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความต้องการให้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ ในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรค โดยกิจกรรมควรมีลักษณะให้ความรู้  
สนุกสนาน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง 2) ผลการทดลองกิจกรรมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเรื่องการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคหลังการทดลอง สูงกว่าก่อน 
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการทดลองกิจกรรมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่อปัญหาและอุปสรรค อยู่ในระดับมากที่สุด  

กันทิมา กัลยาวุฒพงศ์ (2555) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  เพ่ือเสริมสร้างการตัดสิน ใจและแก้ไขปัญหาของเด็กต่ างด้ าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ื อ  
1) พัฒนากิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพส าหรับเด็กต่างด้าว 2) วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพส าหรับเด็กต่างด้าว โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนในมูลนิธิรักษ์ไทย จ านวน 5 คน เด็กต่างด้าวในศูนย์การเรียนของมูลนิธิรักษ์
ไทย จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 6 ชนิด คือ แบบสอบถามความต้องการส าหรับเจ้าหน้าที่ 
แบบสอบถามความต้องการส าหรับเด็กต่ างด้าว แผนกิจกรรม แบบวัดความรู้  ทักษะ และเจตคติ  
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา แบบสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนกิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้  
จากประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าหรับเด็กต่างด้าว มีขั้นตอนดังนี้การสร้างและ
กระตุ้นประสบการณ์ การค้นหาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ การสรุปสร้างความรู้
ใหม่ การน าไปประยุกต์ใช้ 2) ผลการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์   
เพ่ือเสริมสร้างการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าหรับเด็กต่างด้าว พบว่าในด้านความรู้ในการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาเด็กต่างด้าวส่วนใหญ่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ด้านทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
อยู่ในระดับมาก และด้านเจตคติในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด  
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 วิภาวี เรืองสกุล (2555) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับเด็กและเยาวชนหญิ งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ กและเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างการคิด
อย่างมีวิจารณญาณส าหรับเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  
2) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนหญิงใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 
เด็กและเยาวชน อายุ 10-24 ปี ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จ านวน 30 คน การจัด
กิจกรรมใช้ระยะเวลา 8 วัน รวมทั้งสิ้น 58 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ประเภท ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ 
ความต้องการในจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัด 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สามารถพัฒนากิจกรรมได้ทั้งหมด 15 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 15 ประการ โดยแต่ละกิจกรรมด าเนินผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7 
ขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ การระบุหรือท าความเข้าใจกับประเด็นปัญหา การรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การพิจาณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล  
การตั้งสมมติฐาน การลงสรุป การประเมินผล 2) ผลการทดลองกิจกรรม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผลการทดลองกิจกรรม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก 

 เมธาสิทธิ์ มีสวยสินธุ์ (2558) ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพือ่เสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท าผิดคดีความรุนแรง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1 ) ศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท าผิดคดีความรุนแรง 2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 3) ศึกษาผลของการทดลอง
ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของการน ากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใช้ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ระยะที่หนึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือคัดกรอง
กลุ่มเยาวชนชายที่กระท าผิดคดีความรุนแรงที่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงจากแบบวัดการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
จ านวน 343 คน และศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 20 คน ระยะท่ี
สองเป็นการน าผลการศึกษาระยะที่หนึ่งมาสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 18 คน ระยะที่สามเป็นการทดลองใช้กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มเยาวชนชายที่กระท าผิดคดีความรุนแรงจ านวน 10 คน และ
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ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของการน ากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใช้ 
ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ที่น าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่
กระท าผิดคดีความรุนแรง ประกอบด้วย 2 มิติคือ มิติด้านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปริทรรศน์ และมิติด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นระดับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ส่วนผล
สุดท้ายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
แบ่งเป็น 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นแยกแยะ 2) ขั้นสร้างเจตนารมณ์ 3) ขั้นกล้าเผชิญ 4) ขั้นพัฒนาปริทรรศน์ ส าหรับ
ปัจจัยและเงื่อนไขของการน าไปใช้ แบ่งเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านแบบกระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านสภาพแวดล้อม 
3) ด้านตัวบุคคล  

 ร่มเกล้า ช้างน้อย (2558) ศึกษาผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการ
ละครประยุกต์  เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ มีจุดประสงค์เพ่ือ  
1) เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการละครประยุกต์ 2) เปรียบเทียบ
ความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างเยาวชนในสถานสงเคราะห์ กับเยาวชนที่ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ หลังจากการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการละคร
ประยุกต์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ เยาวชนที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ บ้านตะวันใหม่ จ านวน 13 คน โดยมีการใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการ
ละครประยุกต์เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจัดทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง และเยาวชนที่ไม่อยู่
ในสถานสงเคราะห์เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองกับเยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์จ านวน 
10 คน ซึ่งท ากิจกรรมทั้งหมดในรูปแบบเดียวกัน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรม แผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการ
ละครประยุกต์เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และบันทึกประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผลการทดลอง
จัดกิจกรรม พบว่า 1) หลังเข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์มีระดับความเชื่อมั่นในตนเองของ
เยาวชนในสถานสงเคราะห์ สู งขึ้ น กว่ าก่อน ร่วมกิจกรรมอย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ  .05  
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างเยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ และเยาวชนที่ไม่อยู่
ในสถานสงเคราะห์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงขึ้นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

 ศิริพร จินะณรงค์ (2558) ศึกษาการพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบส าหรับครูใน
มูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และคุณลักษณะของ
ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบส าหรับครูในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส  
2) พัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบส าหรับครูในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส 3) น าเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบส าหรับครู  
ในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสไปสู่การพัฒนาและการปฏิบัติ โดยมีการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและ



60 
 

คุณลักษณะของครูผู้สอน เด็กด้อยโอกาสจาก 5 มูลนิธิ ท าการทดลองต้นแบบการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน
อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรักมูลนิธิเด็กเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา และการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยพบว่า ครูในมูลนิ ธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสเป็นผู้มี  
ความเสียสละและได้จัดการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาสเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความรู้ในด้านการจัดกิจกรรม
เฉพาะทาง เช่น ดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว โดย 1) สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรม
ของครูในมูลนิธิคือทักษะในการจัดกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านอารมณ์และสังคมของเด็กที่เกิดจากสภาวะ 
การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องก่อนได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ 2) ต้นแบบกิจกรรมควรเน้นด้านการปฏิบัติที่ท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์สุนทรียะที่มีนัยเชิงบวก และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการท าซ ้า
แบบแตกต่าง มีผลท าให้เกิดวงจรของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านอารมณ์และสังคมได้ในเด็ กด้อย
โอกาส 3) ในการน าไปพัฒนาและปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับประเภทของ
ความด้อยโอกาส ตัวกิจกรรมควรมุ่งเน้นแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็ก มีการพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็กอย่างเป็นระบบ และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับครูและผู้ดูแลเด็ก 

 อภิรดี ผลประเสริฐ (2558) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
มรรคมีองค์แปด และแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมส าหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง 2) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยใช้แนวคิดมรรคมีองค์แปดและแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมส าหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 3) ศึกษาผล ปัจจัยและเงื่อนไขของ
การน าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยการวิจัยครั้งนี้มีการศึกษา 
ความต้องการในการเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กลุ่มเสี่ยง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 21 แห่ง รวม 394 คน และทดลองใช้โปรแกรม
กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มเสี่ยงระดับ ปวช. จ านวน 30 คน ในสถาบันการอาชีวศึกษากลุ่ม
เสี่ยงแห่งหนึ่ง และศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการโดยการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 7 ท่าน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาความต้องการในการเรียนรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี 
ความต้องการในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมในระดับมาก 2 ) องค์ประกอบของการ
พัฒนาโปรแกรมมี 8 องค์ประกอบ คือวัตถุประสงค์ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสะท้อนกลับ 3) ผลการทดลองของโปรแกรม พบว่า เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมี
คะแนนความฉลาดทางจริยธรรมก่อนและหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05  
ทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมความฉลาดทางจริยธรรม และปัจจัยและเงื่อนไข ประกอบด้วย ด้านปัจจัยได้แก่
ครูผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
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ของห้องเรียน และด้านเงื่อนไข ได้แก่ ระยะเวลาในการเรียนรู้  การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและฝึกฝน  
การเสริมแรงให้แรงจูงใจและการสร้ างแรงบันดาลใจผู้ เรียน การประเมินผลและการสะท้อนกลับ 
 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในการป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง มี
ดังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงควรปฏิบัติต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วย
ความเมตตา เขา้ใจ จริงใจ และเป็นธรรม ควรมีการด าเนินการเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในสถานศึกษาด้วยความเป็นธรรม ควรจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการลดความรุนแรง ด้วยแนวคิด
สุนทรียภาพ และแนวคิดความฉลาดทางจริยธรรม นอกจากนี้ ควรสร้างครูฮีโร่ทั้งชายและหญิงในสถานศึกษา 
ควรมีคณะกรรมการสอบสวนที่มีความเป็นธรรม ควรมีการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมความฉลาดทางจริยธรรม 

 ณปณต โคตพัฒน์ (2559) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การศึกษาแบบใช้พ้ืนที่ เป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคมส าหรับออทิสติกวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาทักษะทางสังคมของออทิสติกวัยรุ่น 2) พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การศึกษาแบบใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคมส าหรับออทิสติกวัยรุ่น 3) เปรียบเทียบทักษะ
ทางสังคมของออทิสติกวัยรุ่นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การศึกษาแบบใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคมส าหรับออทิสติกวัยรุ่น ตัวอย่างในการวิจัยคือ  
ออทิสติกวัยรุ่นที่ศึกษาในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมธานี มีอายุระหว่าง 15-25 ปี 
จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามทักษะทางสังคมที่เป็นปัญหา 
แบบเสนอชื่อคัดเลือกออทิสติกวัยรุ่น แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมเบื้องต้น แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล แบบสอบถามพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมฯ แผนการจัดกิจกรรมฯ แบบสังเกตทักษะทางสังคม 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะทางสังคมของออทิสติกวัยรุ่น ประกอบด้วย การควบคุมตนเอง การสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน การท ากิจกรรมร่วมกับบุคคลอ่ืน การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ผลของการพัฒนากิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการศึกษาแบบใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคม พบว่า 
กิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถเสริมสร้างทักษะทางสังคมส าหรับ 
ออทิสติกวัยรุ่นได้ โดยรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยสถานที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา 
เนื้อหา วัตถุประสงค์ สื่อการเรียนรู้ วิธีการด าเนินกิจกรรม การประเมินผล 3) ผลการเปรียบเทียบทักษะทาง
สังคมของออทิสติกวัยรุ่นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการศึกษา
แบบใช้พื้นที่เป็นฐาน พบว่า ออทิสติกวัยรุ่นมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ภัทรา วยาจุต (2559) ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาวการณ์ 
ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ และการด าเนินการของหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ  
2) พัฒนารูปแบบโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
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ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชน และ 3) น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการด าเนินการวิจัย
แบ่งเป็น การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พ้ืนที่ชุมชนที่
ศึกษา ได้แก่ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
1) ด้านสภาวการณ์ เด็กและเยาวชนนอกระบบ พบว่า  ปัจจุบันมี เด็กและเยาวชนที่ มีอายุเข้าเกณฑ์  
วัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่อยู่นอกระบบมากกว่า 1.44 ล้านคน สภาพปัญหาของเด็กกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ 
คือ มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเสี่ยง มีความเสี่ยงเรื่องเพศ มีความเสี่ยงต่อสารเสพติด เป็นประชากรด้อยคุณภาพ  
เป็นประชากรชายขอบด้อยโอกาส เป็นต้นตอของปัญหาสังคม ขาดความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เผชิญกับ
ปัญหาด้านสุขภาพ เผชิญกับปัญหาครอบครัว มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีความเสี่ยงต่อการถูก
ล่อลวง ปัจจัยสาเหตุของปัญหา คือ อยู่ท่ามกลางพ้ืนที่เสี่ยง เข้าสู่วงจรความเสี่ยงทุกรูปแบบ มีปัญหา
ครอบครัว มีปัญหาทางเพศ เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฐานะยากจน คิดว่าเรียนจบระดับใดระดับหนึ่งแล้ว
ไม่จ าเป็นต้องเรียนต่อ กฎระเบียบของโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนของเด็กที่มีปัญหา และอพยพตามผู้ปกครอง  
2) รูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชน ประกอบด้วยความเชื่อ 
บริบทของรูปแบบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต วิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนโดยองค์กรชุมชน ได้แก่   
1) สร้างแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กร
ชุมชนให้แก่คนในชุมชนรับทราบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 2) สร้างกลไกความร่วมมือจากเครือข่ายภาคีของ
ชุมชน 3) สร้างเสริมศักยภาพของชุมชนจากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ในชุมชนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
4) ส่งเสริมความยั่งยืนของกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตโดยองค์กรชุมชน 5) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน
ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบเพ่ือรู้เท่าทันความเสี่ยงต่าง ๆ 6) ส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบ  

 การศึกษางานวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสของสาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่งานวิจัยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ เช่น  ทักษะทางสังคม ทักษะ 
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรค ความฉลาดทาง
อารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเป็น 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จิตส านึกเชิงวิพากษ์ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ความฉลาดทางจริยธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  เช่น เด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เยาวชนที่กระท าผิด เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กต่างด้าว เด็กและเยาวชนหญิง เด็ก
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ในชุมชนแออัด เยาวชนไทยภูเขา เยาวชนพิการทางร่างกาย บุคคลปัญญาอ่อน ออทิสติกวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มครูผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส ครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์เป็นต้น 
 

ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือ 1) วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  

2) สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา  3) สังเคราะห์

กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากกสศ. และ 4) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนา

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง พ้ืนที่การด าเนินการ 

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์

ข้อมูล รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

การด าเนินการครั้งนี้ศึกษาข้อมูลภาพรวมทั้ง 67 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก 

3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายครูและเด็กนอกระบบการศึกษาใน

กรุงเทพมหานครบนฐานภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 7 โครงการย่อย 2) โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไก

การขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย 19 โครงการย่อย และ 3) โครงการประสานงาน

เครือข่ายเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย 41 โครงการย่อย ดังตาราง 3.1  

ตาราง 3.1 รายชื่อโครงการย่อยภายใต้โครงการหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. 

โครงการหลัก โครงการย่อย 
โครงการสนับสนุนองค์ความรู้
และพัฒ นาเครือข่ ายครูและ
เด็ กนอกระบ บ การศึ กษ าใน
กรุงเทพมหานครบนฐานภาค
ประชาสังคม 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนเพ่ือการด ารงชีวิตอย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข 

โครงการการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต: การพัฒนา
ทักษะชีวิตและการเข้าถึงทักษะอาชีพที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาหรือมีความเสี่ยงออกนอกระบบการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี 
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โครงการหลัก โครงการย่อย 

โครงการการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและมี
ความเสี่ยงออกนอกระบบการศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาชีพและชีวิต ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
ในชุมชน ท้องถนนและไซต์ก่อสร้าง 

โครงการสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาในกรุงเทพมหานครบนฐานภาคประชาสังคม 

โครงการสนับสนุนและพัฒนา
กล ไกการขั บ เคลื่ อ น ครู แล ะ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท า
ของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 

โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 
โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและยั่งยืน 

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการ
เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและ
สมุนไพร 

โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์ การชน เผ่ า 
ในสถานการณโ์รคระบาด 

โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อ าเภอแม่สาย  
จงัหวัดเชียงราย 
โครงการสร้างสรรค์ พัฒ นาการและการเรียนรู้ เด็ ก เยาวชนพิการ  
โดยครอบครัวและชุมชนพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ 
โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงาน 
ข้ามชาติ จังหวัดเชียงราย 
โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดท า
ฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงการ Young kids 6 part 

โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน 
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โครงการหลัก โครงการย่อย 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ อ าเภอบ่อ
เกลือ จงัหวัดน่าน 

โครงการพฒันาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 

โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง 

โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษา
ต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น)  

โครงการประสานงานเครือข่าย
เชิ ง พ้ื น ที่ เ พ่ื อ พั ฒ น าค รู แ ล ะ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสานตอนบน (จังหวัดบึงกาฬ) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (กลุ่มผู้ต้องโทษในเรือนจ า/ทัณฑสถาน) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (เครือข่ายสมาคมอาสาสร้างสุข) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่ายชุมชนไท) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเยาวชนที่ประกอบอาชีพแรงงานอุตสาหกรรม) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายเพื่อนเยาวชนใต้บน) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดพะเยาและล าปาง) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
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โครงการหลัก โครงการย่อย 

เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (กลุ่มเด็กและเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง ในจังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสานตอนล่าง 5 จังหวัด(อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ มุกดาหาร) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที ่: ภาคอีสานตอนบนจังหวัดหนองคาย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือข่ายจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดตาก) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย) โดยเครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรลุ่มน ้าแม่ค า 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสาน (สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่) 



68 

 

โครงการหลัก โครงการย่อย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้บน) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ ) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันตก 4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
สมุทรสงคราม) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสาน (จังหวัดเลยและสกลนคร) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกโซน1 (ระยอง ปราจีน นครนายก ฉะเชิงเทรา) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : เครือข่ายเยาวชน ภาคกลาง 9 จังหวัด 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ 4 จังหวัด (ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาเชิงพ้ืนที่  : 
ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
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โครงการหลัก โครงการย่อย 

เชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (พ้ืนที่คลองเตย) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกโซน 2 (ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ 3 อ าเภอ อ าเภอเมือง อ าเภอฝาง
และอ าเภอเวียงแหง) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล าปาง น่าน) 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) 

 

ประชากร คือ ครูนอกระบบการศึกษาหรือบุคคลผู้ท าหน้าที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ ให้ก าลังใจ แก้ปัญหา

ชีวิตเด็กและเยาวชน รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร และเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 25 ปี ซึ่ง

ปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กองบัญชาการตารวจตระเวน

ชายแดน (ตชด.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส า นักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล  

ตัวอย่าง คือ ครูนอกระบบการศึกษา จ านวน 3,161 คน และเด็กนอกระบบการศึกษา จ านวน 35,003 คน 

จ าแนกตามประเด็นปัญหาโดยเรียงจ านวนเด็กมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ อันดับแรก คือ กลุ่มเด็กยากจน  

มีจ านวน 5,828 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94 อันดับสอง คือ กลุ่มเด็กเปราะบาง/เด็กบนท้องถนน มีจ านวน 5,160 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อันดับสาม คือ กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ มีจ านวน 4,583 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 อันดับสี่ 
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คือ กลุ่มเด็กในระบบการศึกษาทางเลือก มีจ านวน 3,612 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 อันดับห้า คือ กลุ่มเด็กใน

กระบวนการยุติธรรม มีจ านวน 3,443 คน คิดเป็นร้อยละ 10.01 อันดับหก คือ กลุ่มเด็กที่ใช้แรงงาน มีจ านวน 

2,979 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 อันดับเจ็ด คือ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น/เด็กท่ีมีปัญหาด้านสิทธิสถานะ มีจ านวน 2,869 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 อันดับแปด คือ กลุ่มเด็กท่ีประสบปัญหาเฉพาะอ่ืนๆ (เกษตรกรรม/ศิลปวัฒนธรรม/ชุมชน

เมือง มีจ านวน 1,969 คน คิดเป็นร้อยละ 5.72 อันดับเก้า คือ กลุ่มเด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ มีจ านวน 1,353 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 อันดับสิบ คือ กลุ่มเด็กครอบครัวแหว่งกลาง มีจ านวน 939 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 

อันดับสิบเอ็ด คือ กลุ่มเด็กท้องไม่พร้อม มีจ านวน 899 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 อันดับสิบสอง คือ กลุ่มเด็กก าพร้า

มีจ านวน 799 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 อันดับสิบสาม คือ กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย มีจ านวน 

482 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 อันดับสิบสี่ คือ กลุ่มเด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.15 และอันดับสุดท้าย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ มีจ านวน 38 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากตัวอย่างที่ได้มาเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความเปราะบาง 

(Sensitive data) จึงต้องได้รับความยินยอมให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและน าไปใช้จากผู้ให้ข้อมูล  

ดังตาราง 3.2 

ตาราง 3.2 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามประเด็นปัญหา 

ประเด็นปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ 38 0.11 

กลุ่มเด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว 50 0.15 
กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 482 1.40 

กลุ่มเด็กก าพร้า 799 2.32 

กลุ่มเด็กท้องไม่พร้อม 899 2.61 
กลุม่เด็กครอบครัวแหว่งกลาง 939 2.73 

กลุ่มเด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ 1,353 3.93 
เกลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอ่ืนๆ (เกษตรกรรม/
ศิลปวัฒนธรรม/ชุมชนเมือง 

1,969 5.72 

กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น/เด็กท่ีมีปัญหาด้านสิทธิสถานะ 2,869 8.34 
กลุ่มเด็กที่ใช้แรงงาน 2,979 8.66 

กลุ่มเด็กในกระบวนการยุติธรรม 3,443 10.01 
กลุ่มเด็กในระบบการศึกษาทางเลือก 3,612 10.50 
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ประเด็นปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ 4,583 13.32 
กลุ่มเด็กเปราะบาง/เด็กบนท้องถนน 5,160 15.00 

กลุ่มเด็กยากจน 5,828 16.94 

รวม 35,003 100.00 
 

 

3.2 พื้นที่ด าเนินการวิจัย 

พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการการพัฒนากลุ่มเป้าหมายจากกสศ. ครอบคลุมจังหวัดทั่วทั้งประเทศ 

ยกเว้นจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ดังภาพ 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3.1 พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย 
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3.3 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  

คณะท างานโครงการฯ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือวิเคราะห์ 

ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 2) เพ่ือสนับสนุนและ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอก

ระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 3) สังเคราะห์กลไกในการ

สนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกั บโครงการที่ ได้ รับ 

การสนับสนุนจากกสศ. และ 4) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนา

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมีรายละเอียดเครื่องมือและวิธีการทีใ่ช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 

  3.3.1 วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็ก 

นอกระบบการศึกษา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยพัฒนาแบบสอบถามจาก

ความร่วมมือของคณะท างานโครงการฯ ทีมบริหารโครงการภาคีองค์กรเขตกรุงเทพมหานคร และทีมบริหาร

โครงการภูมิภาค คณะท างานของกสศ. จากส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา และส านัก

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ อีกทั้งได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

เด็กและเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสศ. เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมีเครื่องมือ 2 ชุด แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

1. แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลครูนอกระบบการศึกษา เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลครูนอกระบบการศึกษา โดยแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล ข้อมูล

การท างาน และข้อมูลความต้องการเฉพาะบุคคล ลักษณะข้อค าถามมีทั้งแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

และข้อค าถามปลายเปิด ดังภาคผนวก ข 

2. แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล 

ข้อมูลครอบครัวและชุมชน ข้อมูลด้านการศึกษา เป้าหมายสูงสุดทางการศึกษา ข้อมูลความต้องการช่วยเหลือ

จ าเพาะ และทักษะอาชีพที่ต้องการได้รับการสนับสนุน  ลักษณะข้อค าถามมีทั้ งแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) เรียงล าดับ (Ranking) และข้อค าถามปลายเปิด ดังภาคผนวก ข 

3.3.2 สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอก
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ระบบการศึกษา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับผู้รับผิดโครงการหรือหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้โครงการ

สนับสนุนและพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งแบ่งตามกลุ่มประเด็นการด าเนินงาน

ของโครงการย่อยออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา

ทักษะอาชีพ กล่าวคือ ในกลุ่มประเด็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ประกอบด้วยโครงการ 6 โครงการ ได้แก่  

1) ตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 2) การพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอ

ภาคและยั่งยืน 3) การพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ใหม่ 4) Young Kids 6 part 5) เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต และ 6) ต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การ

เรียนในสถานการณ์โรคระบาด ในกลุ่มประเด็นการพัฒนาทักษะชีวิต ประกอบด้วยโครงการ 5 โครงการ ได้แก่  

1) การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อ  

ไวรัสโคโรนา 2019 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) การพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชานแดนใต้ 3) การสร้างสรรค์พัฒนาการและ 

การเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชนพ้ืนที่บุรีรัมย์และสุรินทร์  4) การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู 

เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงราย และ 5) ห้องเรียนกัมปงสืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง  

กลุ่มประเด็นการพัฒนาทักษะอาชีพ ประกอบด้วยโครงการ 7 โครงการ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษานอกระบบ 

เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 2) การพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ  

3) การพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและเยาวชน  

นอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 4) สานฝันอาชีพเด็กชายแดน 5) การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

และจัดท าฐานข้มูลด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และ 7) การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลนั้นออกแบบโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป 

(CIPP Model) ซึ่ งเป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ  ตั้ งแต่บริบท (Context) ปัจจัยป้อน ( Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) กล่าวคือ การประเมินด้านบริบทหรือประเมินเนื้อความ 

(Context Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของ

สภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง ตลอดจน

แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  การประเมินปัจจัยป้ อน (Input 

Evaluation) เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัยป้อน อาจจะจ าแนกเป็นบุคคล สิ่งอ านวย 
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ความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก เช่น 

บุคคล อาจพิจารณาจากเพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ 

ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์  ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า

กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาจุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการ

โครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่า มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และการประเมินผลิตผล 

(Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้ แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสินเกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเองหรืออาศัย

เกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลนั้นประกอบด้วย 2 ชุด 

ได้แก่ 

1. แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการย่อย ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินการด าเนินงานของโครงย่อย

ครอบคลุมตั้งแต่บริบทโครงการ ความพร้อมทางด้านทรัพยากร กระบวนการ รวมไปถึงผลผลิตของโครงการ 

แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ และตอนที่ 3 พฤติกรรม การปฏิบัติในโครงการ ลักษณะข้อค าถามแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ให้คะแนนแบบ 1, 2, 3, 4 และ 5 เพ่ือวัด

ระดับความคิดเห็น/ การปฏิบัติ พฤติกรรม มีความหมายของคะแนน คือ ข้อค าถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็น/ 

การปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้ 5 คะแนน และข้อค าถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็น/ 

การปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน ดังภาคผนวก ข 

2. แบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามโครงการย่อย ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะ

ชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีการตั้ง

ค าถาม 4 ประเด็น ได้แก่ บริบทโครงการ ความพร้อมทางด้านทรัพยากร กระบวนการ รวมไปถึงผลผลิตของ

โครงการ รวมถึงการพัฒนาเด็กนอกระบบเป็นรายกรณีตัวอย่าง ดังภาคผนวก ข 

3.3.3 สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและ

ประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. และจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิง

นโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
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กับผู้รับผิดโครงการหรือหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งแบ่งตามกลุ่มประเภทของเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านการสนทนากลุ่มในเวทีถอด

บทเรียนการด าเนินโครงการและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  โดยใช้แบบบันทึก

สนทนากลลุ่มซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่  2) รูปแบบการ

ช่วยเหลือเด็ก 3) กลไกการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 4) ข้อเสนอการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร และ 5) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา ดังภาคผนวก ข 
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3.4 ระยะเวลา 

การด าเนินการโครงการมีระยะเวลา 12 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 

กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

กิจกรรมที ่1: เก็บรวบรวมข้อมูลครูและเด็กนอกระบบพร้อมน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล กสศ. 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลโครงการย่อยฯ 
เพ่ือออกแบบข้อมูลในการน าเข้า
ฐานข้อมูล 

            

1.2 ประชุมคณะท างานฯ  
ทีมบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ครูและเด็กนอกระบบ  

            

1.3 ประชุมออกแบบระบบ 
เพ่ือจัดเก็บฐานข้อมูล  

            

1.4 ประชุมอบรมและให้
ค าปรึกษาการกรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูล ตามพ้ืนที่แบ่ง
ตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค  

            

1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
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กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

โครงการ 

1.6 สนับสนุนเชิงวิชาการ 
ในการออกแบบ ทดลองและ
ติดตามการจัดเก็บข้อมูล 

            

กิจกรรมที่ 2: สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ร่วมกับโครงการเครือข่ายและโครงการเดี่ยวทั้งในระดับภูมิภาคและพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
2.1 ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการ
ของโครงการย่อย แบ่งตาม
ภูมิภาค 4 ภูมภิาค  

            

2.2 ประชุมคณะท างานฯ  
เพ่ือสรุปความต้องการของครู
และเด็กนอกระบบ  

            

2.3 ออกแบบและจัดท าชุด
ความรู้เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของครูและเด็กนอกระบบ 

            

2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูนอกระบบ แบ่งตาม
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กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ภูมิภาค 4 ภูมิภาค  

2.5 ลงพ้ืนที่ติดตาม และประเมิน
ผลลัพธ์การท างานของโครงการย่อย  

            

2.6 สื่อสารสาธารณะข้อมูลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น อินโฟ
กราฟิก โมชั่นกราฟิก หนังสือ   

            

2.7 สนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
โครงการ 

            

2.8 สนับสนุนเชิงวิชาการ 
ในการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

            

กิจกรรมที่ 3: ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการรุ่นต่อไป และเผยแพร่บทเรียนสู่สาธารณะ  

3.1 ประชุมคณะท างานฯ  
เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนิน
โครงการย่อยฯ  

            

3.2 ให้ข้อเสนอแนะการท า
โครงการฯ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ
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กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

กับคณะท างานฯ 

3.3 เวทีเพ่ือจัดท าข้อเสนอ 
ในการพฒันาโครงการรุ่นต่อไป 

            

3.4 ตีพิมพ์บทความวิจัย/
บทความวิชาการ 

            

3.5 จัดท าหนังสือ องค์ความรู้ 
ชุดเครื่องมือ นวัตกรรม ที่ได้จาก
การถอดบทเรียน 

            

3.6 จัดท าเรื่องเล่าโครงการย่อย             

3.7 ประสานงาน ติดตาม เก็บ
รวบรวมข้อมูล 

            

กิจกรรมที่ 4: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 

4.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คืน
ข้อมูลระหว่างโครงการย่อยฯ 
ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค  

            

4.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โครงการย่อยฯ ร่วมกับส่วนกลาง
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กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย  

4.3 สื่อสารสาธารณะข้อมูลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น อินโฟ
กราฟิก โมชั่นกราฟิก หนังสือ   

            

4.4 สนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
โครงการ 

            

4.5 สนับสนุนเชิงวิชาการ 
ในการจัดท าข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐ  

            

กิจกรรมที่ 5: สนับสนุนการบริหารจัดการงานภายใต้โครงการที่ กสศ. สนับสนุน 

5.1 รายงานรายงวด/รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

            

5.2 อบรมการบริหารจัดการ
โครงการย่อยฯ 

            

5.3 ตอบค าถามการบริหาร             
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กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

จัดการโครงการฯ 

5.4 บริหารจัดการ             
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3.5 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการครั้งนี้คณะท างานโครงการฯ ได้มีวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย ทั้งการลงพ้ืนที่ สนับสนุน 

ติดตามอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของครูนอกระบบการศึกษา การจัดเวทีเพ่ือสังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและ

พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา การจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กรที่ดูแล และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครู การเข้า

ร่วมเวทีต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้รับผิดชอบโครงการ ภาคีเครือข่าย  

ครูนอกระบบการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.5.1 ประชุมทีมคณะท างานโครงการฯ เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูล

องค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงพัฒนาแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ

ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบ EXCEL ในกลุ่มครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามการเก็บ

รวบรวมข้อมูลครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากคณะท างานโครงการภาคีองค์กร 

เขตกรุงเทพมหานคร และคณะท างานโครงการภูมิภาค คณะท างานของกสศ. จากส านักพัฒนาคุณภาพครู 

นักศึกษาครู และสถานศึกษา และส านักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ จากนั้นกระจายแบบสอบถาม

ดังกล่าว เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทั้ง 66 โครงการย่อยฯ เก็บข้อมูลครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

3.5.2 สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการย่อยที่ได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งลงพ้ืนที่ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ จัดเวทีการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส ารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบตามประเด็นความต้องการ จัดท าชุดความรู้เพ่ือสนับสนุน 

การท างานของครูและเด็กนอกระบบ รวมถึงยังเป็นโค้ชและผู้ให้ค าปรึกษาให้กับโครงการย่อยในการพัฒนา

นวัตกรรม องค์ความรู้ และการออกแบบการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเวทีที่ภาคีคณะท างาน

โครงการภาคีองค์กรเขตกรุงเทพมหานคร และคณะท างานโครงการภูมิภาคจัดขึ้น โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์ 

และสนทนากลุ่มกับผู้รับผิดชอบโครงการ ภาคีเครือข่าย และครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.5.3 เข้าร่วมเวทีต่าง ๆ ที่ทางกสศ. จัดให้แก่ภาคีเครือข่ายครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

ได้แก่ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็ก  

นอกระบบการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการสนับสนุน

การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2564 รวมถึงประชุมคณะท างานฯ ทีมบริหารจัดการโครงการฯ และ
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ประชุมคณะอนุกรรมการก ากับทิศทางโครงการฯ โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบ

สังเกต 

3.5.4 จัดเวทีถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ แลกเปลี่ยนการด าเนินโครงการ ทั้งปัญหาและ

อุปสรรค รวมถึงจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน องค์กรที่ดูแล และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐทั้งกสศ. และกระทรวง กรมในการสนับสนุนและ

พัฒนาครูนอกระบบการศึกษาต่อไป โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึกการ

สนทนากลุ่ม 

3.5.5 สนับสนุนการบริหารจัดการงานภายใต้โครงการที่กสศ. สนับสนุน  โดยเชื่อมประสาน

ระหว่างโครงการกับกสศ. ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี การเขียนรายงานการด าเนินงานโครงการ 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคตลอดช่วงการด าเนินโครงการ  
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินการในครั้งนี้ได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ

ฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 2) เพ่ือสนับสนุนและติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 3) สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและ

พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. และ 

4) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแล

เด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษา โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษา ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ  

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตอบวัตถปุระสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน 

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา มีเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลครูนอกระบบ

การศึกษา และแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจ าแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์  
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2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่

ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา มีเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่  

- แบบสัมภาษณ์เพ่ือติดตามโครงการย่อย ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต 

และการพัฒนาทักษะ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจ าแนกตาม

รายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะ ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของข้อค าถามวัดการประเมินโครงการ ดังตารางที ่3.3   

ตาราง 3.3 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของข้อค าถามวัดการประเมินโครงการ 
ระดับคะแนน ความหมาย 

1.00 – 1.49 ความคิดเห็น การปฏิบัติ/พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.50 – 2.49 ความคิดเห็น การปฏิบัติ/พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 ความคิดเห็น การปฏิบัติ/พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 

3.50 – 4.49 ความคิดเห็น การปฏิบัติ/พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
4.50 – 5.00 ความคิดเห็น การปฏิบัติ/พฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  

3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. และ 4) จัดท าข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดู แลเด็กนอกระบบการศึกษา และ

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยใช้เครื่องมือแบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย 
 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูล

องค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งในบทนี้จะขอน าเสนอเป็น 2 ตอน ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย 

 การจัดท าฐานข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากองค์กร
เครือข่าย ทั้งสิ้น 63 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564) รวมจ านวนครูนอกระบบการศึกษา 3,161 
คน จ าแนกตามโครงการได้ดังตาราง 4.1 และดังภาพ 4.1 
 

ตาราง 4.1 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามโครงการ 

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ f % 
63-0321 โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการ โดยครอบครัวและ

ชุมชนพ้ืนที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ 
258 8.19 

63-0349 โครงการพัฒนาเครือข่ายครู และนักวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

150 4.76 

63-0249 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

131 4.16 

63-0256 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคอีสานตอนล่าง 5 จังหวัด(อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร) 

123 3.90 

63-0299 โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและยั่งยืน 101 3.21 

63-0319 โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ:  แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 100 3.17 

63-0302 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการ
ในสถานการณ์ COVID-19 

91 2.89 

63-0360 โครงการพัฒนาระบบการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อและมีงาน
ท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

91 2.89 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ f % 
63-0264 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 

ภาคเหนือ (จังหวัดตาก) 
83 2.63 

63-0268 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคเหนือตอนบน (อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่) 

81 2.57 

63-0277 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่) 

81 2.57 

63-0261 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 

72 2.28 

63-0292 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคกลาง (พ้ืนที่คลองเตย) 

70 2.22 

63-0306 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคเหนือ (จงัหวัดเชียงใหม่ 3 อ าเภอ อ าเภอเมือง อ าเภอฝางและอ าเภอเวียงแหง) 

69 2.19 

63-0251 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายเพื่อนเยาวชนใต้บน) 

64 2.03 

63-0301 โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 63 2.00 

63-0262 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือข่ายจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) 

62 1.97 

63-0246 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนกลาง (เครือข่ายสมาคมอาสาสร้างสุข) 

61 1.94 

63-0287 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
เครือข่ายเยาวชน ภาคกลาง 9 จังหวัด 

61 1.94 

63-0274 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม) 

60 1.9 

63-0303 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

60 1.9 

63-0257 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่  :  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม) 

59 1.87 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ f % 
63-0293 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  

ภาคตะวันออกโซน2 (ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว) 
59 1.87 

63-0263 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่  :  
ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย) 

56 1.78 

63-0260 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่  : 
ภาคอีสานตอนบนจังหวัดหนองคาย 

53 1.68 

63-0248 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่ายชุมชนไท) 

50 1.59 

63-0269 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้บน) 

50 1.59 

63-0355 โครงการ Young kids 6 part 50 1.59 

63-0305 โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู ้แนวใหม่ของศูนย์การชนเผ่าในสถานการณ์โรค
ระบาด 

49 1.56 

63-0254 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคเหนือ (กลุ่มเด็กและเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่) 

48 1.52 

63-0276 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
จังหวัดเชียงใหม่ 

42 1.33 

63-0253 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดพะเยาและล าปาง) 

41 1.3 

63-0283 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคตะวันออกโซน1 (ระยอง ปราจีน นครนายก ฉะเชิงเทรา) 

41 1.3 

63-0332 โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

40 1.27 

63-0275 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่  :  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ) 

39 1.24 

63-0266 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย) โดยเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรลุ่มน ้าแม่ค า 

38 1.21 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ f % 
63-0242 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  

ภาคกลาง (กลุ่มผู้ต้องโทษในเรือนจ า/ทัณฑสถาน) 
37 1.17 

63-0309 โครงการการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและมีความเสี่ยง
ออกนอกระบบการศึกษา 

37 1.17 

63-0250 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคกลาง (กลุ่มเยาวชนที่ประกอบอาชีพแรงงานอุตสาหกรรม) 

33 1.05 

63-0258 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

33 1.05 

63-0307 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล าปาง น่าน) 

33 1.05 

63-0238 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคอีสานตอนบน (จังหวัดบึงกาฬ) 

32 1.02 

63-0311 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จงัหวัดอุบลราชธานี) 

30 0.95 

63-0279 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 
ภาคอีสาน (จังหวัดเลยและสกลนคร) 

25 0.79 

63-0291 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 

25 0.79 

63-0322 โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 

25 0.79 

63-0271 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ :  
ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ ) 

21 0.67 

63-0312 โครงการสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (โครงการห้องเรียนกัมปง 
สืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง) 

20 0.63 

63-0294 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : 

ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี) 

18 0.57 

63-0295 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 17 0.54 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ f % 
63-0300 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ :  

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง) 

17 0.54 

63-0296 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนเพื่อการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมี
ความสุข 

16 0.51 

63-0255 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ :  

ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้) 

14 0.44 

63-0281 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ :  

ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี 

14 0.44 

63-0323 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัด
เชียงราย 

14 0.44 

63-0310 โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาชีพและชีวิต ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก 10 0.32 

63-0318 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชุมชน ท้อง
ถนน และไซด์ก่อสร้าง 

10 0.32 

63-0415 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 8 0.25 

63-0356 โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน 7 0.22 

63-0414 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บน
ฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 

7 0.22 

63-0315 โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ (โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อ าเภอแม่สาย 
จงัหวัดเชียงราย) 

5 0.16 

63-0357 โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ 5 0.16 

63-0297 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความมั่นใจของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก
เอชไอวี / เอดส์ : การพัฒนาทักษะชีวิตและการเข้าถึงทักษะอาชีพที่เหมาะสมของเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือมีความเสี่ยงออกนอกระบบการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี 

1 0.03 

รวม 3,161 100 
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ภาพ 4.1 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามโครงการ 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของครูนอกระบบ
การศึกษา 2) ข้อมูลการท างานของครูนอกระบบการศึกษา และ 3) ข้อมูลความต้องการเฉพาะบุคคล  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของครูนอกระบบการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูนอกระบบการศึกษาที่เก็บรวบรวมได้จากองค์กรเครือข่าย ทั้ง 63 
องค์กร เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.39) ทั้งนี้เมื่อจ าแนกตามเพศและสัญชาติ
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยโดยในกลุ่มนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 2,711 คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 
66.77 และ 32.94 ตามล าดับ) นอกจากนี้มีครูไร้สัญชาติจ านวน 73 คน และสัญชาติอื ่น ๆ เช่น เมียนมา 
จ านวน 139 คนโดยมีครูที่ไม่ระบุสัญชาติจ านวน 238 คน ดังตาราง 4.2  
 

ตาราง 4.2 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเพศและสัญชาติ 

เพศ 

สัญชาติ 

รวม ไทย ไร้สัญชาติ อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

ชาย  
893 32 42 11 978 
32.94% 43.84% 30.22% 4.62% 30.94% 

หญิง  

1,810 41 97 24 1,972 
66.77% 56.16% 69.78% 10.08% 62.39% 

ไม่ระบุ  8 0 0 203 211 
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0.30% 0.00% 0.00% 85.29% 6.68% 

รวม 
 

2,711 73 139 238 3,161 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 เมื่อพิจารณาจ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคลพบว่า ส่วนใหญม่ี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (ร้อยละ 82.98) รองลงมาคือ เป็นผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่มีเลขยืนยัน
บุคคล (ร้อยละ 8.54) และเป็นผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและไม่มีเลขยืนยันบุคคล (ร้อยละ 1.11)  ทั้งนี้มี 
ผู้ไม่ระบุหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคลร้อยละ 7.37 ดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผลการวิเคราะห์อายุและประสบการณ์ท างานของครูนอกระบบการศึกษาในภาพรวมพบว่า มีผู้ตอบ
อายุตัวและอายุงานจ านวน 2,713 คน ครูมีอายุอยู่ระหว่าง 12 – 83 ปี คิดเป็นอายุเฉลี่ย 39.57 ปี (SD=12.50) 
เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามเพศพบว่า ครูเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าครูเพศชายเล็กน้อย (Mหญิง = 39.80, SDหญิง 

= 12.41; Mชาย = 39.28, SDชาย = 12.76) เมื่อวิเคราะห์จ านวนปีประสบการณ์ท างานในภาพรวมพบว่า ครูมี
ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 0 - 53 ปี คิดเป็นประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 7.16 ปี (SD = 9.05) เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามเพศพบว่า ครูเพศชายมีประสบการณ์ท างานเฉลี่ยสูงกว่าครูเพศหญิงเล็กน้อยเช่นกัน 
(Mชาย = 7.30, SDชาย = 8.96; Mหญิง = 7.04, SDหญิง = 9.03) ดังตาราง 4.4 เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจาย
พบว่า ครูผู้ชายจะมีอายุในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี และ 55 ปีขึ้นไป โดยจะกระจายตัวตามอายุงานในทุก ๆ 
ระดับ ดังภาพ 4.2 
 

 

 

 

หลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
บัตรประชาชน 2,623 82.98 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่มีเลขยืนยันบุคคล 270 8.54 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและไม่มีเลขยืนยัน

บุคคล 
35 1.11 

ไม่ระบุ 233 7.37 

รวม 3,161 100.00 
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ตาราง 4.4 ค่าสถิติพ้ืนฐานของอายุ และประสบการณ์ท างานของครูนอกระบบการศึกษา จ าแนกตามเพศ 

ภูมิหลัง เพศ n MIN MAX M SD 

อายุครู 
 

     

 
ชาย           898              14              83  39.28 12.76 

 
หญิง         1,754              12              79  39.80 12.41 

 
ไม่ระบุ             61              12              60  36.85 10.573 

 ภาพรวม         2,713              12              83  39.56 12.49 

ประสบการณ์ท างาน 
 

     

 
ชาย           898  0             45  7.30 8.96 

 
หญิง         1,754  0             53  7.04 9.03 

 
ไม่ระบุ             61  0             49  8.74 10.79 

 ภาพรวม         2,713  0             53  7.16 9.05 

 

 
ภาพ 4.2 แผนภาพการกระจายระหว่างอายุและประสบการณ์ท างานของครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเพศ 
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ผลการวิเคราะห์อายุและประสบการณ์ท างานของครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเอกสารยืนยัน
ตัวตนบุคคลพบว่า ครูที่มีบัตรประชาชนมีค่าเฉลี่ยอายุและประสบการณ์ท างานสูงกว่าครูกลุ่มอื่น (Mอายุ,  

บัตรประชาชน = 40.26, SDอายุ,บัตรประชาชน = 12.50; Mประสบการณ์,บัตรประชาชน = 37.14, SDอายุ,บัตรประชาชน = 13.32)  
ดังตาราง 4.5 เมื่อพิจารณาจากแผนภาพการกระจายพบว่ามีครูนอกระบบการศึกษาที่มีบัตรประชาชนแล้ว  
(สีเหลือง) ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปโดยกระจายอยู่ในทุก ๆ ค่าของระดับประสบการณ์การท างาน 
ในขณะที่ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนทั้งกลุ่มที่มีและไม่มีเลขยืนยันบุคคล (สีเขียวและสีน ้าเงิน) ส่วนใหญ่มี
อายุในช่วง 20-30 ปี และมีอายุงานไม่เกิน 10 ปี ดังภาพ 4.3 

ตาราง 4.5 ค่าสถิติพ้ืนฐานของอายุ และประสบการณ์ท างานของครูนอกระบบการศึกษา จ าแนกตามเอกสาร

ยืนยันตัวตนบุคคล 

ภูมิหลัง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคล n MIN MAX M SD 

อายุครู 
 

     

 
บัตรประชาชน 2,301 12 83 40.26 12.5 

 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

แต่มีเลขยืนยันบุคคล 

250 12 68 34.99 10.8 

 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

และไม่มีเลขยืนยันบุคคล 

28 17 55     34.86 10.7 

 ไม่ระบุ 134 14 73 37.14 13.3 

 ภาพรวม 2,713 12 83 39.56 12.49 

ประสบการณ์ท างาน 
 

     

 
บัตรประชาชน 134 14 73 37.14 13.32 

 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

แต่มีเลขยืนยันบุคคล 

2,301 0 53 7.57 9.19 

 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

และไม่มีเลขยืนยันบุคคล 

250 0 37 4.60 7.17 

 ไม่ระบุ 134 0 50 5.28 9.42 

 ภาพรวม 2,713 0 53 7.16 9.05 

 

 



94 

 

 

ภาพ 4.3 แผนภาพการกระจายระหว่างอายุและประสบการณ์ท างานของครูนอกระบบการศึกษา  

จ าแนกตามเอกสารยืนยันตัวตนบุคคล 
 

1.2 ข้อมูลการท างานของครูนอกระบบการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งงานในปัจจุบันพบว่า เป็นครู
อาสาสมัครมากที่สุด (ร้อยละ 26.29) รองลงมาคือ ครูประจ า (ร้อยละ 25.94) ผู้ดูแลเด็ก (16.86) และปราชญ์
ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน (ร้อยละ 8.54) ทั้งนี้มีครูที่ระบุต าแหน่งอื่น ๆ (ร้อยละ 8.16) และไม่ระบุข้อมูลคิดเป็น 
ร้อยละ 14.20 ดังตาราง 4.6 
 

ตาราง 4.6 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ต าแหน่งปัจจุบัน f ร้อยละ 

ครูอาสาสมัคร 831 26.29 

ครูประจ า 820 25.94 

ผู้ดูแลเด็ก 533 16.86 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน 270 8.54 

อ่ืน ๆ 258 8.16 

ไม่ระบุ 449 14.20 

รวม 3,161  100.00 
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เมื่อวิเคราะห์ต าแหน่งงานในปัจจุบันอื่น ๆ ของครูนอกระบบการศึกษาจากการตอบค าถามปลายเปิด
พบว่า ต าแหน่งที่เกิดขึ ้นบ่อยครั ้งได้แก่ ครูสอนเด็กด้อยโอกาส อาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ผู ้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครฯ ประจ าหมู่บ้าน นักศึกษา นักวิชาการศึกษา นอกจากนี้ยังมีต าแหน่งอื่น ๆ ที่ปรากฏ
ขึ้นจากการตอบค าถามแสดงดังภาพ 4.4 

 

ภาพ 4.4 ต าแหน่งงานอ่ืน ๆ ของครูนอกระบบการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาจ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ส าหรับกลุ่ม
ประเด็นด้านสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ ในภาพรวมพบว่า เด็กในความดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ (ร้อยละ 26.31) รองลงมาคือผู้มีปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
(ร้อยละ 23.42) ผู้มีภาวะบกพร่องทางร่างกาย (ร้อยละ 20.79) และออทิสติก (ร้อยละ 10.82) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาจ าแนกร่วมกับต าแหน่งงานปัจจุบันของครูพบว่า ครูทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน 
ท าหน้าที่ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้มากที่สุด ส่วนกลุ่มครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน/
ผู้น าชุมชนท าหน้าที่ดูแลเด็กท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์มากที่สุด (ร้อยละ 25.19)  
 เมื่อพิจารณาจ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ส าหรับกลุ่ม
ประเด็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมพบว่า เด็กในความดูแลส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน (ร้อยละ 46.46) เมื่อ
พิจารณาจ าแนกร่วมกับต าแหน่งงานปัจจุบันของครูพบว่า ครูทุกต าแหน่งดูแลเด็กยากจนมากกว่ากลุ่มเด็กที่
ขาดการศึกษา 

ในขณะที่ผลการพิจารณาจ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ส าหรับกลุ่มประเด็นปัจจัยทางสังคม ในภาพรวมพบว่า เด็กในความดูแลเป็นเด็กเร่ร่อน/ไร้บ้าน (ร้อยละ 
15.74) มากกว่ากลุ่มเด็กในกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 12.95) เมื่อพิจารณาจ าแนกร่วมกับต าแหน่งงาน
ปัจจุบันของครูพบว่า ครูทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชนและกลุ่มต าแหน่งอื่น ๆ จะดูแลเด็ก
เร่ร่อน/ไร้บ้าน ในขณะที่กลุ่มครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชนและครูที่มีต าแหน่งงานอื่น ๆ ดูแลเด็กใน
กระบวนการยุติธรรมมากกว่า  

นอกจากนี้ผลการพิจารณาจ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 

ส าหรับกลุ่มประเด็นผู้มีความต้องการลักษณะเฉพาะ ในภาพรวมพบว่า เด็กในความดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้มี
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ปัญหาด้านสิทธิสถานะมากที่สุด (ร้อยละ 22.02) รองลงมาคือเด็กไร้สัญชาติ (ร้อยละ 16.57) ลูกแรงงานต่าง

ด้าว (ร้อยละ 14.69) และผู้รับผลกระทบจากโรคร้าย (ร้อยละ 10.03) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกร่วมกับ

ต าแหน่งงานปัจจุบันของครูพบว่า ครูทุกกลุ่มดูแลเด็กท่ีมีปัญหาสิทธิสถานะมากท่ีสุด ดังตาราง 4.7  

 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จ านวนครูนอกระบบการศึกษาที่ดูแลเด็กที่มีภาวะอื่น ๆ จ าแนกตามกลุ่มประเด็น

พบว่า ส าหรับกลุ่มประเด็นด้านสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ มีการระบุกลุ่มเด็กเพิ่มเติมอีก 

6 ประเด็นได้แก่ 1) กลุ่มผู้ติดสารเสพติด 2) แม่วัยใส ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เลี้ยงเดี่ยว 3) พิการซ ้าซ้อน ติดเตียง 

4) ผู้ไม่รู้หนังสือ 5) ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ และ 6) กลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกับ HIV ในขณะที่กลุ่มประเด็น

ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจมีการระบุกลุ ่มเด็กเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็นได้แก่ 1) ขาดโอกาสการเรียนรู้ และ  

2) ผู้ปกครองย้ายถิ่นเพื่อท างานในต่างจังหวัด ส่วนกลุ่มประเด็นด้านปัจจัยทางสังคมมีการระบุกลุ่มเด็ก

เพิ่มเติมอีก 12 ประเด็นได้แก่ 1) เด็กกลุ่มเปราะบาง/กลุ่มชาติพันธุ์/เด็กในพื้นที่ห่างไกล 2) ปัญหาครอบครัว 

3) ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เด็กก าพร้า 4) เด็กกระท าผิด/ต้องโทษ/อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 5) เด็กกลุ่มเสี ่ยง  

6) เหยื ่อความรุนแรง 7) ถูกละเมิดทางเพศ 8) ค้าประเวณี 9) นักเรียนไร้สัญชาติ 10) เยาวชนที่อยู ่ใน 

การคุ้มครองมาตรา 86 11) ความไม่สงบในพื้นท่ี และ 12) ถูกตีตราจากสังคม (กรณี HIV) ดังตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.7 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามลักษณะกลุ่มเด็กและต าแหน่งงาน 

ลักษณะกลุ่มเด็ก 

นอกระบบการศึกษา

ในการดูแล 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน** 

ภาพรวม 

ครู

ประจ า 

ครู

อาสาสมัคร 

ผู้ดูแล

เด็ก 

ปราชญ์

ชาวบ้าน/ 

ผู้น าชุมชน อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

จ านวนรวมครูนอก

ระบบการศึกษาแต่ละ

กลุ่ม* 

533 831 270 258 810 449 3,161 

16.92% 26.37% 8.57% 8.19% 25.71% 14.25% 100.00% 

สภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ 

บกพร่องทางร่างกาย 122 221 71 64 153 24 655 

22.89% 26.59% 26.30% 24.81% 18.89% 5.35% 20.79% 

บกพร่องทางสติปัญญา 

และการเรียนรู้ 

170 257 96 51 215 40 829 

31.89% 30.93% 35.56% 19.77% 26.54% 8.91% 26.31% 

ออทิสติก 52 116 45 24 91 13 341 

9.76% 13.96% 16.67% 9.30% 11.23% 2.90% 10.82% 

163 189 76 65 212 33 738 
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ปัญหาพฤติกรรมหรือ

อารมณ์ 

30.58% 22.74% 28.15% 25.19% 26.17% 7.35% 23.42% 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

เด็กยากจน 282 434 163 131 379 75 1,464 
 

52.91% 52.23% 60.37% 50.78% 46.79% 16.70% 46.46% 

ขาดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

256 327 113 91 335 49 1,171 

 
48.03% 39.35% 41.85% 35.27% 41.36% 10.91% 37.16% 

ปัจจัยทางสังคม 

เด็กเร่ร่อน/ไร้บ้าน 96 160 57 24 136 23 496 
 

18.01% 19.25% 21.11% 9.30% 16.79% 5.12% 15.74% 

เด็กในกระบวนการ

ยุติธรรม 

85 65 39 34 165 20 408 

 
15.95% 7.82% 14.44% 13.18% 20.37% 4.45% 12.95% 

ความต้องการ

ลักษณะเฉพาะ 

              

ปัญหาด้านสิทธิสถานะ 139 250 78 50 152 25 694 
 

26.08% 30.08% 28.89% 19.38% 18.77% 5.57% 22.02% 

ลูกแรงงานต่างด้าว 127 140 47 39 98 12 463 
 

23.83% 16.85% 17.41% 15.12% 12.10% 2.67% 14.69% 

ไร้สัญชาติ 121 171 66 35 118 11 522 
 

22.70% 20.58% 24.44% 13.57% 14.57% 2.45% 16.57% 

รับผลกระทบจากโรค

ร้าย 

50 70 38 35 112 11 316 

 
9.38% 8.42% 14.07% 13.57% 13.83% 2.45% 10.03% 

หมายเหตุ * ค านวณร้อยละจากจ านวนผู้ตอบท้ังสิ้น 3,161 คน 

  ** เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงค านวณร้อยละจากจ านวนรวมครใูนแต่ละกลุ่ม 
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ตาราง 4.8 จ านวนครูนอกระบบการศึกษาที่ดูแลเด็กที่มีภาวะอ่ืน ๆ จ าแนกตามกลุ่มประเด็น 

ล าดับ ประเด็น ความถี่ 

สภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ 

1 ติดสารเสพติด 32 

2 แม่วัยใส ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เลี้ยงเดี่ยว 14 

3 พิการซ ้าซ้อน,ติดเตียง 14 

4 ผู้ไม่รู้หนังสือ 3 

5 ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ 3 

6 กลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกับ HIV 3 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

1 ขาดโอกาสการเรียนรู้ 64 

2 ผู้ปกครองย้ายถิ่นเพ่ือท างานในต่างจังหวัด 16 

ปัจจัยทางสังคม 

1 เด็กกลุ่มเปราะบาง/กลุ่มชาติพันธุ์/เด็กในพ้ืนที่ห่างไกล 76 

2 ปัญหาครอบครัว 55 

3 ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เด็กก าพร้า 35 

4 เด็กกระท าผิด/ต้องโทษ/อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 27 

5 เด็กกลุ่มเสี่ยง 23 

6 เหยื่อความรุนแรง 12 

7 ถูกละเมิดทางเพศ 9 

8 ค้าประเวณี 4 

9 นักเรียนไร้สัญชาติ 4 

10 เยาวชนที่อยู่ในการคุ้มครองมาตรา 86 2 

11 ความไม่สงบในพ้ืนที่ 2 

12 ถูกตีตราจากสังคม (กรณี HIV) 1 
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เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาในการท างานจากการตอบค าถามปลายเปิดพบว่า ประเด็นที่ปรากฏบ่อย
เช่น การขาดงบประมาณ การเข้าถึงข้อมูลยาก ไม่ได้รับความร่วมมือจากเด็กและผู ้ปกครอง หน่วยงาน
เครือข่ายท างานหรือให้ความช่วยเหลือได้ไม่ต่อเนื่อง การติดตามเด็กนอกระบบ เป็นต้น ดังภาพ 4.5  

 

ภาพ 4.5 ประเด็นปัญหาในการท างานของครูนอกระบบการศึกษา 
 

1.3 ข้อมูลความต้องการเฉพาะบุคคล 

 การวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษาจะจ าแนกออกเป็น  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านองค์ความรู ้ 2) ด้านทักษะ/กระบวนการ 3) ด้านการบริหารจัดการ และ  
4) ด้านทรัพยากร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้พบว่า ครูนอกระบบการศึกษา
ต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิค/วิธีจัดกิจกรรมมากที่สุด (ร้อยละ 43.35) รองลงมาคือ การดูแลเด็ก (ร้อยละ 
42.75) การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน (ร้อยละ 42.37) การท าเครื ่องมือจัดเก็บข้อมูล (ร้อยละ 31.51) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก (ร้อยละ 30.47) และการวัดและประเมินผลโครงการ (ร้อยละ 26.18) ตามล าดับ 
ดังตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9 ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษา: ด้านองค์ความรู้ 
องค์ความรู้ ความถี่ ร้อยละ* 

1. เทคนิค/วิธีจัดกิจกรรม  1,366  43.35 
2. การดูแลเด็ก  1,347  42.75 
3. การเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุน  1,335  42.37 
4. การท าเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล    993  31.51 
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก    960  30.47 
6. การวัดและประเมินผลโครงการ    825  26.18 

หมายเหตุ  * เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
จึงค านวณร้อยละจากจ านวนรวมครูทั้งสิ้น 3,161 คน 
 

 ทั้งนี้ครูนอกระบบการศึกษาได้ระบุความต้องการการสนับสนุนการท างานด้านองค์ความรู้อื่น ๆ เช่น 
การจัดกิจกรรมการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา การจัด Mindset และการเตรียมความพร้อมของครูต้นแบบ
เพื่อท างานกับเด็ก การช่วยเหลือเด็ก การส่งต่อเครือข่าย การรักษาเยียวยาบาดแผลทางใจ การจัดอบรมหรือ
ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทักษะ/กระบวนการพบว่า ครูนอกระบบการศึกษาต้องการการสนับสนุน
การท างานของครูด้านทักษะการสื่อสารกับเด็ก ครอบครัวและเครือข่าย (ร้อยละ 43.76) มากที่สุด รองลงมา
คือ ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ (ร้อยละ 42.81) การจัดกิจกรรมกลุ่ม (ร้อยละ 38.37) การดูแลสุขภาพใจ
และกาย (ร้อยละ 37.10) การดูแลในภาวะจ าเป็นเร่งด่วน (ร้อยละ 35.96) การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 (ร้อยละ 34.53) การพัฒนาสื ่อประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 28.47) และการสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 25.58) 
ตามล าดับ ดังตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษา: ด้านทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะ/กระบวนการ ความถี่ ร้อยละ* 

1. การสื่อสารกับเด็ก ครอบครัวและ
เครือข่าย 1,379 43.76 
2. การออกแบบการเรียนรู้ 1,349 42.81 
3. การจัดกิจกรรมกลุ่ม 1,209 38.37 
4. การดูแลสุขภาพใจและกาย 1,169 37.10 
5. การดูแลในภาวะจ าเป็นเร่งด่วน 1,133 35.96 
6. การจัดกิจกรรมนันทนาการ 1,088 34.53 
7. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 897 28.47 
8. การสืบค้นข้อมูล 806 25.58 

หมายเหตุ  *เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงค านวณร้อยละจากจ านวนรวมครูทั้งสิ้น 3,161 คน 
 



101 

 

 เมื ่อวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษาด้านทักษะ/
กระบวนการอื่น ๆ ประกอบด้วย แปลงเกษตร/การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเป็นพิธีกรและวิทยากร การฝึก
ทักษะอาชีพต่าง ๆ เทคนิคในการซักรีด พิธีกร/การจัดการเรียนรู้/วิทยากร การใช้เทคโนโลยีและใช้เค รื่องมือ
ออนไลน์เพื่อช่วยการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ทักษะในการดูแลเด็กสมัยปัจจุบัน การผลิตสื่อ  
การสอน ทักษะการสื่อสาร และให้ค าปรึกษา (Coaching)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการพบว่า  ครูนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการ 
การสนับสนุนด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น (ร้อยละ 54.08) รองลงมาคือ การจัดการการเงินและงบประมาณ 
(ร้อยละ 35.39) การบริหารจัดการทั ่วไป (ร้อยละ 34.12) และการวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 28.50) 
ตามล าดับ ดังตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษา: ด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ ความถี่ 

ร้อย

ละ* 

1. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 1,704  54.08 

2. การจัดการการเงินและงบประมาณ 1,115  35.39 

3. การบริหารจัดการทั่วไป 1,075  34.12 

4. การวางแผนยุทธศาสตร์ 898  28.50 
หมายเหตุ *เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงค านวณร้อยละจากจ านวนรวมครูทั้งสิ้น 3,161 คน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรพบว่า ครูนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการการสนับสนุน

ด้านงบประมาณ (ร้อยละ 53.54) รองลงมาคือ ด้านเครื่องมือ (ร้อยละ 42.27) การประสานงาน (ร้อยละ 

32.88) ความช่วยเหลือด้านเทคนิค (ร้อยละ 32.56) สถานที่ท างาน (ร้อยละ 27.48) และการนิเทศ (ร้อยละ 

18.53) ตามล าดับ ดังตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษา: ด้านทรัพยากร 

ทรัพยากร ความถี ่ ร้อยละ 

1. งบประมาณ 1,687 53.54 

2. เครื่องมือ 1,332 42.27 

3. ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 1,036 32.88 

4. การประสานงาน 1,026 32.56 

5. สถานที่ 866 27.48 

6. การนิเทศ 584 18.53 
หมายเหตุ * เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จึงค านวณร้อยละจากจ านวนรวมครูทั้งสิ้น 3,161 คน 
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 เมื่อวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษาด้านทรัพยากรอื่น ๆ 
ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ตรง เครือข่ายการท างาน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 
(ปิคอัพ 4 ล้อ) สื่อการเรียนรู้ และวิทยากรในการจัดกิจกรรม  
 เมื่อวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนการท างานของครูนอกระบบการศึกษา 4 ด้าน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงานพบว่า ครูที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความต้องการในแต่ละด้านแตกต่างกันด้วย ในด้านองค์
ความรู้ความต้องการ 3 อันดับแรกเช่นเดียวกันคือ องค์ความรู้เรื่องการดูแลเด็ก การเขียนโครงการเพื่อขอรับ
ทุน และเทคนิค/วิธีจัดกิจกรรม แต่มีล าดับแตกต่างกัน ในขณะที่การวัดและประเมินผลโครงการเป็นหัวข้อที่ทุก
กลุ่มมีความต้องการเป็นอันดับท้ายเช่นเดียวกัน 
 ส่วนความต้องการด้านทักษะ/กระบวนการพบว่า ครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่มมีความต้องการ
แตกต่างกันซับซ้อน โดยทุกกลุ่มมีความต้องการได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับเด็ก ครอบครัวและ
เครือข่าย เป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน ยกเว้นกลุ่มครูประจ าที่ต้องการได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบ  
การเรียนรู้เป็นอันดับแรก ทั้งนี้การสืบค้นข้อมูลเป็นทักษะที่ครูต้องการได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดเช่น เดียวกัน
ทุกกลุ่ม 
 เมื่อวิเคราะห์ความต้องการด้านการบริหารพบว่า ครูแต่ละกลุ่มมีความต้องการค่อนข้างคล้ายคลึงกัน 
ยกเว้นกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชนที่มีความต้องการอันดับ 2 และ 3 แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะที่ผล
การวิเคราะห์ความต้องการด้านการท างานพบว่า ครทูุกกลุ่มต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นอันดับ
แรก และต้องการการนิเทศเป็นอันดับสุดท้ายเช่นเดียวกัน ส่วนความต้องการอันดับอื่น ๆ มีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่ม ดังภาพ 4.6  

 
(ก) ความต้องการด้านองค์ความรู้ 
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(ข) ความต้องการด้านทักษะ/กระบวนการ 

 

 

 
 (ค) ความต้องการด้านการบริหาร 
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(ง) ความต้องการด้านทรัพยากรการท างาน 

ภาพ 4.6 ความต้องการ 4 ด้านของครูนอกระบบการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งครู 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย 

การจัดท าฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากองค์กร

เครือข่าย ทั้งสิ้น 67 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564) จ านวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ที่มีการให้ข้อมูลความต้องการแล้ว 35,003 คน จ าแนกตามโครงการได้ดังตาราง 4.13 และดังภาพ 4.7  
 

ตาราง 4.13 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามโครงการ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0349 โครงการพัฒนาเครือข่ายครู และนักวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตใน

กลุ ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที ่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

1,151 3.29 

63-0299 โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและยั่งยืน 1,149 3.28 

63-0256 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพื้นที่: ภาคอีสานตอนล่าง 5 จังหวัด(อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ 

อ านาจเจริญ มุกดาหาร) 

1,063 3.04 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0319 โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 1,047 2.99 

63-0250 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคกลาง (กลุ่มเยาวชนที่ประกอบอาชีพแรงงานอุตสาหกรรม) 

903 2.58 

63-0293 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออกโซน2 (ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว) 

892 2.55 

63-0268 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือตอนบน (อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่) 

891 2.55 

63-0274 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่าย

เชิงพื ้นที ่: ภาคตะวันตก 4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  และ

สมุทรสงคราม) 

888 2.54 

63-0283 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออกโซน1 (ระยอง ปราจีน นครนายก ฉะเชิงเทรา) 

881 2.52 

63-0266 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพื้นที่: ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย) โดยเครือข่ายสหกรณ์

การเกษตรลุ่มน ้าแม่ค า 

848 2.42 

63-0248 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่ายชุมชนไท) 

837 2.39 

63-0263 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย) 

822 2.35 

63-0251 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายเพื่อนเยาวชนใต้บน) 

817 2.33 

63-0253 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดพะเยาและล าปาง) 

811 2.32 

63-0301 โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 806 2.30 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0261 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 

805 2.30 

63-0269 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้บน) 

802 2.29 

63-0242 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคกลาง (กลุ่มผู้ต้องโทษในเรือนจ า/ทัณฑสถาน) 

800 2.29 

63-0264 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ (จังหวัดตาก) 

800 2.29 

63-0246 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: พ้ืนที่ภาคใต้ตอนกลาง (เครือข่ายสมาคมอาสาสร้างสุข) 

797 2.28 

63-0254 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพื ้นที่: ภาคเหนือ (กลุ ่มเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื ้นเมือง ในจังหวัด

เชียงรายและเชียงใหม่) 

792 2.26 

63-0249 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

762 2.18 

63-0255 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้) 

730 2.09 

63-0281 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี 

687 1.96 

63-0276 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: จังหวัดเชียงใหม่ 

665 1.90 

63-0287 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: เครือข่ายเยาวชน ภาคกลาง 9 จังหวัด 

652 1.86 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0272 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) 

629 1.80 

63-0360 โครงการพัฒนาระบบการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

610 1.74 

63-0260 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคอีสานตอนบนจังหวัดหนองคาย 

594 1.70 

63-0262 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือข่ายจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) 

587 1.68 

63-0258 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

580 1.66 

63-0291 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาเชิงพ้ืนที่: ภาค

ตะวันตก: กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 

579 1.65 

63-0332 โครงการพัฒนาคร ูและเด ็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดท า

ฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

521 1.49 

63-0292 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคกลาง (พ้ืนที่คลองเตย) 

500 1.43 

63-0303 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

500 1.43 

63-0307 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล าปาง น่าน) 

500 1.43 

63-0306 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพื้นที่: ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ 3 อ าเภอ อ าเภอเมือง อ าเภอฝาง

และอ าเภอเวียงแหง) 

498 1.42 

63-0277 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่) 

489 1.40 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0279 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคอีสาน (จังหวัดเลยและสกลนคร) 

456 1.30 

63-0238 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคอีสานตอนบน (จังหวัดบึงกาฬ) 

438 1.25 

63-0300 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง) 

400 1.14 

63-0290 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ 4 จังหวัด (ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก) 

373 1.07 

63-0257 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม) 

370 1.06 

63-0271 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ ) 

315 0.90 

63-0318 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสใน

ชุมชน ท้องถนน และไซด์ก่อสร้าง 

308 0.88 

63-0355 โครงการ Young kids 6 part 301 0.86 

63-0312 โครงการสมาคมเด็กและเยาวชนเพื ่อส ันติภาพชายแดนใต้  (โครงการ

ห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง) 

300 0.86 

63-0321 โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู ้เด็กเยาวชนพิการ  โดย

ครอบครัวและชุมชนพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ 

298 0.85 

63-0267 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคอีสาน (สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา) 

265 0.76 

63-0414 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและ

สมุนไพร 

250 0.71 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0294 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี) 

206 0.59 

63-0275 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ) 

204 0.58 

63-0315 โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ (โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาที ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส  

โคโรน่า 2019 อ าเภอแม่สาย จ.เชียงราย) 

200 0.57 

63-0295 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 189 0.54 

63-0323 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้าม

ชาติ จังหวัดเชียงราย 

186 0.53 

63-0296 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนเพื ่อการด ารงชีวิตอย่าง

ปลอดภัยและมีความสุข 

180 0.51 

63-0302 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท า

ของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 

178 0.51 

63-0322 โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตาม

ภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 

168 0.48 

63-0309 โครงการการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและมี

ความเสี่ยงออกนอกระบบการศึกษา 

129 0.37 

63-0310 โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาชีพและชีวิต ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก 116 0.33 

63-0311 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลราชธานี) 

111 0.32 

63-0305 โครงการต้นแบบการจ ัดการเร ียนร ู ้แนวใหม่ของศูนย์การชนเผ่าใน

สถานการณ์โรคระบาด 

99 0.28 

63-0357 โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ 95 0.27 
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โครงการ 

ชื่อโครงการ ความถี่ ร้อยละ 

63-0415 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื ้นที่  อ าเภอ 

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

84 0.24 

63-0297 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความมั่นใจของเด็กและเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์: การพัฒนาทักษะชีวิตและการเข้าถึงทักษะ

อาชีพที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือมีความเสี่ยง

ออกนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี 

41 0.12 

63-0167 โครงการสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาในกรุงเทพมหานครบนฐานภาคประชาสังคม 

38 0.11 

63-0356 โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน 20 0.06 

 รวม 35,003 100.00 

ภาพ 4.7 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามโครงการ 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของเด็กนอกระบบ
การศึกษา 2) ข้อมูลและเป้าหมายด้านการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษา และ 3) ข้อมูลความต้องการ
ช่วยเหลือจ าเพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กนอกระบบการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กนอกระบบการศึกษาที่เก็บรวบรวมได้จากองค์กรเครือข่าย ทั้ง 67 
องค์กร เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.62) ทั้งนี้เมื่อจ าแนกตามเพศและสัญชาติ
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยโดยในกลุ่มนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 27,708 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อย
ละ 63.43 และ 36.44 ตามล าดับ) นอกจากนี้มีเด็กไร้สัญชาติจ านวน 3,235 คน และสัญชาติอื่น ๆ จ านวน 
2,894 คน โดยมีเด็กที่ไม่ระบุสัญชาติจ านวน 1,166 คน โดยทุกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.76 
51.49 และ 43.91 ตามล าดับ) ดังตาราง 4.14 
 

ตาราง 4.14 จ านวนเด็กและเยาวชนจ าแนกตามเพศและสัญชาติ 

เพศ 
สัญชาติ 

รวม ไทย ไร้สัญชาติ อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

ชาย 
 

17,576 1,642 1,490 512 21,220 

63.43% 50.76% 51.49% 43.91% 60.62% 

หญิง 
 

10,096 1,588 1,388 426 13,498 

36.44% 49.09% 47.96% 36.54% 38.56% 

ไม่ระบุ 
 

36 5 16 228 285 

0.13% 0.15% 0.55% 19.55% 0.81% 

รวม 
 

 27,708   3,235   2,894   1,166   35,003  

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

 เมื่อพิจารณาจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่มี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (ร้อยละ 70.19) รองลงมาคือ เป็นผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่มีเลขยืนยัน
บุคคล (ร้อยละ 14.14) และเป็นผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและไม่มีเลขยืนยันบุคคล (ร้อยละ 2.23) โดยมีผู้
ไม่ระบุข้อมูลร้อยละ 13.44 ดังตาราง 4.15 
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ตาราง 4.15 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล 

 

 

 

 

 

 เมื่อพิจารณาจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามลักษณะการจ้างงานของผู้ปกครองพบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่มีงานประจ า/รับจ้างรายวัน (ร้อยละ 47.11) รองลงมาคือ มีงานประจ า (ร้อยละ 27.95) 
และว่างงาน (ร้อยละ 12.10) ทั้งนี้มีผู้ไม่ระบุลักษณะการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 12.83 ดังตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามลักษณะการจ้างงานของผู้ปกครอง  

ลักษณะการจ้างงาน ความถี่ ร้อยละ 

ไม่มีงานประจ า/รับจ้าง

รายวัน       16,491  47.11 

มีงานประจ า        9,783  27.95 

ว่างงาน        4,237  12.10 

ไม่ระบุ        4,492  12.83 

รวม       35,003  100.00 
 

 ผลการวิเคราะห์จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองมี

อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด (ร้อยละ 42.67) รองลงมาคือค้าขาย (ร้อยละ 12.75) ก่อสร้าง (ร้อยละ 8.27) 

พนักงานในโรงงาน (ร้อยละ 4.48) งานบริการ (ร้อยละ 1.80) และมีอาชีพช่างไม้/ช่างฝีมือน้อยที่สุด (ร้อยละ 

1.79) ดังตาราง 4.17 
 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
บัตรประชาชน 24,567  70.19 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่มีเลขยืนยัน

บุคคล 

4,950  14.14 

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและไม่มีเลข

ยืนยันบุคคล 

781  2.23 

ไม่ระบุ 4,705  13.44 

รวม 35,003 100.00 

24,567 

4,950 

781 

4,705 

บัตรประชาชน

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่มเีลขยืนยันบุคคล

ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและไม่มเีลขยืนยันบุคคล

ไม่ระบุ

12.10

47.1127.95

12.83

ว่างงาน

ไม่มีงานประจ า/
รับจ้างรายวัน

มีงานประจ า

ไม่ระบุ
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ตาราง 4.17 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 

อาชีพ ความถี่ 

ร้อย

ละ* 

เกษตรกรรม 14,935 42.67 

ค้าขาย 4,464 12.75 

ก่อสร้าง 2,894 8.27 

พนักงานในโรงงาน 1,569 4.48 

งานบริการ 629 1.80 

ช่างไม้/ช่างฝีมือ 627 1.79 

หมายเหตุ *ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 อาชีพ จึงค านวณร้อยละของแต่ละอาชีพจากจ านวนค าตอบทั้งหมด 

(n=35,003) 
 

 เมื่อวิเคราะห์จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด/ที่เคยได้รับพบว่า ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด/ที่เคยได้รับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 24.25) ทั้งนี้มีเด็กนอกระบบ

ที่ไม่เคยได้รับการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 10.63 และไม่ระบุคิดเป็นร้อยละ 7.37 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ

และระดับการศึกษาสูงสุด/ที่เคยได้รับพบว่าในกลุ่มเด็กชายและเด็กหญิงมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มากที่สุด (ร้อยละ 25.09 และ 23.18 ตามล าดับ) และในกลุ่มไม่ระบุเพศส่วนใหญ่ไม่ระบุระดับการศึกษาสูงสุด

ด้วย (ร้อยละ 53.68) ดังตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด/ที่เคยได้รับ 

ระดับการศึกษาสูงสุด/ที่เคยได้รับ 
เพศ 

 
ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม 

ไม่เคยได้รับการศึกษา  2,010 1,691 19 3,720 
9.47% 12.53% 6.67% 10.63% 

ปฐมวัย  1,161 984 6 2,151 
5.47% 7.29% 2.11% 6.15% 

ประถมศึกษาตอนต้น  3,416 1,958 19 5,393 
16.10% 14.51% 6.67% 15.41% 

ประถมศึกษาตอนปลาย  4,917 2,226 30 7,173 
23.17% 16.49% 10.53% 20.49% 

มัธยมศึกษาตอนต้น  5,325 3,129 35 8,489 
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ระดับการศึกษาสูงสุด/ที่เคยได้รับ 
เพศ 

 
ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม 

25.09% 23.18% 12.28% 24.25% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  2,056 1,933 16 4,005 
9.69% 14.32% 5.61% 11.44% 

อ่ืน ๆ  790 695 7 1,492 
3.72% 5.15% 2.46% 4.26% 

ไม่ระบุ  1,545 882 153 2,580 
7.28% 6.53% 53.68% 7.37% 

รวม 21,220 13,498 285 35,003  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 เมื่อพิจารณาจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด และหลักฐานยืนยัน
ตัวตนบุคคลพบว่า กลุ่มผู้มีบัตรประชาชนและกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแต่มีเอกสารยืนยันตัวตน
บุคคล มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 27.48 และ 19.19 ตามล าดับ) ในขณะที่
กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 30.73) ส่วนกลุ่มที่ไม่ระบุหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคลระบุว่าไม่เคยได้รับ
การศึกษามีจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 30.18) ดังตาราง 4.19 
 

ตาราง 4.19 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด และหลักฐานยืนยันตัวตน
บุคคล 

กศ. สูงสุด 

หลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล 

บัตร

ประชาชน 

ผู้มีปัญหาสถานะ

ทางทะเบียนแต่มี

เลขยืนยันบุคคล 

ผู้มีปัญหาสถานะ

ทางทะเบียนและ

ไม่มีเลขยืนยัน

บุคคล ไม่ระบุ รวม 

ไม่เคยได้รับการศึกษา 1,505 683 112 1,420 3,720 
 

6.13% 13.80% 14.34% 30.18% 10.63% 

ปฐมวัย 1,178 542 56 375 2,151 
 

4.80% 10.95% 7.17% 7.97% 6.15% 

ประถมศึกษาตอนต้น 3,478 938 240 737 5,393 
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14.16% 18.95% 30.73% 15.66% 15.41% 

ประถมศึกษาตอนปลาย 5,805 708 139 521 7,173 
 

23.63% 14.30% 17.80% 11.07% 20.49% 

มัธยมศึกษาตอนต้น 6,752 950 143 644 8,489 
 

27.48% 19.19% 18.31% 13.69% 24.25% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,137 557 62 249 4,005 
 

12.77% 11.25% 7.94% 5.29% 11.44% 

อ่ืน ๆ 1,068 276 8 140 1,492 
 

4.35% 5.58% 1.02% 2.98% 4.26% 

ไม่ระบุ 1,644 296 21 619 2,580 
 

6.69% 5.98% 2.69% 13.16% 7.37% 

รวม 24,567 4,950 781 4,705 35,003 
 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

 

2.2 ข้อมูลและเป้าหมายด้านการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเป้าหมายด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เมื่อ

พิจารณาจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามสาเหตุของการออกนอกระบบการศึกษาพบว่า มีสาเหตุ

มาจากความยากจนมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.70) รองลงมาคือ มีปัญหาครอบครัว (ร้อยละ 16.14) ออกกลางคัน/

ถูกผลักออก (ร้อยละ 12.03) ไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา (ร้อยละ 8.88) ปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 5.91) 

อยู่ในกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 4.93) และได้รับความรุนแรง (ร้อยละ 3.63) ดังตาราง 4.20 
 

ตาราง 4.20 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามสาเหตุของการออกนอกระบบการศึกษา 

สาเหตุของการออกนอกระบบ

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ยากจน 16,347 46.70 

มีปัญหาครอบครัว 5,650 16.14 

ออกกลางคัน/ถูกผลักออก 4,211 12.03 

ไม่ได้รับสวัสดิการ 3,109 8.88 

สุขภาพ 2,068 5.91 
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หมายเหตุ *ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รายการ จึงค านวณร้อยละของแต่ละรายการจากจ านวนค าตอบทั้งหมด 

(n=35,003) 
 

 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุอื่น ๆ ของการออกกลางคันจากการตอบค าถามปลายเปิดจากจ านวนค าตอบ

ทั้งสิ้น 5,270 ค าตอบพบว่า เหตุผลที่ปรากฏบ่อย ได้แก่ ต้องการศึกษาศาสนา (อิสลาม) ไม่อยากเรียน อายุยัง

ไม่ถึงเกณฑ์ ต้องการท างาน ตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีครอบครัว ไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีบัตรประชาชนพิการยาเสพ

ติด ฯลฯ ดังภาพ 4.8  

 

 

ภาพ 4.8 สาเหตุอ่ืน ๆ ของการออกกลางคันของเด็กนอกระบบ (n=22,120) 
 

 ผลการวิเคราะห์เป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายด้านการศึกษาที่ชัดเจน (ร้อยละ 37.07) รองลงมาคือต้องการเรียน
ต่อสายอาชีพ (ร้อยละ 21.79) สายสามัญ (ร้อยละ 9.90) และระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 6.66) ทั้ งนี้มีเด็ก 
นอกระบบการศึกษาไม่ต้องการศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 11.70 และมีผู้ไม่ระบุข้อมูลร้อยละ 12.88 ส่วนผล  
การวิเคราะห์เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพพบว่า จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาที่ยังไม่มีเป้าหมายด้าน
การประกอบอาชีพที่ชัดเจนมีจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 27.45) รองลงมาคือเด็กนอกระบบการศึกษาที่ต้อง 
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ (ร้อยละ 26.41) ในขณะที่มีเด็กจ านวนคิดเป็นร้อยละ 15.34 ที ่ต้อง  
การประกอบอาชีพโดยไม่ต้องการศึกษาต่อ และร้อยละ 14.45 ต้องการฝึกทักษะชีวิต/พัฒนาตนเอง และ  
ร้อยละ 1.51 มีเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งนี้มีจ านวนผู้ที่ไม่ระบุข้อมูลร้อยละ 14.83 ดังภาพ 4.9 
 

 

กระบวนการยุติธรรม 1,725 4.93 

ความรุนแรง 1,271 3.63 
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ภาพ 4.9 ร้อยละของเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 

 เมื่อวิเคราะห์จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบ
อาชีพพบว่า กลุ่มเด็กที่ไม่มีเป้าหมายทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพชัดเจนมีจ านวนมากที่สุด  
(ร้อยละ 78.23) ในขณะที่กลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพและศึกษาต่อไปพร้อมกันส่วนใหญ่มีเป้าหมายด้าน
การศึกษาเรียนต่อในสายอาชีพ (ร้อยละ 52.93) ส่วนกลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพโดยไม่ศึกษาต่อจะมี
เป้าหมายด้านการศึกษาไม่ชัดเจน (ร้อยละ 40.95) และกลุ่มที่ต้องการฝึกทักษะชีวิต/พัฒนาตนเองส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีเป้าหมายด้านการศึกษาชัดเจนเช่นกัน (ร้อยละ 32.96) ดังภาพ 4.10 
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ภาพ 4.10 จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 เมื่อวิเคราะห์อาชีพที่ใฝ่ฝันของเด็กนอกระบบการศึกษาจากจ านวนค าตอบค าถามปลายเปิดทั้งสิ้น 
22,787 ค าตอบพบว่า อาชีพที่ปรากฏบ่อยประกอบด้วย ช่างยนต์ ครู ทหาร หมอ ค้าขาย เกษตรกร ต ารวจ 
พยาบาล ธุรกิจส่วนตัว ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ฯลฯ ดังภาพ 4.11 
 

 

ภาพ 4.11 อาชีพที่ใฝ่ฝันของเด็กนอกระบบการศึกษา (n=11,574) 
 

2.3 ข้อมูลความต้องการช่วยเหลือจ าเพาะ 
 เมื่อพิจารณาความต้องการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากทุนการศึกษาพบว่า เด็กนอกระบบ
การศึกษามีความต้องการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนคิดเป็นร้อยละ 33.96 ในขณะที่ความต้องการสนับสนุน
ด้านการฝึกอาชีพมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 49.42 ดังภาพ 4.12 
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ภาพ 4.12 ความต้องการความช่วยเหลืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากทุนการศึกษา 

 

 เมื่อวิเคราะห์ความต้องการช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมพบว่า จากข้อมูลการตอบในประเด็นนี้จ านวน 
22,896 ค าตอบ ประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยประกอบด้วย ทุนการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย อาหาร
กลางวันและนม ทุนประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะอาชีพ ทุนด ารงชีพ อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย 
สบู่และเจลล้างมือ ฯลฯ ดังภาพ 4.13 

 

ภาพ 4.13 ความต้องการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม (n=22,896) 
 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการการได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของเด็กนอกระบบการศึกษา 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) พบว่า เด็กนอกระบบการศึกษามีความต้องการด้านการศึกษามากที่สุด (M=5.08 

SD=1.36) รองลงมาคือด้านการฟื้นฟูสุขภาพกาย (M=3.68 SD=1.37) ด้านที่พักอาศัย (M=3.36 SD=1.67) 

ด้านการฟื้นฟูทางด้านจิตใจ (M=3.31 SD=1.41) ด้านสิทธิสถานะ (M=3.26 SD=2.00) และด้านครอบครัว

อุปถัมภ์ (M=2.87 SD=1.55) ดังตาราง 4.21 
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ตาราง 4.21 คะแนนเฉลี ่ยระดับความต้องการการได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของเด็กนอกระบบ

การศึกษา  

  

 

 เมื ่อวิเคราะห์ความต้องการการได้รับความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตาม

เป้าหมายด้านการศึกษาพบว่า เด็กที่มีเป้าหมายการศึกษาต่างกันจะมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ

แตกต่างกันด้วย โดยทุกกลุ่มต้องการการฟื้นฟูทางกายเป็นอันดับแรก กลุ่มที่มีเป้าหมายศึกษาต่ อ จะให้

ความส าคัญกับการมีสิทธิสถานะ มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนหรือไม่ศึกษาต่อ ดังตาราง 4.22 และดัง

ภาพ 4.14 
 

ตาราง 4.22 คะแนนเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความต้องการความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบ

การศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายด้านการศึกษา 
 

ความต้องการ 

ภาพรวม 

เป้าหมายด้านการศึกษา 

ไม่มีเป้าหมายชัดเจน ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ ไม่ระบุ 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

การศึกษา 5.08 (1.36) 4.92 (1.43) 5.39 (1.08) 4.09 (1.77) 5.18 (1.16) 

ฟ้ืนฟูสุขภาพกาย 3.68 (1.37) 3.77 (1.39) 3.58 (1.34) 3.85 (1.38) 3.58 (1.30) 

ที่พักอาศัย 3.36 (1.67) 3.36 (1.69) 3.24 (1.62) 3.71 (1.77) 3.84 (1.70) 

ฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ 3.31 (1.41) 3.33 (1.46) 3.25 (1.34) 3.55 (1.46) 3.07 (1.31) 

สิทธิสถานะ 3.26 (2.00) 3.30 (1.99) 3.28 (1.98) 2.97 (2.07) 3.38 (2.17) 

ครอบครัวอุปถัมภ์ 2.87 (1.55) 2.92 (1.56) 2.73 (1.49) 3.36 (1.64) 2.73 (1.62) 

ความต้องการ n M SD 

1. การศึกษา 22,756 5.08 1.36 

2. ฟ้ืนฟูสุขภาพกาย 19,849 3.68 1.37 

3. ที่พักอาศัย 19,984 3.36 1.67 

4. ฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ 19,425 3.31 1.41 

5. สิทธิสถานะ 19,988 3.26 2.00 

6. ครอบครัวอุปถัมภ์ 19,144 2.87 1.55 
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ภาพ 4.14 ล าดับความต้องการรับความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบการศึกษา  

จ าแนกตามเป้าหมายด้านการศึกษา 
 

 เมื ่อวิเคราะห์ความต้องการการได้รับความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตาม

เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพพบว่า เด็กท่ีมีเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพแตกต่างกันจะมีความต้องการ

ได้รับความช่วยเหลือแตกต่างกัน โดยทุกกลุ่มต้องการการฟื้นฟูทางกายเป็นอันดับแรก ทั้งนี้กลุ่มที่ไม่มี

เป้าหมายชัดเจน และกลุ ่มที ่ต้องการประกอบอาชีพและศึกษาต่อจะให้ความส าคัญกับการมีที่อยู่อาศัย 

มากกว่ากลุ่มที่ไม่ต้องการศึกษาต่อดังตาราง 4.23 และดังภาพ 4.15 
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ตาราง 4.23 คะแนนเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความต้องการความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบ

การศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ 

ความต้องการ 

ภาพรวม 

เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ 

ไม่มีเป้าหมาย

ที่ชัดเจน 

ต้องการประกอบ

อาชีพและศึกษา

ต่อ 

ต้องการประกอบ

อาชีพโดยไม่ศึกษา

ต่อ 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

การศึกษา 5.08 (1.36) 5.10 (1.30) 5.41 (1.06) 4.29 (1.73) 

ฟ้ืนฟูสุขภาพกาย 3.68 (1.37) 3.79 (1.36) 3.58 (1.31) 3.76 (1.44) 

ที่พักอาศัย 3.36 (1.67) 3.35 (1.65) 3.27 (1.60) 3.53 (1.74) 

ฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ 3.31 (1.41) 3.27 (1.41) 3.22 (1.34) 3.53 (1.49) 

สิทธิสถานะ 3.26 (2.00) 3.35 (2.06) 3.17 (1.97) 3.05 (1.94) 

ครอบครัวอุปถัมภ์ 2.87 (1.55) 2.85 (1.53) 2.73 (1.47) 3.20 (1.65) 

 

 

ภาพ 4.15 ล าดับความต้องการรับความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบการศึกษา  

จ าแนกตามเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ 
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เมื่อวิเคราะห์ความต้องการการได้รับความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามสาเหตุ

การออกนอกระบบการศึกษาพบว่า เด็กที่มีสาเหตุการออกนอกระบบการศึกษาต่างกันจะมีความต้องการ

แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับสวัสดิการและกลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง มีความต้องการด้ านสิทธิ์สถานะ

มากกว่าด้านอื่น ๆ ในขณะที่หลาย ๆ กลุ่มที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ

มากกว่าด้านอื่น ๆ ดังตาราง 4.24 และดังภาพ 4.16 
 

ตาราง 4.24 คะแนนเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานความต้องการความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบ

การศึกษาจ าแนกตามสาเหตุการออกนอกระบบการศึกษา 

 ความต้องการ 

ภาพรวม 

สาเหตุการออกนอกระบบการศึกษา 

ความ

รุนแรง 

ความ

ยากจน 

ปัญหา

สุขภาพ 

ปัญหา

ครอบครัว 

ถูกผลัก

ออก/

ออก

กลางคัน 

กระบวนการ

ยุติธรรม 

ไม่ได้รับ

สวัสดิการ 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

การศึกษา 5.08 
(1.36) 

4.98 
(1.39) 

4.98 
(1.40) 

4.48 
(1.61) 

5.01 
(1.38) 

5.22 
(1.33) 

5.17  
(1.29) 

5.12 
(1.21) 

ฟ้ืนฟูสุขภาพกาย 3.68 
(1.37) 

3.46 
(1.42) 

3.58 
(1.35) 

4.36 
(1.41) 

3.53 
(1.34) 

3.72 
(1.37) 

3.77  
(1.28) 

3.29 
(1.27) 

ที่พักอาศัย 3.36 
(1.67) 

3.11 
(1.60) 

3.45 
(1.68) 

3.18 
(1.65) 

3.41 
(1.70) 

3.13 
(1.63) 

2.81  
(1.48) 

3.33 
(1.64) 

ฟ้ืนฟูทางด้าน

จิตใจ 

3.31 
(1.41) 

3.47 
(1.42) 

3.23 
(1.42) 

3.76 
(1.38) 

3.31 
(1.41) 

3.50 
(1.37) 

3.62  
(1.34) 

2.81 
(1.30) 

สิทธิสถานะ 3.26 
(2.00) 

3.52 
(2.01) 

3.23 
(2.02) 

2.98 
(1.92) 

3.18 
(2.01) 

2.82 
(1.80) 

3.50  
(2.01) 

4.45 
(1.76) 

ครอบครัวอุปถัมภ์ 2.87 
(1.55) 

2.82 
(1.55) 

2.97 
(1.55) 

2.96 
(1.62) 

3.02 
(1.60) 

2.91 
(1.56) 

2.48  
(1.40) 

2.53 
(1.48) 
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ภาพ 4.16 ล าดับความต้องการรับความช่วยเหลือของเด็กนอกระบบการศึกษา จ าแนกตามสาเหตุ 

ของการออกนอกระบบการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ทักษะทางสังคมที่เด็กนอกระบบการศึกษาต้องการได้รับการสนับสนุนสูงที่สุดคือ 

ทักษะการสื่อสาร (ร้อยละ 36.19) รองลงมาคือ การป้องกันยาเสพติด (ร้อยละ 34.32) การจัดการอารมณ์ 

(ร้อยละ 26.70) การประสานงาน (ร้อยละ 24.20) และสุขภาวะทางเพศ (ร้อยละ 11.90) ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาทักษะทางสังคมอื ่น ๆ ที ่ เด ็กนอกระบบการศึกษาต้องการและปรากฏบ่อยประกอบด้วย  

การสาธารณสุข การศึกษา ภาษา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าสังคมทักษะทางภาษา 

พัฒนาการเด็ก การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ฯลฯ ดังตาราง 4.25 และภาพ 4.17 
 

ตาราง 4.25 ทักษะทางสังคมที่เด็กนอกระบบการศึกษาต้องการได้รับการส่งเสริม 

 

 

หมายเหตุ *ผู ้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 อาชีพ จึงค านวณร้อยละของแต่ละอาชีพจากจ านวนค าตอบทั้งหมด  

(n=35,003) 

 

ทักษะทางสังคม ความถี่ ร้อยละ* 

การสื่อสาร 12,669 36.19 

การป้องกันยาเสพติด 12,013 34.32 

การจัดการอารมณ์ 9,346 26.70 

การประสานงาน 8,469 24.20 

สุขภาวะทางเพศ 4,164 11.90 
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ภาพ 4.17 ทักษะทางสังคมที่เด็กนอกระบบการศึกษาต้องการได้รับการส่งเสริม (n=24,579) 
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บทที่ 5 

การสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 

ผลการด าเนินการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการ

ระหว่างเครือข่ายทีดู่แลเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งในบทนี้จะขอน าเสนอ 2 ตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 การสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ  

คณะท างานโครงการฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งการลง
พ้ืนที่  การติดตาม การสนับสนุนอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้ง 67 โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการย่อยภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบ
ทั้ง 18 โครงการที่มีการสนับสนุนและติดตาม คณะท างานโครงการฯ ได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลโครงการย่อยตามประเด็นที่ด าเนินการ แบ่งได้เป็น 2 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลโครงการย่อย ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ และ 
2) แบบสัมภาษณ์เพ่ือติดตามโครงการย่อย ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา
ทักษะอาชีพ โดยแบบสอบถามแต่ละแบบสอบถามที่ติดตามนั้นออกแบบโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP  
Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบท (Context) ปัจจัยป้อน (Input) ในที่นี้หมายถึง  
ความพร้อมทรัพยากร กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)  

คณะท างานโครงการฯ แบ่งการน าเสนอการสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประเมิน  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อยตามประเด็นที่ด าเนินการ 

พบว่า ประเด็นที่ด าเนินการของผู้ตอบแบบประเมินทั้ง 18 โครงการ แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น โดยเป็นโครงการ 
การพัฒนาทักษะอาชีพมากที่สุด จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมาเป็นโครงการการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตน้อยที่สุด 
จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 อีกทั้งพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการเครือข่ายมากกว่าโครงการเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 61.11 และร้อยละ 38.89 ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ด าเนินการพบว่ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 
6 ภูมิภาค โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในภาคใต้ 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 22.86 รองลงมาภาคเหนือ  
7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ภูมิภาคละ 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
17.14 และภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ภูมิภาคละ 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 11.43 ตามล าดับ ดังภาพ 5.1 
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ภาพ 5.1 พื้นที่ด าเนินการภายใต้โครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2563 
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการทั้งจากแบบสอบถามคือ 1) แบบสอบถามเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลโครงการการพัฒนาทักษะชีวิต 2) แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาทักษะ
อาชีพ และ 3) แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และแบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับประเด็นค าถามท่ีใช้ในการในการสัมภาษณ์ แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น คือ 1) บริบทของโครงการ ซึ่งเป็นการให้
โครงการได้สะท้อนเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานหรือไม่ อย่างไร มีการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนา
ทักษะอาชีพ และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 2) ปัจจัยของโครงการ เป็นการให้โครงการได้สะท้อน
เกี่ยวกับปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการมีอะไรบ้าง สิ่งที่หน่วยงานมีแล้วคืออะไร เ พียงพอหรือไม่ ปัจจัยที่
ต้องการเพ่ิมเติมคืออะไร และความเหมาะสมของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ 3) กระบวนการ เป็นการสะท้อน
ถึงการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ทั้งด้านเวลาและงบประมาณ กิจกรรมที่ท าได้หรือไม่ได้ ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินโครงการ 4) ผลผลิต เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานในบางส่วนที่ด าเนินการไปว่าได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ด้านบริบทโครงการ 
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการทั้ง 3 กลุ่มประเด็น ได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะชีวิต 
โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ และโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในด้านบริบทของโครงการ พบว่า  
ผู้ประเมินมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28, 4.04 และ 3.69 ตามล าดับ รวมไปถึงจากการ
ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ พบว่า โครงการย่อยทั้ง 18 โครงการ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและ/หรือเครือข่ายในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านการพ่ึงตนเองด้าน
อาชีพของเด็ก การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต และมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ และเจตคติในการเรียนรู้ ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเน้นการพัฒนาผู้เรียนนอกระบบการศึกษาที่เป็นเด็กและ

เยาวชนมุสลิมไทยทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะรอบด้านในการดูแลตนเองและชุมชนอย่างชาญฉลาด เช่น 

ทักษะพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตในวิถีอิสลาม ทักษะในการใช้สื่อดิจิทัล ทักษะการวางแผนอนาคตด้านอาชีพและ 

การเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลองออกแบบนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงานที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะจากการได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตมุสลิมตามบริบท

ของตนเอง”  

    (โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน) 
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“ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวินให้ความส าคัญกับการน าเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอด

กันมาของชุมชนเป็นต้นทุนมาออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริงของ

พัฒนาการผู้เรียนเพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นก าลังส าคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ให้มีความพร้อมด้านคุณภาพของจิตใจ มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตส านึกสาธารณะในความเป็น

พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก อันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ

ของชุมชน ดังนั้นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 

ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่ได้น าเอาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้เรียนทุกคนมี นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ มาเป็น

ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ ได้ใช้ประโยชน์ และสามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมฐานความรู้ในปัจจุบันและในอนาคต อันจะน าไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี

อยู่ มีกิน มีรายได้ และมีสุขภาพดี” 

    (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร) 
  

 

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติและเด็กและ

เยาวชนลูกแรงงานต่างด้าวในเรื่องการให้ความรู้และสร้างทักษะการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 ที่พึงประสตให้มีลักษณะและอุปนิสัยวิกษะชีและการส่งเสริมทั งค์และการเป็นพลเมืองดีของสังคม สอดคล้อง

กับโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้หญิง เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล

ตลอด และเรื่องทักษะชีวิตจะท าให้มีโอกาส มีทางเลือกในการใช้ชีวิตต่อไป” 

    (โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) 
 

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน

ดีเนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในพื้นที่ได้ให้ความส าคัญ”  

(โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต) 
 

  

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เนื่องจาก  

ศูนย์การเรียนบ้านนานาต้องการสร้างโรงเรียนพ่ึงตัวเอง จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เด็กมีทักษะที่สามารถ

พ่ึงตัวเองได้ โดยเน้นการท าเกษตรพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ รวมทั้งแปรรูปและจัดจ าหน่ายให้มีรายได้เป็น
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ค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งเด็ก ๆ ได้ฝึกอาชีพในการท าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง เบเกอรี่และสินค้ากาแฟสด ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ชุมชน ความสนใจของเด็ก ๆ และความต้องการของตลาด” 

       (โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ) 
 

"เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเน้นการพัฒนาเด็กพิการและครูที่ดูแลเด็กพิการนอกระบบ

การศึกษา คือ เด็กพิการนอกระบบการศึกษาจะได้รับการฟ้ืนฟูทางด้านการแพทย์ การศึกษา ด้านสังคม โดยมี

เป้าหมายส าคัญคือความพร้อมในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต และมีงานท าได้โดยไม่เป็นภาระของ

สังคม และครูที่ดูแลเด็กพิการนอกระบบการศึกษาจะถูกส่งเสริมให้มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพที่สูงขึ้น  

มีทรัพยากรที่จะน ามาพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมูลนิธิ 

พระมหาไถ่ ดังที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่มีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเพ่ือพัฒนาชีวิตและ

สังคม ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน ้าใจ” 

      (โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

สู่การมีงานท าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19) 
 

  

“โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตใหม่ มีวัตถุประสงค์ในระยะแรกเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะต่อมาเน้นการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรที่ท างานกับเด็กและเยาวชน
นอกระบบ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับความต้องของเด็กและเยาวชนนอกระบบในพ้ืนที่ตาม
ภูมิสังคมและเหมาะสมกับแนววิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างชุมชนการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพครูและ
บุคลากรที่จัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบในพ้ืนที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว สอดคล้องกับ
เป้าหมายของมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิงวิสัยทัศน์ คือสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคุณภาพเด็ก
และเยาวชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความรู้ ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน และสังคม รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ มีทกัษะชีวิตและทักษะอาชีพ” 

      (โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัด
การศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่) 

 

“โครงการที่ท ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิบ้านครูน ้า นั่นคือ 
การสร้างความสามารถในการเลี้ยงตัวเองของศูนย์การเรียนให้ยั่งยืน ลดการพ่ึงแหล่งเงินบริจาคที่ไม่มีความมั่นคง 
ด้วยการสร้างทักษะอาชีพที่หลากหลายให้เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เขามีโอกาสที่จะเลือกท าอาชีพที่ตนเองสนใจจริง ๆ 
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ต่อไปในอนาคต ตามที่ครูน ้ากล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า การให้ทางเลือกอาชีพที่หลากหลาย เหมือนการให้สีที่ใช้วาด
รูปกับเด็กและเยาวชน ท้ายที่สุดเขาจะรู้เองว่าจะสร้างภาพให้สวย เขาจะต้องใช้สีไหน แต่ต้องให้เขามีสี นั่นคือ  
มีทักษะ มีทางเลือก มีพ้ืนที่ที่เป็นโอกาสให้เขาได้ลงมือท า” 

(โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน) 
 

  

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเน้นการหาข้อมูล “เด็กจนตัวจริง” ที่หลุดออกนอกระบบ

การศึกษากว่า 1,000 คน ด้วยการคัดกรองจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (พมจ. สธจ. รพ.)  

ภาควิชาการ (กศน. เขตพ้ืนที่ สธจ. ศรช.) ภาคชุมชน (ผญบ. อสม. ผดด.) ภาคเอกชน (สมาคมคนพิการจังหวัด

ชัยภูมิ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการและออทิสติก) ภาคธุรกิจ (กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนเยาวชนด้อย

โอกาส กองทุนพัฒนาสตรี) ร่วมคัดกรองและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแยกเด็กนอกระบบตามประเภท 

ความต้องการการเรียนรู้ และยังอาศัยความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละอ าเภอในการร่วมคัดกรอง 

และเมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว โครงการจะได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบ

ต่อไป เห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการ คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีพันธกิจประการหนึ่งในการให้บริการวิชาการในระดับพ้ืนที่และยังประสานสัมพันธ์

กับภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะผู้มีบทบาทส าคัญ คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และส านักงานกศน. ชัยภูมิ ในการร่วมด าเนินงาน ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน 

มีภารกิจในการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบ การด าเนินโครงการได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานในระดับจังหวัดให้ร่วมบูรณาการด าเนินงานโครงการ ดังนั้นการด าเนินงานของโครงการ

จึงสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน” 

(โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19) 
 

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้เกิดการจัดระบบความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้านการศึกษา
และอาชีพ ความต้องการให้เกิดการสร้างเสริมและการพัฒนาศูนย์ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบอย่างครบวงจร
และมีความยั่งยืน โดยฝึกพัฒนาที่เด็ก และส่งต่อสู่โลกการท างาน และจัดการหาอาชีพให้ท า และศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของคนท างานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ รวมไปถึงความต้องการสร้างกระบวนการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมและ
ส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มปัญหาทางสังคม จะเห็นได้ว่าโครงการต้องการสร้างเด็ก ให้เป็นครูแกนน า ต้นแบบ สามารถ
ท างานได้จริง ซึ่งส่วนหนึ่งของเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการที่สามารถเข้าท างานเป็นอาสาสมัครในศูนย์ฯ ซึ่งทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการหวังว่า เครือข่ายร่วมด าเนินการจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

(โครงการ young kids 6 part) 
 



132 
 

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการมุ่งสร้างเครือข่ายครูที่สามารถจัดระบบและช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนนอกระบบการศึกษา มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 

ทางวิชาชีพและสร้างชุมชนการเรียนรู้   (PLC) ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะส าหรับการด าเนินงานในพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ทั้ง  3  หน่วยงานที่ร่วม

ารลงสู่ชุมชนไม่นครินทรวิโรฒ ที่มีนโยบายในการบริการวิชากยศรียาลัด าเนินงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิท

เฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ แต่รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกิดประเด็นปัญหาและต้องการได้รับการบริการวิชาและ

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในประเด็นทางวิชาการต่าง ๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

ปัตตานี  รศึกษาและได้รับโอกาสมีนโยบายในการรักษาเด็กไว้ให้อยู่ในระบบกา ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อน

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  19  ก็พบปัญหาเด็กออกนอกระบบกลางคันที่อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่แล้ว 

านราชการก็ยังขาดที่เป็นหน่วยงตพ้ืนางเขแต่ทเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดก็ท าให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

ารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาช่องทางในก ยในระดับพ้ืนที่ได้ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการจึงได้ร่วมเป็นเครือข่ายครูนอกระบบ

การศึกษาที่มีเครือข่ายอยู่ทุกอ าเภอ การเข้าร่วมพัฒนาเครือข่ายครูนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานอย่าง

ชัดเจน ในส่วนของมูลนิธินูซันตาราเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่มีภารกิจในประเด็นดังกล่าวอยู่แล้ว การได้

เข้าร่วมโครงการจึงเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยให้การด าเนินโครงการได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น” 

     (โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 

“เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน

เพราะ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานมีการด าเนินงานในลักษณะงานเดียวกัน ที่ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้

ส าหรับเด็กนอกระบบอยูใ่นพ้ืนที่” 

    (โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต) 
 

  

1.2.2 ปัจจัยของโครงการ/ความพร้อมทรัพยากร 

 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการทั้ง 3 กลุ่มประเด็น ได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะชีวิต 

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ และโครงการการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ในด้าน ปัจจัยของโครงการ/ 

ความพร้อมทรัพยากร พบว่า ผู้ประเมินกลุ่มโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 แต่ผู้ประเมินกลุ่มโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.30 และ 3.22 ตามล าดับ รวมไปถึงจากการลงพ้ืนที่
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สัมภาษณ์โครงการย่อย 18 โครงการ พบว่า ปัจจัยที่หลายโครงการมีอยู่และเอ้ือให้โครงการด าเนินการได้ดีที่เป็น

จุดร่วมของทุกโครงการ คือ ทุนทางสังคม และเครือข่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ทุนทางสังคม ในด้านบุคลากรที่มีความรู้และหัวใจในการท างาน ภูมิปัญญา ทรัพยากร วิถีชีวิต  

การจัดการศึกษาด้วยตนเอง ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

“เนื่องจากบุคลากรมีองค์ความรู้อิสลาม จึงสามารถคิดกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับบริบท

ของเด็กอิสลามได้” 

    (โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน) 
 

“ความรู้เดิมของคนในชุมชน องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของชุมชน การมีป่าดีน ้าดีใน

ชุมชนที่สามารถต่อยอดความรู้ไปได้ไม่สิ้นสุด และการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้จัดการศึกษาด้วยตนเอง ด้วยต้นทุนวิถี

ชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เกิดเป็นความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน”  

    (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร) 
 

“ความรู้เดิมของครูและคนท างานในกลุ่มลูกเหรียง รวมถึงครูในพ้ืนที่ที่อาสามาเข้าร่วมกิจกรรม 

ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงอยู่ในพ้ืนที่ที่ท างานเกาะติดปัญหามา มีความเข้าใจสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนเหล่านี้  

รวมถึงการท างานเกาะติดพ้ืนที่มาเป็นเวลานาน ท าให้ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงชุมชนไว้วางใจ” 

(โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต) 
 

“สถานการณ์การเงินของมูลนิธิเริ่มมีปัญหา ต้องตัดสินใจประกาศว่าครูทุกคนจะได้รับเงินเดือน

เหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งครูน ้าเองก็มีความกังวล ว่าครูที่ถูกลดเงินเดือนจะเสียก าลังใจ และอาจไม่สู้ต่อไปด้วยกัน  

แต่ครูทุกคนก็ยังทุ่มเทเต็มที่ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อการท างานต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และ

ด้วยความที่การบริหารมีความโปร่งใส ครูและเด็กเยาวชนได้เห็นสถานะทางการเงินของศูนย์การเรียน เช่นที่มาของ

รายได้ การจัดการค่าใช้จ่าย การร่วมกันท าบัญชี จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันอย่างเต็มที”่ 

(โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน) 
 

“ฐานองค์ความรู้ ที่นับได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ สื่อ เครื่องมือ อย่างเหมาะสมส าหรับเด็ก”  

(โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต) 
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2. เครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม สถานประกอบการ และหน่วยงานใน

ท้องถิ่น เป็นกลไกการด าเนินงานในพื้นที่ ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ท้ังศูนย์การเรียนและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมาช่วยระดมสมองในการคิดกิจกรรมการสอน 

และมีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยปัตตานี  มาถ่ายทอดความรู้และช่วยสร้างนวัตกรรม” 

             (โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน)  
 

“การมีเครือข่ายการเรียนรู้จากหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  

ในท้องถิ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ สถานประกอบการ และ

หน่วยงานในท้องถิ่นและท้องที่ เป็นต้น การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและคนในชุมชน รวมถึงกลไกเชิง

พ้ืนที่ที่ชัดเจนย่อมเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเป็นระบบและเหมาะสม และผล

จากการด าเนินงานสามารถเผยแพร่ไปสู่พื้นที่อ่ืน ๆ ไดท้ั่วประเทศ ต่อไป” 

   (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร) 
 

“ปัจจัยที่มีอยู่ในช่วงโควิด  19  นด้วยกันที่ได้ท างาเคยไกที่ที่ส าคัญคือ กลไกการท างาน กล
มให้กลับเข้าไปศึกษาทั้งประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ด้วยการช่วยเหลือกันในกลุ่มภาคีเครือข่าย ยังคงใช้กลไกในรูปแบบเดิม เพราะทุกคนมีทุนความรู้ที่ดีจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจากโครงการที่ผ่านมา จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้” 

    (โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รบัผลกระทบจาก
วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) 

  

“การมีเครือข่ายการเรียนรู้จากหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิเครือข่าย สถานประกอบการ และหน่วยงานในท้องถิ่นและท้องที่ เป็นต้น" 

    (โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต) 
  

“ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน เช่น ครูนอกระบบการศึกษา ครู กศน. ผู้ปกครองของ
กลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชาวบ้าน ทีมี่กระบวนการการท างานอย่างเป็นระบบ มีกลไกการด าเนินงานที่สอดรับกัน” 

(โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19) 
  

“การมีเครือข่ายร่วมด าเนินการที่ชัดเจน และเป็นเครือข่ายตัวจริงที่ลงแรงและลงใจในการท างาน
เพ่ือเด็กและเยาวชนนอกระบบในพ้ืนที่ และมีการท างานที่เกิดจากการบูรณาการความเชี่ยวชาญของแต่ละที่มา
ร่วมกันพัฒนา” 

(โครงการ young kids 6 part) 
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“ปัจจัยที่มีอยู่นั้น คือ เครือข่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ครูนอกระบบการศึกษาและ
เครือข่ายอาสาสมัครครูนอกระบบที่กระจายตัวอยู่ในทุกอ าเภอ มีการท างานสอดรับกัน และสามารถช่วยเหลือ
พ่ึงพากันได้ รวมถึงทีมผู้ประสานงานจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ตอบค าถาม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว เป็น
กัลยาณมิตร จึงถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยของความส าเร็จในการท างานของโครงการ” 

     (โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

  

“ปัจจัยที่มีอยู่นั้น คือ...เครือข่ายที่ดี มีกลไกหนุนเสริม เชื่อมร้อยเครือข่ายน าไปสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับพื้นท่ีสาธารณะ” 

(โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต) 
  

นอกเหนือจากปัจจัยร่วมดังกล่าวมา ในโครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน มีปัจจัยอีก 2 ประการที่มีอยู่
ขององค์กรที่น่าจะท าให้โครงการด าเนินการไปได้ดีในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คือ 
1) ความเป็นพี่เป็นน้องและความเป็นผู้น าของรุ่นพ่ี และ 2) การได้รับพื้นที่ (ได้รับโอกาส) ของเด็กและเยาวชน โดย
เยาวชนที่ไปเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นที่โรงเรียนอื่นและกลับมาในช่วงปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ได้น าความตั้งใจ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ไปเรียนรู้มาเพ่ิมเติม มาช่วยเป็น
ก าลังเสริมให้ครูและพ่ีเลี้ยงของศูนย์การเรียน ซึ่งประคับประคองให้ศูนย์การเรียนสามารถดูแลเด็กและเยาวชนใน
ช่วงเวลาที่ยากล าบากท้ังเรื่องการเงิน อาหาร และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเยาวชนเหล่านี้คือเด็กท่ี
ผ่านกระบวนการหล่อหลอมของ “บ้าน” ที่ให้พ้ืนที่แห่งความเท่าเทียม โอกาสในการคิด แสดงออก ร่วมกันหาทาง
ออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดูแลเด็กและเยาวชนของศูนย์การเรียน นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่มีการ Lockdown 
ทางศูนย์การเรียนไม่สามารถออกไปขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ จึงพยายามหาหนทาง ซึ่งทางศูนย์ 
การเรียนก็ได้รับโอกาสจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ประกอบอาชีพ เกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ 
เห็นคุณค่าตนเอง รวมทั้งเป็นการฟ้ืนฟูเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี ได้ฝึก
สมาธิผ่านการท างาน เด็กและเยาวชนได้รับอิสระในการคิดตัดสินใจเลือกอาชีพตามความสนใจและได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นทุนชีวิตต่อไป  

ส่วนปัจจัยที่จ าเป็นและต้องการเพิ่มเติมในการท าให้การด าเนินโครงการส าเร็จได้ คือ 
1. ผู้น า ดังข้อความจากการสัมภาษณ์ว่า  
“ผู้น าที่สามารถสื่อสารท าความเข้าใจ ทั้งกับตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบ และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือ

ผู้ใหญ่ในชุมชน อาทิ ผู้ที่มีคนยกย่องนับถือในชุมชน ได้แก่ นายก อบต. ก านันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น” 
  (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บน

ฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร) 
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2. การมีเครือข่ายในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนาครูและบุคลากร ดังข้อความจากการ

สัมภาษณ์ว่า  

“ภาคีเครือข่าย ทั้งครูนอกระบบ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 

แกนน าชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี แกนน าแรงงานต่างด้าวและคนไร้สัญชาติ ล่ามชุมชน ที่เป็นคนในพ้ืนที่จะมี

ความเข้าใจในบริบท สภาพ ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติและเด็กและเยาวชน  

ลูกแรงงานตา่งด้าวในพื้นที่” 

    (โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รับผลกระทบจาก

วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  รายยงอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชี ) 
  

“การหาคนกลางหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตัวต่อ ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่

ห่างไกล และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และวิธีการจัดกิจกรรมที่ต้องกระชับ ง่าย ใช้เวลาไม่นาน และตอบสนอง 

ความต้องการของผู้เรียนที่ชัดเจน หรือในกรณีการคิดโครงการตามความต้องการที่ท าได้ทันที” 

   (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร)  
   

“ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน เช่น ครูนอกระบบการศึกษา ครูกศน. ผู้ปกครองของ

กลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชาวบ้าน ในพ้ืนที่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากภาคีเครือข่ายมีภาระงานประจ าหรือ 

ครูนอกระบบการศึกษามีภารกิจส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติท าให้ เวลาในการท างานในโครงการมี ไม่ เพี ยงพอ 

ต่อความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้” 

(โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19) 
   

 

 “อยากพัฒนาศักยภาพครูและคนท างานในกลุ่ม รวมถึงความรู้แกนน าในชุมชนด้วย ตัวอย่าง

หัวข้อที่สนใจ คือ ทักษะการให้ค าปรึกษา” 

(โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต) 
   

“การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรจะท าให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ รับทราบ

เป้าหมาย คุณค่าร่วม เกิดการร่วมแรงรวมใจเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน” 

     (โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
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3. งบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาในด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดังข้อความ

จากการสัมภาษณ์ว่า  

  “เนื่องจากศูนย์การเรียนต้องมีออฟฟิศ มีสถานที่จัดการเรียน แต่ในปัจจุบันใช้วิธีการเช่า เพ่ือจะ

ได้มีสถานที่ในการเก็บของและอุปกรณ์การสอน รวมทั้งใช้สอน” 

(โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยัง่ยืน) 
   

“ปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติมคือเรื่องเงินสนับสนุน เพ่ือน าไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น อุปกรณ์ป้องกันโควิด  19  ผ้าเสื้อ กระเป๋าอุปกรณ์ในถุงยังชีพ รวมทั้ง ” 

    (โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รับผลกระทบจาก

วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) 
   

“ปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติมคือเรื่องเงินเพ่ือให้ไปจ้างครู วิทยากร มาช่วยในการจัดการเรียน การชื้อ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน อาทิ การจัดการเรียนการสอน online เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองมากข้ึน" 

      (โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

สู่การมีงานท าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19) 
 

  “จ านวนครูนอกระบบในตอนนี้ ยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ของศูนย์การเรียนบ้านนานา 

เพราะต้องดูแลทั้งงานภาคเกษตรกรรม การเรียนการสอน งานธุรการ งานการเงิน และหน้างานอ่ืน ๆ รวมทั้ง 

ยังขาดงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถจัดจ้างบุคลากรประจ าเพ่ิมเติมได้ นอกจากนี้ในอนาคตศูนย์การเรียน 

บ้านนานา มีแผนที่จะรับนักเรียนเพ่ิมเติมจากประมาณ 100 คนในปัจจุบันเป็น 150 คนในอีก 3 ปี จึงต้องการ

บุคลากรช่วยงานเพิ่มเติม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่มีความคล้ายคลึงกับศูนย์การเรียนบ้านนานา เพ่ือส่ง

นักเรียนที่เรียนจบระดับประถมปลายแล้วไปเรยีนต่อ รวมทั้งสร้างเครือข่ายโรงเรียนสายอาชีพเพ่ิมเติม” 

(โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ) 
   

“โครงการนี้มีสิ่งที่ต้องการหลากหลาย ได้แก่ สื่อ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการเรียนรู้ส าหรับ

กลุ่มเด็ก (ทุนประเดิม เงินก้นถุง) การได้รับความช่วยเหลือจากวิทยากรที่มาให้ความรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ  

เนื่องจากในอนาคตจะมีอาชีพที่เด็ก ๆ สนใจอีกหลากหลายอาชีพ ซึ่งในที่นี้ ครูเหล่านี้ก็จ าเป็นต้องมีสื่อและ

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมอาชีพด้วย รวมถึงความต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวาง
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ระบบการพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือ โดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนาที่ชัดเจนและการได้รับงบประมาณสนับสนุน 

ที่ต่อเนื่องในการด าเนินงานในลักษณะนี้ต่อไป” 

(โครงการ young kids 6 part) 
  

“การเข้าถึงกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงานที่ใช้

งบประมาณสูงเนื่องจากเป็นกลุ่มวิกฤตที่เข้าถึงได้ยาก ส่วนหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเด็กที่เป็น

เรื่องละเอียดอ่อน โครงการจึงต้องใช้กลวิธีที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเยี่ยมบ้าน การแจก

ทุนการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ พื้นที่เป็นถิ่นทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก ใช้เวลา  1 วัน อาจได้กลุ่มเป้าหมาย

เพียง 3 คน อีกทั้งต้องใช้บุคลากรในชุมชนน าพาเข้าไปพร้อมกับล่ามภาษามลายู ภาษายาวี หลายพื้นที่ที่เป็นพ้ืนทีส่ี

แดง กว่าจะได้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเข้าพ้ืนที่หลายครั้ง ใช้ระยะเวลา 3 -4 เดือน และการเข้าพ้ืนที่บางครั้งใช้

ก าลังคนมากถงึ 45 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมลู จึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก” 

     (โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้) 
   

“ปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม คือ...ทุนในการด าเนินงานเนื่องจากศูนย์การเรียนไม่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากภาครัฐ”  

(โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต) 
 

4. การควบคุมของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังข้อความจากการสัมภาษณ์ว่า  

“การควบคุมของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเขตชายแดนที่ต้องมี

มาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวด” 

   (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกีย่วกับอาหารและสมุนไพร)  
 

5. ความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลางและระดับพื้นที่ ดังข้อความจากการสัมภาษณ์ว่า  

“การด าเนินการขับเคลื่อนโครงการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด ผ่าน 

ความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระดับพื้นท่ี ได้แก่ ชุมชน และครอบครวั” 

   (โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการ

เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร)  
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6. การให้โอกาสจากสังคม ดังข้อความจากการสัมภาษณ์ว่า  

“สังคมควรต้องให้โอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้มีพ้ืนที่ในการพัฒนาตนเองตามความสนใจ มีอาชีพ  

มีรายได้ท่ีมั่นคง ดูแลตนเองได้ และมีศักยภาพในการเรียนรู้และเข้ารับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพได้ต่อไป”  

(โครงการ young kids 6 part) 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการที่มากขึ้น ดังข้อความจากการสัมภาษณ์ว่า 

  “ปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติม คือ ระยะเวลาในการด าเนินงาน เนื่องจากการท างานเชิงพัฒนาต้อง

ท างานอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลของการพัฒนาตั้งแต่ตอนต้นถึงระยะสิ้นสุดโครงการ...” 

(โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต) 
 

  “การท างานเชิงพัฒนาใช้เวลาระยะยาวจึงจะเห็นผล กรอบเวลาในการด าเนินงานหากมีมากขึ้น

จะเห็นผลของการปฏิบัติในระยะยาว” 

(โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 

8. ลักษณะของบุคลากรที่ท างานในพื้นที่ เช่น มุ่งม่ัน ท างานจริง ยอมรับในความแตกต่าง ดังข้อความ

จากการสัมภาษณว์่า 

 “บุคลากรที่ท างานต้องมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เข้าถึงพ้ืนที่ด้วยความมุ่งมั่นท างานจริง เมื่อ

กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและให้ข้อมูลที่เป็นจริงอันเป็นประโยชน์ ยอมรับ

ในความแตกต่างระหว่างบุคคล มโนทัศน์ ความเชื่อ ศาสนา ภาษา เป็นความหลากหลายเชิงพ้ืนที่ ที่อยู่อาศัยกัน

อย่างเป็นพหุวัฒนธรรม การเข้าใจความแตกต่างจะท าให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดี” 

(โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)้ 
 

9. การมีนโยบายของหน่วยงานที่เปิดการท างานในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย ดังข้อความจากการสัมภาษณ์ว่า 

 “นโยบายของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคือการให้บริการวิชาการนอกพ้ืนที่และภาคใต้ 

ก็เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของทางมหาวิทยาลัย คณะท างานต้องกล้าเสี่ยงมาท างานในพ้ืนที่ที่ไม่คุ้นเคย หากมี

ความกล้าก็จะเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่และได้รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ" 

(โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
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1.2.3 กระบวนการในการด าเนินโครงการ  

 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการทั้ง 3 กลุ่มประเด็น ได้แก่ โครงการการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสม โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ และโครงการการพัฒนาทักษะชีวิต ในด้านกระบวนการในการด าเนิน

โครงการ พบว่า ผู้ประเมินมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95, 4.00 และ 4.32 ตามล าดับ 

รวมไปถึงจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ของการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการทั้ง 18 โครงการ มีการด าเนินการของ

โครงการเป็นไปตามแผน ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษาในโครงการและการด าเนิน

กิจกรรมในบางกิจกรรม ส าหรับตัวอย่างกิจกรรม เช่น 

 1. โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพื่อความเสมอภาคและความยั่งยืน กิจกรรมที่จัดยังคงจัดตาม

โครงการที่ก าหนด โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระดับ  คือ 

1.1 อนุบาล - ป.6 การจัดกิจกรรมจะเน้นการเล่นแบบเด็กเล็ก เกมจะง่าย เช่น บันไดซุนนะ (นบี  หรือ 

บันไดคนดี) การค้นหาอาชีพ เป็นต้น 

 1.2 ม.1 - ม.6 เน้น 2 เรื่อง ได้แก่ LO (Live Oriential) ทิศทางชีวิต ลักษณะเหมือนวิชาแนะแนวอาชีพ 

และ ML (Money Literacy) ความฉลาดทางการเงิน เป็นเกมส์การเงินที่เสริมเรื่องศาสนาอิสลาม โดยศาสนา

อิสลามพูดเรื่องการเงินไว้ว่า ไม่จ าเป็นต้องรวย แต่ต้องรับมือการเงินได้ทั้ง 5 รูปแบบ ทั้งรายรับ รายจ่าย หนี้สิน 

ทรัพย์สินและการลงทุน 

 กิจกรรมที่จัดจะเน้นความสนุกแบบเกมส์เพ่ือการศึกษา พวก board game และต้องมีเรื่องของศาสนา

อิสลาม เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียนปัญหาของสังคม การเล่นเกมส์ระหว่างเด็กจะเป็นกุศโลบายให้เด็กจุดประกาย

ความคิด แม้ว่าจะใช้เวลานาน แต่เด็กจะฟังกัน ตกผลึกความคิดร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลต่อชี วิตได้ดีกว่า 

ส าหรับกิจกรรมท าที่ยังท าไม่ได้ ได้แก่ การประกวดนวัตกรรม เพราะเวลาน้อย จึงให้นักศึกษามาช่วยสร้าง

นวัตกรรมเลย โดยไม่มีการประกวด คือ เกมส์ให้เด็กเล่นแล้วมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเลือกที่ดีที่สุดมาสร้างเป็น

กิจกรรมกลางเพ่ือใช้ในทุกท่ี 
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2. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศ

วัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 

 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการดูแลตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งในที่นี้  

หมายรวมถึงชุมชนโดยรวมด้วย โดยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นการจดัการเรียนรู้บนฐานปัญหาจริงเพ่ือฝึกทักษะชีวิต 

ทักษะการแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับการด าเนินชีวิตได้ สิ่งส าคญัคือ ผู้เรียนจะต้อง คิดเอง ท าเอง 

แก้ปัญหาเอง และน าเสนอผลงานด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีของโครงการให้ความส าคัญกับ “หลักสูตร 3PBL”  

ซึ่งมีรูปแบบในการเรียนรู้ 3 วิธี ได้แก่ Pattern-based Learning ได้แก่ การเรียนรู้ในรูปแบบ โดยอาจจะใช้

แบบฟอร์มใบงาน หรือการตั้งค าถามจากครู โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือท าให้นักเรียนหรือผู้ เรียน ได้ฝึกทักษะการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ การประเมินค่า และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองของผู้เรียนให้กล้าคิดกล้าพูด 

Project-based Learning ได้แก่ การเรียนรู้จากการท าโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ มีเป้าประสงค์เพ่ือให้นักเรียน

ได้ฝึกทักษะการท างานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การแก้ปัญหาและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

Problem-based Learning ได้แก่ การเรียนรู้บนฐานปัญหาหรือโครงงาน มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้เป็นทีม  

ที่ผู้เรียนคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเองได้ และน าเสนอผลงานด้วยตนเอง 

  
 

 3. โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งรายชียอ าเภอแม่สาย จังหวัดเ  

 โครงการที่ท าตอบสนองต่อการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องการดูแลสุขภาพ 

เนื่องจากเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 คนไทยที่มีบัตรจะได้รับความช่วยเหลือมาก แต่คนที่ไม่มีบัตรจะไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือเลย ดังนั้น การท าโครงการนี้จะเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในสถานการณ์โควิด 19 แก่เด็กและ

เยาวชนไร้สัญชาติและเด็กและเยาวชนลูกแรงงานต่างด้าว โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ   

  3.1 การมอบของและเงินช่วยเหลือ โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ 

สบู่ การมอบถุงยังชีพ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 2 ครั้ง และการมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 
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200 บาท จ านวน 4 ครั้ง รวม 800 บาทต่อคน   

  3.2 การอบรม โดยมีการอบรมทักษะการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ เป็นความรู้

เพ่ือการดูแลตนเอง คนในบ้าน และชุมชน โดยจะสอนให้ล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การอยู่ห่างกัน เนื่องจาก

คนกลุ่มนี้เช่าห้องแถวอยู่ด้วยกันห้องละ 7-10 คนต่อครอบครัว และการอบรมทักษะชีวิตเพ่ือให้มีลักษณะและ

อุปนิสัยที่พึงประสงค ์การเรียนรู้เพ่ือเป็นพลเมืองดีของสังคม   

  ส่วนโครงการที่ท าเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติและเด็กและเยาวชนลูกแรงงาน

ต่างด้าว เนื่องจากเนื้อหาในการอบรมจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่ การเป็นพลเมืองไทย โดยเจ้าหน้าที่

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง พ่อหลวงบ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอ 

จะมาช่วยเป็นวิทยากรหลัก เพราะเป็นกลุ่มที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ เชื่อฟัง เชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีบทบาทในชีวิต ส่วน

ครู กศน.จะเป็นผู้ช่วยเหลือจัดการและเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยการอบรมจะท า 1 วัน ต้ังแต่ 9.00 – 15.00 น. 

เริ่มต้นจากครู กศน.ทั้ง 5 คน ตกลงเนื้อหากลางด้วยกัน แล้วออกไปอบรมตามต าบล ซึ่งอาจมีผู้เรียนตั้งแต่ 40 – 80 คน 

ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตจะช่วยให้เด็กรับรู้ปัญหา เข้าใจว่าชีวิตไม่มีความแน่นอน เมื่อเกิด

วิกฤติจะไปหาใคร หาทุนที่ไหน มีช่องทางใดบ้าง และเม่ือมีปัญหาการเรียนจะไปต่ออย่างไร 

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่มีบัตรเมื่อหลุดออกจากระบบการศึกษา เช่น ตั้ งครรภ์ ออกไปท างาน ต้อง

ส่งเสริมให้กลับมาเข้าเรียนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทั้งสายสามัญและ  

สายอาชีพได้ โดยเมื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจของเด็กและเยาวชนไม่มีบัตรกลุ่มนี้ พบว่า อาชีพส่วนใหญ่ที่

อยากท าจะเหมือนพ่อแม่ที่ท าอยู่ เช่น เด็กชายอยากเป็นช่างก่อสร้าง เด็กหญิงอยากเป็นช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บ 

นักร้อง ครูนอกระบบการศึกษาจึงอยากพัฒนาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีทักษะ เปรียบเหมือนการติดอาวุธให้เด็ก 

มองว่าเด็กที่มีความเสี่ยงบางครั้งก็รั้งไม่ได้ 

 ก่อนสถานการณ์โควิด 19 การอบรมจะแยกการอบรมตามกลุ่มผู้เรียน เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี

ทีเ่ป็นแม่บ้าน กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ไม่มีการจัดอบรม แต่ถ้ามีการจัดอบรมจะมีผู้เรียน

ไม่เกิน 40 คน จนช่วงสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย จึงเข้าไปจัดอบรมในชุมชน โดยเปลี่ยนจากการอบรมกลุ่ม

ใหญ่ 80 คน เปลื่ยนเป็นอบรมกลุ่มเล็กตามพ้ืนที่ 8 พ้ืนที่ด้วยการจัดการผ่านการคุยทางไลน์กับผู้ประสานงาน 

ในพื้นที่ โดยครูจะน าข้อมูลที่ได้รับทางไลน์จากสสส. กระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งมาทางไลน์ ไปกระจายเสียงต่อตาม

หมู่บ้านและไลน์กลุ่มชุมชน ครูจะสอนตามข้อมูลที่ ได้รับผ่านการบรรยาย การสาธิต การใช้  Powerpoint  

การสอนรายบุคคล และท าการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชน เช่น เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามเนื้อหาที่ถนัด 



143 
 

  
 

 4. โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต 

 กลุ่มลูกเหรียงท างานกับกลุ่มเด็กในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้มากว่า 18 ปี จึงมีความสนใจที่จะพัฒนา

กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างเป็นระบบ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

ที่เกิดขึ้นท าให้การด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีสภาพที่แย่ลง โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจ ขาดรายได้ 

ครอบครัวและชุมชนจึงได้ขอความร่วมมือมายังกลุ่มฯ ทางกลุ่มลูกเหรียงจึงได้ให้การช่วยเหลือเรื่องการท าโรงครัว 

จึงได้พบว่ามีเด็กและเยาวชนจ านวนมากไม่ได้เรียนหนังสือ รวมถึงกลุ่มที่กลับมาอยู่บ้านจากประเทศมาเลเซีย

จ านวนมาก ผู้ปกครองขาดรายได้และว่างงาน ซึ่งผลจากการค้นพบเด็กช่วงสถานการณ์โควิด คือ พบเจอเด็กและ

เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีอาหารรับประทาน ว่างงาน และไม่มีพ่อแม่ดูแล จึงเป็นเหตุให้คิดท าโครงการเพ่ือ

พัฒนาทกัษะชีวิตที่จะสามารถเป็นเครื่องมือในการดูแลตนเองของเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ต่อไป  

 โครงการที่ท านี้ตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ     

โควิด 19 มาก โดยมีทั้งการให้ความช่วยเหลือเรื่องการยังชีพ การให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับกลุ่ม

เด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ในเรื่องการล้างมือ การดูแลตนเองและครอบครัว การส ารวจความต้องการและ

ความตระหนักรู้เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นระยะ ๆ และการร่วมมือกันท าอุปกรณ์ป้องกัน

พ้ืนฐาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย การท า face shield เป็นต้น เพ่ือใช้เองและแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 

เนื่องจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความจริงจังในการท างานและมีมาตรการ 

ที่ชัดเจน อาจเพราะจังหวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงมาก กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่จึงได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างด ี  

  ในระยะแรกนี้มีการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับครูนอกระบบการศึกษา ภายใต้โครงการ “ห้องเรียน 

กัมปง สืบค้นทักษะชีวิต” โดยเน้นการสร้างกลไกการท างานให้ครูผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และมีทักษะ 

ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้และให้การดูแลกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา โดยกิจกรรม คือ การเชิญวิทยากร

จากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) คุณพฤหัส พหลกุลบุตร มาบรรยายและชวนครูจัดกระบวนการเรียนรู้หัวข้อ
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ต่าง ๆ ได้แก่ การแนะน า การท างานและโครงการในภาพรวม การพัฒนาการเรียนรู้ภายใน ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิต การฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีหัวใจ และการสรุปการเรียนรู้และห้องเรียนจ าลอง เป็นต้น 

ซึ่งครูที่เข้าร่วมจ านวน  20  ความเข้าใจและทักษะในการออกแบบการเรียนรู้จริงที่เหมาะ มรู้วาคน ได้ทั้งค สมและมี

คุณค่า เพ่ือสามารถให้เป็นแนวทางในการดูแลและสร้างการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ที่ตนเองจะ

รบัผิดชอบต่อไป 

     

  5. โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ 

 โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ เป็นการด าเนินโครงการระยะสั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมทางเลือกและความสามารถในการประกอบอาชีพให้เกิด

ความยั่งยืนในการด ารงชีวิต ให้เด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงครูนอกระบบการศึกษา จ านวนทั้งหมด 100 คน 

จัดโครงการภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียนทางเลือก ศูนย์การเรียนบ้านนานา  

 องจากนมากนัก เนื่งอาหารการกิขอในสถานการณ์โควิดศูนย์การเรียนบ้านนานาไม่ได้รับผลกระทบในแง่

ศูนย์การเรียนบ้านนานามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้าความพยายามที่ผ่านมาท่ี งความม่ันคงทางอาหาร ศูนย์การเรียน

บ้านนานาสามารถปลูกข้าว ปลูกผัก ท าเบเกอรี่ เป็นการผลิตและแปรรูปอาหารได้เอง จึงสามารถดูแลครูนอก

ระบบการศึกษา เด็กและเยาวชนของศูนย์การเรียนบ้านนานาได้ รวมทั้งยังสามารถส่งอาหารไปสนับสนุนความ

เป็นอยู่ของชุมชนและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายที่ อ่ืนได้ด้วย โดยศูนย์การเรียนบ้านนานา ให้ความช่วยเหลือ

หนว่ยงานและชุมชนรอบข้าง รวมถึงพ่อแม่เด็กของศูนย์การเรียนบ้านนานา ซึ่งเป็นแรงงานหาเช้ากินค ่า ขาดรายได้ 

ต้องอาศัยการรับบริจาค จึงได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นอย่างมาก ส่วนศูนย์การเรียนบ้านนานานอกจากจะมี

ความยั่งยืนด้านอาหารแล้ว ยังมีการฝึกอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น เสริมสวย ตัดผม และตัด

เย็บเสื้อผ้า  

 อย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนบ้านนานาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในแง่การดูแลสุขภาพอนามัย

และการป้องกันโรคระบาด โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บ้านนานามีการปิดศูนย์ดูแลกันเองภายในไม่ เปิดรับ
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บุคคลภายนอก ขาดแคลนยา และเจลแอลกอฮอลล์ แต่ทางศูนย์มีการให้ความรู้และฝึกเด็ก ๆ ให้ล้างมือบ่อย ๆ 

สวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ เพ่ือให้เด็ก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย 

 จากสถานการณ์ โควิดย ้าเตือนให้ทางศูนย์การเรียนบ้านนานาตระหนักว่าโลกนี้ ไม่แน่นอน แ ละ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ จะต้องมีทักษะอาชีพ มีแนวทางที่พ่ึงตัวเอง เป็นทางเลือกที่เป็นทางรอด สามารถ

ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ศูนย์การเรียนบ้านนานามีความตั้งใจจะด าเนินการให้ต่อเนื่อง 

โครงการที่เกิดข้ึนนี้ท าให้แผนการต่าง ๆ ที่ศูนย์การเรียนบ้านนานาวางแผนไว้สามารถด าเนินการต่อไปได ้

 ผู้รู้จริงป็นงเซ่ึ รโดยการที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีอาชีพ ทางศูนย์การเรียนบ้านนานามีการเชิญวิทยาก  

ในเรื่องนั้น ๆ มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา แต่เนื่องจากไม่สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญมาได้ตลอด 

จึงเน้นพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาและนักเรียนรุ่นพ่ีของศูนย์การเรียน เพ่ือมาสอนเด็กรุ่นต่อ ๆ ไป รวมทั้ง

สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้ โดยไม่ได้เน้นให้ต้องเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือแข่งขันในระบบ 

เพราะเด็กหลายคนเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตร ท าให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ในระบบ เช่น การเป็นลูกจ้าง

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

  
 

  

  6. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท าของคน พิการใน

สถานการณ์ COVID-19 

 การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 

ของมูลนิธิพระมหาไถ่ ในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้อกันโควิด 19 คือ การอบรมเนื้อหาโควิด 19 

ให้ผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเด็กพิการห่างไกลโควิด การป้องกันการติดโควิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้

ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโควิด 19 และมีการอบรมท าเจลล้างมือ และมีการติดเจลล้างมือทุกที่ในมูลนิธิเพ่ือให้

นักเรียนได้ใช้ โดยการอบรมมีการประสานเครือข่ายหน่วยงานภายนอกมาให้การสนับสนุน เช่น สาธารณสุขเมือง

พัทยา โดยเป็นการเรียนรู้พร้อมกันทั้งครูและนักเรียน โดยไม่มีการแยกกลุ่มเรียน  
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 นอกจากนี้มีการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กพิการนอกระบบการศึกษาได้รับการฟ้ืนฟูทางด้านการแพทย์ 

การศึกษา ด้านสังคม โดยมีเป้าหมายส าคัญคือความพร้อมในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต และ 

มีงานท าได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และมีการพัฒนาครูที่ดูแลเด็กพิการนอกระบบการศึกษา โดยส่งเสริมให้มี

ทักษะความสามารถทางวิชาชีพที่สูงขึ้น มีทรัพยากรที่จะน ามาพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เวลาจัดกิจกรรมจะเน้นส่งเสริมผู้เรยีนครบทุกมิติ เป็นการบูรณาการ เช่น เมื่อผู้เรียนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมอบรมก็จะได้ความรู้ในด้านสุขภาพ เกิดพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องฟังพูดอ่านเขียน รวมถึงความรู้ด้านอ่ืน ๆ 

เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สุขภาพ การใช้กายอุปกรณ์ โดยมีสิ่งที่ตามมา คือ บุคลิกภาพ จิต

สาธารณะ เป็นต้น 

  
 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตใหม ่

 โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

ในช่วงแรกที่ ตั้ ง เป้ าหมายในการช่วยเหลือเด็ ก นอกระบบการศึกษาที่ ได้ รับผลกระทบจากโควิด 19  

ทั้งในด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ที่ผ่านมาเน้นการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ เช่น การล้างมือ การทานอาหาร

ให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และพบว่ารายได้ของพ่อแม่ลดลง มีการน าอาหารไปให้ และส่งเสริมการปลูกผักเลี้ยงชีพ 

เน้นการผลิตอาหารเอง และสอนให้ เด็กมีส่วนร่วมกับครอบครัว และให้พ่อแม่ดูแลเด็ก เพ่ิมปฏิสัมพันธ์กับ

ครอบครัว และเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพเด็ก สนับสนุนอุปกรณ์ เช่น การให้หน้ากากอนามัย เครื่องอบฆ่าเชื้อหน้ากาก

อนามัย และท าห้องพยาบาล โดยหลังโควิด 19 มีเด็กเพ่ิมมากขึ้น ในวัย 13-14 ปี ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร

ยืนยันสัญชาติ มีเพียงบางคนที่มีพาสปอร์ต ที่ศูนย์การเรียนมีครู 13 คน โดยเด็กอายุระหว่าง 4-15 ปี ที่ผ่านมามี

การพัฒนาครู ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องแล้ว 2 โครงการ คือ การฝึกอบรมระบบการคุ้มครองเด็ก วิทยากร

นักจิตวิทยาเด็กชาวไทย จากองค์กรแตร์เดอซอมม์ จากประเทศเยอรมันนี ระยะเวลา 2 วัน และการฝึกอบรมการ
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สื่อสารอย่างสันติ (Non-Violence Communication: NVC) โดยคุณณัฐฬส วังวิญญูเพ่ือพัฒนาด้านในของครู 

ระยะเวลา 2 วัน 

 นอกจากนี้มีการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท างานกับเด็กนอกระบบให้สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับความต้องของเด็กนอกระบบในพ้ืนที่ตามภูมิสังคมและเหมาะสมกับ

แนววิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมแต่ละ

กลุ่มร่วมกันออกแบบโดยใช้ Micro skills ที่ได้รบัการอบรมมา เช่น ทักษะการฟัง การถาม การท าความเข้าใจคนที่

มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน เป็นต้น ร่วมกับฐานคิดของโมเดลกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning 

จนได้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้ เรียนของตนมีส่วนร่วมในหัวข้อต่าง ๆ ตาม 

ความถนัด/ความสนใจของผู้เข้าอบรม และมีการสะท้อนคิดเพ่ือตกผลึกการเรียนรู้ และให้ผลย้อนกลับที่มีต่อ

โครงการฯ กระบวนการจัด ผู้จัดกิจกรรม และการน าไปใช้ในหน้างานของตน รวมถึงความคาดหวังในการเรียนรู้

และพัฒนาตนต่อไปในอนาคต 

  
 

 8. โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน 

 โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน โดยศูนย์การเรียนมูลนิธิบ้านครูน ้าได้ประสบปัญหาได้รับเงินบริจาค

ลดลง ในขณะที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกินให้กับเด็กและเยาวชนจ านวนมากขึ้นในช่วงโควิด 19  

แพร่ระบาด เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมที่มีเด็กและเยาวชนเดินทางกลับจากโรงเรียนที่ไปศึ กษาต่อ โดยมีการ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น การทานสมุนไพร

ป้องกันหวัดและสร้างภูมิต้านทาน การท าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค การท าหน้ากากอนามัย การดูแลสุขภาพอนามัย 

ขั้นพ้ืนฐาน การตรวจสุขภาพด้วยการส ารวจตนเองของเด็กและเยาวชน ครูและพ่ีเลี้ยงสัมผัสและสอบถามที่มาของ

อาการเจ็บป่วย การดูแลเด็กที่มีอาการไม่สบายอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โรคโควิด  19 และประสานแจ้งข้อมูลกับองค์กร 

ส่วนท้องถิน่และหน่วยราชการที่เก่ียวข้องเป็นระยะ เป็นต้น 
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 ดลงคลจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา นอกจากจะมีจ านวนผู้บริจา แล้ว ผู้บริจาคแต่ละรายก็ยังสนับสนุน

เงินบริจาคลดน้อยลงอีกด้วย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กและเยาวชนที่เรียนต่อในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นในโรงเรียนอ่ืนจะกลับมาที่ศูนย์การเรียน จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีเด็กและเยาวชนกลับมา

อาศัยที่มูลนิธิเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกศูนย์การเรียนได้ ประกอบกับการที่

ศูนย์การเรียนมีรายรับที่ลดลงจากยอดบริจาค ท าให้ต้องหาวิธีการที่จะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ศูนย์ให้ผ่าน

ช่วงเวลาดังกล่าวภายใต้งบประมาณที่จ ากัด และพัฒนาอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงศูนย์การเรียนได้ลงมือท า 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องบางส่วนตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด เป็นช่วงที่ ท าให้ 

การปฏิบัติ เรื่องการทักษะส่งเสริมอาชีพมีความจริงจัง มีแนวทางที่ ชัดเจน และเกิดผลดีมีความก้าวหน้า 

จากการได้รับการสนับสนุนการท ากิจกรรมจากงบประมาณของกสศ.   

 การด าเนินการการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งทักษะอาชีพที่ตน

สนใจ เช่น การปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ท าขนมและงานฝีมือ โดยมีการไปดูงาน 

ในการปลูกข้าว ปลูกผัก ท าให้ได้ความรู้ เกิดความเข้าใจที่น ามาปรับใช้ ปฏิบัติได้จริงในศูนย์การเรียนของตนเอง  

มีการน าผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาบริโภค ทั้งในศูนย์การเรียนและน าออกขายหารายได้เข้าศูนย์การเรียน โดยเด็ก

และเยาวชนที่ท าอาชีพก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายนั้นด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกทั กษะชีวิต การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนที่อยู่ศูนย์การเรียน ร่วมกันท ากิจกรรมที่สร้างทักษะการด ารงชีวิต เช่น  

การประกอบอาหาร การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย การวางแผนงาน เป็นต้น และเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น 

การขโมยของ การทะเลาะกัน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา จะมีการน ามาหารือพูดคุย ให้เด็กและเยาวชนร่วม

ประชุมกลุ่มออกความคิดเห็น ผ่านการชวนคิดชวนเรียนรู้ของครูและพ่ีเลี้ยงด้วย 

  
 

9. โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 

โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 ได้ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงาน 8 อ าเภอ คือ 

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งใช้เป็นหน่วยในการน าร่องโครงการ อ าเภอคอนสาร อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอคอนสวรรค์ 
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อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแท่น และอ าเภอจัตุรัส โดยทางโครงการได้ประสานภาคี

เครือข่าย คือ นายอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ ผสานกับการขับเคลื่อนของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละอ าเภอ ร่วมกับ

คณะท างานในโครงการ เริ่มค้นหา “เด็กจนตัวจริง” ในพ้ืนที่ จากนั้นได้แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อย่างบูรณาการเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในพ้ืนที่ 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัวและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรม และด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ผ่านการผสานพลังของเครือข่ายภาครัฐ (พมจ. สธจ. รพ.) ภาควิชาการ (กศน. เขตพ้ืนที่ สธจ. ศรช.)  

ภาคชุมชน (ผญบ. อสม. ผดด.) ภาคเอกชน (สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการและ 

ออทิสติก) ภาคธุรกิจ (กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนเยาวชนด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาสตรี) ร่วมกัน  

คัดกรองและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแยกตามประเภทความต้องการการเรียนรู้  

ระยะต่อมา คือ การส ารวจปัญหาหลัก 4 ด้าน และการส ารวจข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา โดยใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยในการก าหนดพิกัดบ้าน สภาพความเป็นอยู่ และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทางกายภาพที่ส าคัญส าหรับการด าเนินโครงการ จากนั้น จึงได้ด าเนินการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาที่โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ครูกศน. และ 2) ครูนอกระบบการศึกษาซึ่งเป็นครูที่ท า

หน้าที่อย่างอาสาสมัครในชุมชนที่เป็นด าเนินงานอยู่ในพ้ืนที่และมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้ น ๆ ให้ใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการส ารวจเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามด้วย application เป็น เมื่อ

ส ารวจได้ “เด็กจนตัวจริง” และจ าแนกเด็กนอกระบบการศึกษาตามประเภทความต้องการการเรียนรู้แล้ว จะได้น า

เด็กเหล่านั้นเข้าค่ายจิตปัญญาพัฒนาศักยภาพ โดยครูกศน. และครูนอกระบบการศึกษา ร่วมกันปรับพฤติกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับสภาพเด็กให้พร้อมต่อการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป 

 ที่ผ่านมามีการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการที่ท าตอบสนองต่อการจัด

การศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เนื่ องจากผู้จัดโครงการค านึงถึงธรรมชาติและ 

ความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ ปัญหา และ 

ความต้องการรายบุคคล โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาของครอบครัว 

ชุมชน และครูนอกระบบการศึกษาหรือครูกศน. ที่เป็นคนพ้ืนที่ ด้านสวัสดิการ มีการจัดอาหารและเครื่องดื่ม

ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาที่สะอาดและถูกสุขอนามัยตามสมควร ด้านการดูแลสุขภาพ มีการท าเจลและ

สเปรย์แอลกอฮอล์บนฐานทรัพยากรชุมชน โดยใช้สมุนไพรในพ้ืนที่ เช่น ขมิ้น ไพล อีกทั้งยังมีการวัดอุณหภูมิก่อน

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่อย่าง

เหมาะสม เช่น การใช้เศษวัสดุหรือเศษผ้าในชุมชนท าเป็นหน้ากากอนามัย การใช้วัสดุจากธรรมชาติท าสบู่สมุนไพร 

และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  
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 โครงการที่ท าตอบสนองต่อการดูแลเด็กในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การเกิด

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเดิมที่พบว่า สภาพความเป็นอยู่ก่อน

การระบาดของโควิด-19 เด็กนอกระบบการศึกษาก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว จากการสัมภาษณ์ของโครงการ ได้รับ

ข้อมูลว่าจังหวัดชัยภูมิประสบกับปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีงานท าต้องออกไปหา

งานท านอกพ้ืนที่ส่งผลให้มี เด็กไร้ที่พ่ึง เด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยากเรียนแต่ไม่ได้เรียน เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิ ด

ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน อีกทั้งงบประมาณที่ทางหน่วยงานได้รับมา ส่วนมากเป็น

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ท าให้โครงการด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กนอก

ระบบการศึกษายังขาดโอกาสและไม่ได้ด าเนินการเท่าที่ควร 

จากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ครูนอกระบบการศึกษาพบว่า สถานการณ์โควิด-19 ท าให้

เด็กนอกระบบการศึกษาขาดรายได้ เพ่ือน าไปใช้เรียนหนังสือหรือเพ่ือการด ารงชีวิต เด็กบางคนได้ใช้โอกาสที่ได้เข้า

ร่วมโครงการนี้เรียนทักษะอาชีพ เช่น การท าสบู่ การท าเครื่องจักสาน ไปพลางก่อน เพ่ือรอให้สถานการณ์ของโรค

ระบาดคลี่คลายลงจะได้น าไปประกอบอาชีพได้  

โครงการยังค านึงถึงลักษณะตามธรรมชาติด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย จึงจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ลักษณะกิจกรรมตามอัธยาศัยโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เชิงพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ในการเข้ามาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมของ

เด็กนอกระบบการศึกษาตามความสนใจ ความสมัครใจ และเวลาว่างจากการท างานหรือภารกิจประจ าวัน ซึ่งครู 

นอกระบบการศึกษาเห็นว่าการด าเนินโครงการนี้เป็นสิ่งที่ตอบสนองปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษาได้ และ

ตอบสนองความต้องการของครูนอกระบบที่จะจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างเหมาะสม เช่น  

นับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายในพ้ืนที่ระดับต าบลและหมู่บ้าน เพ่ือท าเป็นศูนย์รสกา

เรวมตัวของ ด็กนอกระบบการศึกษาให้ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเรียนรู้ทักษะอาชีพและการดูแล

สุขภาพ รวมถึงสนับสนุนให้ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนความรู้ในการผลิตอาหารและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

สุขอนามัย รวมทั้งยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้แก่เด็กและเยาวชนน าไปใช้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด-

19 ได้ด้วย เช่น การล้างมือ การวัดอุณหภูมิ การแจกและการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยให้น ากลับไปใช้ที่บ้าน 

    



151 
 

 10. โครงการ young kids 6 part 

 โครงการ young kids 6 part เป็นโครงการที่ดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  19  

โดยการระดมสรรพก าลังความรู้ ความเชี่ยวชาญจากแต่ละวิชาชีพของแต่ละเครือข่ายในการให้พ้ืนที่เด็กนอกระบบ

การศึกษาได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม รวมถึงการมีทักษะอาชีพน าร่องส าคัญ 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพท าเครื่อง

หนัง การตัดผมชาย การออกแบบนิเทศศิลป์ และการผลิตสื่อออนไลน์ รวมถึงการน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ 

และการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ในการดูแลตนเองได้ในสภาวะความปกติใหม่ ท าให้กลุ่มเด็กได้รับ 

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นครูแกนน า และสามารถไปพัฒนาเพ่ือน ๆ ที่มีความสนใจเหมือนกันในอนาคต

รวมไปถึงมีการปรับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  โดยการพัฒนาชุด

ฝึกอบรมกึ่งส าเร็จรูปเพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในโครงการตามพ้ืนที่เครือข่ายต่าง ๆ ตัวอย่าง 

การปรับหลักสูตร เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเด็กสามารถหาวัสดุต่าง ๆ ได้ง่ายในชุมชนท้องถิ่น  

เป็นต้น และการสนับสนุนและพัฒนาครูที่เหมาะสม คือ การอบรมและพัฒนาศักยภาพคนท างานให้มีความรู้  

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท างานร่วมกับเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 

การท างานกับเด็กและเยาวชน การเป็นที่ปรึกษา (Coach) ที่ดี เทคโนโลยีการศึกษา ความยืดหยุ่นในการท างาน

และการสนับสนุนและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม เน้นการส่งเสริมความรู้และทักษะส าหรับ 

การท างานและการด ารงชีวิต อาทิ การเรียนรู้ภาษา การมีโลกทัศน์เรื่องอาชีพที่หลากหลาย เป็นต้น  
 

  
 
 

 11. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ใน

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ท าตอบสนองต่อการจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือการพัฒนาทักษะ

ชีวิต เนื่องจากเป็นโครงการที่เจาะตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบการการแพร่
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ระบาดของโควิด 19 โดยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะว่างงาน และไม่สามารถไปท างานที่ประเทศ

มาเลเซียได้ เนื่องจากโรคระบาดท าให้ปิดด่าน จึงกลายเป็นคนตกงานรวมถึงครอบครัวที่ตกงานด้วยเช่นกัน  

การขาดรายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสทางการศึกษาที่จ าเป็นต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เด็กนอกระบบ

การศึกษาบางคนไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาในพ้ืนที่ ทางโครงการจึงมุ่งแก้ไขปัญหาโดย

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการเยี่ยมบ้าน ท าความเข้าใจกับครอบครัว ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ และน าเด็กมา

อบรมให้มีทักษะทางสังคมและสามารถปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป    

  ในด้านสวัสดิการ มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

ตามหลักศาสนา มีการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ด้านการดูแลสุขภาพ มีการวัดอุณหภูมิก่อนการเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประโยชน์ 

เหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่  

 นอกจากนี้โครงการที่ท าตอบสนองต่อการดูแลเด็กในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต เนื่องจากสถานการณ์  

การเกิดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง จากเดิมสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ก่อให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว เมื่อเกิดโควิด 19 จึงเกิดปัญหาซ ้าเติม

ให้เด็กนอกระบบการศึกษาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทางโครงการได้เข้าไปช่วยเหลือในการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต สอนให้เด็กมีความรักและภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว โดยเริ่มจากการดูแลตนเองเปิดโอกาสให้ตนเอง

ได้พัฒนาตน ท าให้เด็กได้เห็นช่องทางในการเข้าสู่ความช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมทางสังคมจากภาครัฐและภาค

ประชาสังคมเพ่ิมข้ึน  

 จากการสัมภาษณ์ครูนอกระบบการศึกษา พบว่า สถานการณ์โควิด 19 ท าให้เด็กนอกระบบการศึกษาตกงาน 

และครอบครัวก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก ขาดรายได้ในการด ารงชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน ท าให้ต้องออก

จากระบบการศึกษากลางคัน แต่เดิมครูนอกระบบการศึกษาที่ท างานอยู่ในมูลนิธินูซันตาราเพ่ือสิทธิมนุษยชนและ 

การพัฒนา ด าเนินงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือ

สนับสนุนและหาทุนการศึกษาให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีเงินทุนมากพอ และไม่

ทราบกลไกในการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่แหล่งทุนภาครัฐ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการท าให้ได้รับทรัพยากรในการด าเนินงาน

และเกิดช่องทาง กลไก ในการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงได้ติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพ่ือ

น ามาให้ค าแนะน ารายบุคคลและสนับสนุนให้เข้าถึงช่องทางในการพัฒนาทักษะชีวิต รวมถึงการประเมินผลเด็กนอก

ระบบการศึกษารายบุคคลว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไปเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตต่อในสังคมได้ 

 ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาเด็กให้เข้ารับ

การศึกษาในระบบโรงเรียนต่อไป ก็ได้เข้าร่วมในการพัฒนาเครือข่ายครูครั้งนี้เ พ่ือร่วมสร้างทีมงานคนในพ้ืนที่ 
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เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านเด็กนอกระบบการศึกษาฝ่ายการระดมสรรพก าลังของเครือข่ายจาก 3 องค์กรหลัก 

คือ หน่วยงานราชการ องค์กรบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษา บุคลากรในพ้ืนที่ และมูลนิธิ  

  นอกจากนี้ โครงการยังค านึงถึงลักษณะตามธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่  โดยเน้นการสร้าง 

ความเชื่อมั่น ความรู้ ความเชื่อใจผ่านผู้ประสานงานในพ้ืนที่ เพ่ือน าพาคณะท างานของโครงการเข้าเยี่ยมบ้านของ

เด็กนอกระบบการศึกษาเพ่ือเข้าใจสภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง ที่สามารถน าเป็นองค์ความรู้มาใช้ใน

การเสริมสร้างทักษะชีวิตและต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะของแนวปฏิบัติที่ดี (Good 

Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระหว่างเด็กและครู น าไปสู่การ

พัฒนาในอนาคตต่อไป 

     

12. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 

 โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตเป็นโครงการที่ท าเพ่ือตอบสนองต่อการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษา 

พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เนื่องจากผู้จัดโครงการเน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการท างานต่อไปได้ใน

อนาคตและการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุที่ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น เช่น การท าสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก

อนามัย ซึ่งในโครงการนี้ได้ให้เด็ก ๆ ไดใ้ช้เวลาที่ว่างเว้นจากการท างานให้เกิดประโยชน์  

 กทุกคนที่ท างานซึ่งในระยะเวลานั้นเด็อ าเภอสังขละบุรีปิดพ้ืนที่ในภาวะโรคระบาดไปกว่าหนึ่งเดือน  

นอกพ้ืนที่ก็ต้องกลับบ้านมา จ าการท ามาหากิน เด็กและผู้ปกครองเพ่ืออาศัยพ้ืนที่สังขละบุรีใน เป็นต้องหยุดงาน 

เช่น งานรับจ้างในรีสอร์ท เนื่องจากรีสอร์ทปิดกิจการชั่วคราวในภาวะโรคระบาด จึงไม่มีรายได้ในการด ารงชีวิตและ

เรียนหนังสือ ผสานกับการปิดด่านชายแดน ท าให้พ่อแม่ของเด็กไม่สามารถเดินทางไปท างานได้ จึงไม่มีรายได้  

นับสนุนด้านสวัสดิการพ้ืนฐการจึงสทางโครง าน มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาที่

สะอาดและถูกสุขอนามัยตามสมควร ด้านการดูแลสุขภาพ มีการท าเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทั้งยังมีการวัด

อุณหภูมิก่อน บการปฏิบัติตัวในระยะที่เกิดการแพร่การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งและมีการให้ความรู้เกี่ยวกั
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ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย ภารกิจและกิจกรรมที่โครงการด าเนินงานนั้นจึงมีความสอดคล้องตอบสนองปัญหา

และ ะบาดของโควิดความต้องการในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ร - 19  

 ม เนื่องจากลักษณะโครงการที่ท าตอบสนองต่อการดูแลเด็กในด้านการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะส  

การด าเนินงานของมูลนิธิิโลกทัศน์สโมสร (ยิ้มละไม) และศูนย์การเรียนบ้านอุ่นรัก มูลนิธินวมนุษยธรรม เป็น

หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ โครงการเปิดโอกาสและสร้าง

บรรยากาศให้เด็กกิจกรรมที่เข้ากับคุณครู เป็นโอกาสที่ครูจะได้สังเกต เรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนต้องการทักษะและ

ต้องการเติมเต็มในความรู้เรื่องอะไร การท างานร่วมกันนี้จะช่วยให้ทั้งครูและเด็กเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณค่า

ของการเรียนรู้ที่เหมาะสมในที่สุด 

 จากการการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ครูนอกระบบการศึกษา พบว่า ทางโครงการค านึงถึง 

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับเด็ก โดยครูท ากิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นบทเรียนสร้างแรงบันดาลใจ ตามลักษณะตามธรรมชาติด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กช่างไฟ

มองว่าตัวเองเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยอยากผันตัวเองไปเป็นช่าง แต่แท้จริงแล้วเขาเป็นเด็กที่เก่งในเรื่อง

เกี่ยวกับไฟฟ้า หรือเด็กไร้สัญชาติที่มองไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการศึกษา เพราะเรียนไปก็ไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้ เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตต่าง ๆ ภายในโครงการท าให้เด็ก

เปิดโลกทัศน์ว่าตนเองก็เป็นคนที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น 

เชฟ ดีไซน์ เนอร์ ช่างท าผม ช่างไฟ เป็นต้น นับได้ว่าเป็ นการจัดกระบวนการที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิด 

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
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13. โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป็นเด็ก 
นอกระบบการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปราณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัด
ระยอง เขต 2 จังหวัดราชบุรี เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเด็กนอกระบบของศูนย์การเรียนเครือข่ายการศึกษา
ทางเลือก โดยกิจกรรมเป็นไปในรูปแบบของมีส่วนร่วมบนฐานของการศึกษาทางเลือกผ่านกิจกรรมแบบโครงงาน 
อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนปิด ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า จึงจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านอาชีพที่เป็นความถนัดตามความต้องการที่สอดคล้อง
กับบริบทชีวิตจริงของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบนฐานของการมีส่วนร่วมตั้งแต่การหา 
ความต้องการ ดังนั้น ทักษะอาชีพในในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความแตกต่างและหลากหลาย นอกจากนี้มีการออกแบบ
กระบวนการเพ่ือให้เห็นว่าอาชีพมีหลายอาชีพ เพ่ือให้เห็นมิติอาชีพท่ีหลากหลายของคนในยุคนี้  

ตัวอย่างการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ 1) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี จัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์กับการเรียนรู้แบบองค์รวมที่เป็นการศึกษาทางเลือก ที่เชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ การสื่อสาร ต่อมาจัดกิจกรรมการท าอาหารที่ไม่ใช่แค่การท าอาหารในชีวิตประจ าวัน แต่เป็นอาหาร 
ที่มีเอกลักษณ์ คือ มีไอเดียการออกแบบอาหารที่ไม่เหมือนในท้องตลาด 2) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บ้านมุทิตา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่เด็กสนใจและท าศูนย์การเรียน เพ่ือพัฒนาอาชีพที่เด็กสนใจและพัฒนา 
การเรียนรู้ เช่น กิจกรรมท าเรื่องเครื่องหนัง 3) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม
ในเรื่องเกษตรมืออาชีพ 4) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมในเรื่องการท า
เกษตร การท าอาหาร 5) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึก
อาชีพด้านศิลปะและดนตร ีสิ่งที่ได้ คือ เด็กเปลี่ยนเป็นคนที่ใจเย็นและอดทนมากขึ้น  
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14. โครงการการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงการมีเครือข่ายร่วมด าเนินการหลากหลาย ประกอบด้วย เครือข่ายนักเรียนรู้รุ่นใหม่สาธารณะศึกษา 
บ้านเกื้อกูลเด็กพิการ ศูนย์การเรียนแสงแห่งความหวัง ศูนย์ประสานงานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนฯ และสมาคม
สร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาทางเลือกและเยียวยาเด็กนอกระบบการศึกษา  
3 กลุ่ม คือ 1) เด็กนอกระบบที่อยู่ในระบบการศึกษาเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแนวตะเข็บชายแดน 2) เด็กนอก
ระบบสังคมสวัสดิการของรัฐ เช่น แรงงานเด็กจากประเทศเพ่ือนบ้านท างานในสวนส้มและโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
และ 3) เด็กพิการซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดสวัสดิการภาครัฐได้ โดยด าเนินงานขับเคลื่อนใน
ลักษณะเครือข่ายแบ่งเป้าประสงค์การด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น 4 เดือน เน้นให้เด็กนอกระบบ
การศึกษาได้รับอาหาร นม ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ โดยมีครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ดูแลร่วมกับแกน
น ากลุ่มเป้าหมายและชุมชน และในระยะยาว 6 เดือน เด็กนอกระบบการศึกษามีความรู้ทักษะพ้ืนฐานอาชีพและ
การศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครื่องมือดิจิทัลออนไลน์และการปฏิบัติจริงบนฐานอาชีพด้วยกับผู้อ่ืน ตลอดจน
จัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อสรุปจ านวนตัวเลขเด็ก เยาวชน และครูนอกระบบการศึกษา จ านวนบ้านเรียน
และศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาและบ้านพักของเด็กที่ยังไม่มีการเก็บบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ระบบและสามารถสืบค้นระบุตัวตนได้ 
 การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านสวัสดิการส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาที่เข้าไม่ถึง
การช่วยเหลือตามระบบของรัฐหรือได้รับการช่วยเหลือล่าช้า กลุ่ มที่เป็นปัญหาเด่นชัดที่สุด คือเด็กตามพ้ืนที่
ก่อสร้าง ทางโครงการได้ให้ความช่วยเหลือโดยน าอาหารแห้งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการดูแลสุขภาพอย่าง
ถูกวิธี เป็นทั้งการจัดกิจกรรมและสื่อวีดิทัศน์ที่แปลเป็นภาษาชนเผ่าพ้ืนเมือง ภาษาพม่าและภาษาไทย รวมถึงมี 
การพัฒนาอาชีพ เช่น การเกษตรเพ่ือการผลิตอาหาร ไข่ไก่ ปลา ตลอดจนการอบรมพัฒนาเพ่ือต่อยอดไปเป็น
อาชีพ ส าหรับกลุ่มเด็กในเมืองสามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือท าอาหารที่ถูกสุขลักษณะรับประทานได้ รวมถึง
ทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสมุนไพรแบบปลอดสารพิษภายในครัวเรือน การเพาะขยายพันธุ์ การบ ารุงรักษา 
การเก็บเมล็ดพันธุ์เพ่ือปลูกขยายต่อไปและแจกจ่ายให้กับผู้สนใจอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อออนไลน์อันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ โดยโครงการฯ ท าหน้าที่ประสานงาน รวมถึงการจัดท า
ฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาด้วยเครื่องมือดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เน้นการประสานงานระหว่างองค์กรภาคีต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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15. โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน พื้นที่ 

บุรีรัมย์และสุรินทร์ 

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ในพ้ืนที่บุรีรัมย์

และสุรินทร์ด าเนินการภายใต้มูลนิธิขวัญชุมชน ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและจัดการศึกษา

ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผลการด าเนินโครงการฯ สามารถตอบสนอง

ปัญหาและความต้องการในฟื้นฟูสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้พิการ ด้วยการพัฒนาผู้เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนผู้พิการ พยาบาล อาสาสมัคร จิตอาสาในชุมชน โดยกิจกรรมมีลักษณะ

ตั้งแต่การเยี่ยมครอบครัว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และการฟ้ืนฟูความสามารถของเด็ก

และเยาวชนผู้พิการ  

โครงการนี้ได้เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องร่วมกันท างานเพ่ือช่วยเหลือผ่านการพัฒนาความสามารถของครูกรุณา 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ ประกอบด้วย การแจกเจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย และของใช้อ่ืน ๆ  

ที่จ าเป็น ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนพิการตามที่วางแผนไว้ รวมไปถึงเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือของส่วนงานต่าง ๆ  

ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การเชื่อมโยงหน่วยงานการศึกษาพิเศษในโรงพยาบาล เข้าท างานกับอบต. ชุมชน ครอบครัว

ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือได้จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนพิการ เป็นการสนับสนุนงานของ

ท้องถิ่น โรงพยาบาลให้เข้าถึงประชาชนที่ต้องการได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ  
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16. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็ก และเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็ก และเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายให้มีทักษะชีวิตในการจัดการปัญหา

การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน และเพ่ือพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ผู้น า

ชุมชนแรงงานข้ามชาติ ให้มีทักษะในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้น าในการท างานป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศ การค้ามนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก

และเยาวชน ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ การป้องกัน

โรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน (การแยกขยะ 11 พ้ืนที)่  
 

  
 

17. โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การเรียนในสถานการณ์โรคระบาด 
โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การเรียนในสถานการณ์โรคระบาด  มีกิจกรรม 

ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในด้าน 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้แก่ นิทานชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการท าหนังสือนิทาน หุ่นเงา  



159 
 

เป็นการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการโดยคนในพ้ืนที่ อีกทั้งมีการใช้บอร์ดเกมส์นิทานมาช่วยในการแต่งเรื่องต่อกัน 
จนจบเรื่อง ส่งผลให้เด็กมีทักษะในการท างานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะการน าเสนองาน นอกจากนี้มีการใช้บอร์ดเกมส์โควิด เพ่ือมาช่วยเสริมสร้าง 
การเรียนรู้ในเรื่องโควิด โดยมีเครือข่ายบ้านเรือนมาเป็นเครือข่ายในการสอน อีกทั้งครูในโครงการ ได้แก่  
ครูในพ้ืนที่ ครูอาสา เยาวชนแกนน า มีการอบรมเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น การใช้ Mind mapping การเล่านิทาน
ชุมชน รวมไปถึงการอบรมครูและเด็กให้สามารถใช้งานออนไลน์ ตั้งแต่การใช้อีเมล การถ่ายรูปแล้วส่งรูป การเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ การใช้ google drive การแชร์ข้อมูล เพ่ือให้แลกเปลี่ยนตัวกิจกรรมและใบงานได ้

 

  
 
 

18. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความสามารถในผลิตอาหารส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือน และมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการฝึกทักษะ 
ด้านอาชีพตามที่สนใจ มีความพร้อมสู่สัมมาชีพที่จะสามารถหารายได้ ดูแลตนเองและครอบครัว มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเด็กชาติพันธุ์ในพ้ืนที ่ 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์การด าเนินโครงการ พบว่า โครงการตอบสนองความต้องการในการดูแลเด็ก 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านสวัสดิการที่เข้าไม่ถึงการช่ วยเหลือตามระบบของรัฐ เด็กที่ขาดรายได้ 
จากการประกอบอาชีพ โดยเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ คือ การจัดหาอาหารให้
รับประทาน การส่งเสริมการผลิตอาหาร เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท า
การเกษตร เมล็ดพืชพันธุ์ผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน เช่น บวบ น ้าเต้า ผักกาด ถั่วพื้นเมือง พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง 
เช่น ไก่พ้ืนเมือง เป็ด ปลา กบ เป็นต้น และได้รับการอบรมด้านการดูแลสุขภาพ การล้างมือและการใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อเกลือ 
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ทางโครงการมีแนวทางในการช่วยเหลือโดยการน าสบู่ส าหรับล้างมือ หน้ากากอนามัย ไปแจก พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และแผ่นพับที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ระบาด 

นอกจากนี้ยังมีภาคีสนับสนุนการท างานหลากหลายในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาให้มี
ศักยภาพในการผลิตอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือน มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมให้เด็กนอกระบบได้ฝึกทักษะอาชีพตามที่สนใจเพ่ือประกอบสัมมาชีพ หารายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งใน
และนอกพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เช่น ส านักงานโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นต้น เพื่อร่วมด าเนินการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ เน้นการท างานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและครูเป็นหลัก ต่อมาขยายการด าเนินงานพัฒนาเด็กด้วย เช่น 
โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสายวิชาชีพ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาวเพ่ือการประกอบอาชีพของนักเรียนหอพักโรงเรียนบ้านบ่อหลวง 
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์น้อย โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม “วังเด็กและเยาวชน” และ “กาดละอ่อน” โครงการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
“เถ้าแก่น้อย” เพ่ือพัฒนาการการเรียนรู้อย่างบูรณาการสู่การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ เช่น การจัดการเรียนการสอนให้กับมละบริ และ
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชของชาวลัวะ เป็นต้น ใน พ.ศ. 2563 ได้ขยายผลการด าเนินงานไปยังกลุ่ม
เด็กนอกระบบการศึกษา จะเห็นได้ว่า โครงการจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูได้รับการยอมรับ ใกล้ชิดกับเด็ก ให้ค าปรึกษาแก่เด็กเป็น
รายบุคคลมากขึ้น ในขณะที่เด็กก็จะเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น แต่พบ ปัญหาในด้านทัศนคติของทั้งผู้เรียน และ
ผู้ปกครองที่ไม่เห็นความส าคัญของการรับการศึกษา การรู้จักตนเอง และกลัวการเปลี่ยนแปลง 
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1.2.4 ผลผลิตของโครงการ  

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการทั้ง 3 กลุ่มประเด็น ได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะชีวิต 

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ และโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผู้

ประเมินกลุ่มโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 และ 3.84 ตามล าดับ แต่ผู้ประเมินกลุ่มโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36 รวมไปถึงจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ของการด าเนินโครงการ 

พบว่า โครงการทั้ง 18 โครงการ มีการระบุผลผลิตของโครงการที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นผลผลิตด้านปริมาณและ

คุณภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น การมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา

ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นต้น และการทัศนคติ และมุมมองในการท างานและการด าเนินชีวิตที่ดี

ขึน้ บางโครงการสะท้อนผลผลิตของโครงการในลักษณะมีความร่วมมือจากภาคีเครือร่วมด าเนินการที่เพ่ิมขึ้น และ

พร้อมด าเนินการงานร่วมกันต่อไปในอนาคตอีกด้วย ส าหรับตัวอย่างผลผลิตของโครงการ เช่น 

1. โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพื่อความเสมอภาคและความยั่งยืน 
ผลจากการด าเนินโครงการในช่วงแรกได้ด าเนินการครบถ้วน ส่วนในระยะที่สองได้น าทุนในงวดแรกมา 

ต่อยอดท าเป็นบอร์ดเกมที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อาชีพ และความสนุก เช่น บันไดซุนนะ (นบี) แบบฉบับเด็กมุสลิม
ไทย ห่างไกลโรค โมเดลอาชีพ เกม Life Oriental มีการปรับหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ไกลโรคภัยอาศัยศรัทธา  
การแจกคู่มือครู กิจกรรมและอุปกรณ์ รวมถึงผลลัพธ์กับเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และสอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อเมื่อมีโอกาสเข้าสู่ระบบ
การศึกษาทุกรูปแบบทั้งโรงเรียนปอเนาะ บ้านเรียน ศูนย์การเรียนน าหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมไปใช้ มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ฝึกการท างานผ่านการเล่นเกมไปด้วยกัน  
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ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการจะประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องได้นั้น คณะท างานโครงการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความตั้งใจจริงในการท าโครงการ มีเครือข่ายที่เคยท างานร่วมกันมาสนับสนุนช่วยเหลือกัน
ทั้งระดับบุคคล โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยศาสนาเป็นแกน เกิดการแนะน าบอกต่อ ขยาย
เครือข่าย ในการส่งต่อ ปรับใช้ทั้งองค์ความรู้และกิจกรรม โดยปัจจัยความส าเร็จ คือ เครือข่ายทางศาสนาที่มี 
ความแน่นแฟ้น จัดการเรียนรู้ได้ตามบริบท นอกจากนี้ทางโครงการคาดหวังขยายการท างานในโรงเรียน ชุมชน 
ชาวมุสลิมทั่วประเทศ โดยการน าความเชื่อในเรื่องศาสนา และศาสดามาประกอบในเนื้อหาการเรียน สร้างเป็น 
Model การเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ผู้เรียน เช่น การใช้หลักศาสนา รวมทั้งเน้นการพัฒนาครูที่
มีคุณลักษณะทีอ่บอุ่น สื่อความรู้สึกผ่านสายตา การสัมผัส ความเข้าใจ และเข้าถึงเด็กได ้ 

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 
 ผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งการป้องกันโควิด และการรวมกลุ่มกันท าอาชีพ 
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวางแผนด้านอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า จากการมี
อาชีพ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การรู้จักวางแผนด้านอาชีพแล้วสิ่งที่ได้เกินจากเป้าหมายที่วางไว้ คือ เด็กกล้าคิด 
กล้าพูด กล้าลงมือปฏิบัติเพ่ือมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ทางโครงการได้ท างานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ 
เพ่ือช่วยดูแลเด็ก เช่น ครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน พี่ดูแลน้อง เพ่ือนดูแลเพ่ือน และกลไกอ่ืน ๆ 
เช่น อบต. วิทยาลัยชุมชน การใช้กระบวนการท างานแบบ Social Action Process เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
ในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้  นอกจากนี้ควรพัฒนาศักยภาพเด็กนอกระบบการศึกษาที่เป็นแกนน าก่อน
การพัฒนาอาชีพ ที่ต้องมาจากฐานการรู้จักตนเอง ดูแลตนเองในด้านปัจจัย 4 รู้จักลดรายจ่าย และสร้างรายได้ 
เป็นผู้ประกอบการเพ่ือเลี้ยงตนเอง ครอบครัว ดูแลชุมชนเพ่ือให้เด็กท างานกับชุมชน แก้ปัญหาชุมชน และควรท า
เรื่องการป้องกันเด็กออกนอกระบบ ส่วนการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมควรพัฒนาการจัดการ 
การประสานงาน เพราะครูนอกระบบการศึกษาต้องเป็นผู้ที่รู้จักชุมชน เป็นนักประสาน นักจัดการ นักจัด
กระบวนการ เป็นโค้ช มากกว่าการเป็นผู้สอน ดังนั้นจึงควรพัฒนาผู้สอนเรื่องการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ
เวลา การประสานงาน การท างานร่วมกันกับการเป็นกระบวนกร  

3. โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต 
ผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งด้านสวัสดิการและการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

อนามัย และด้านการพัฒนาทักษะชีวิต มีการปรับกิจกรรมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ตรงกับความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และเน้นให้ครูมีการลงพ้ืนที่บ่อย ๆ เพ่ือท าให้ เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ สิ่งที่ได้เกินจาก
เป้าหมายที่วางไว้ คือ รูปแบบการเข้าถึงเด็กของครูนอกระบบการศึกษา โดยใช้กลไกผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล
และการสร้างความไว้วางใจให้เด็กและผู้ปกครอง เห็นภาพการขับเคลื่อนงานภายในชุมชนได้ชัดจนเกิดความเข้าใจ
และเชื่อม่ัน ท าให้การจัดกิจกรรมประสบผลส าเร็จและด าเนินไปอย่างราบรื่น  
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ผลการสัมภาษณ์พบปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ ผู้สอน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ประสานความร่วมมือ
กันในการพัฒนา และทางโครงการตั้งใจจะขยายระยะเวลาในการด าเนินโครงการเป็น 3-5 ปี เพื่อให้การด าเนินงาน
เห็นผลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เห็นการขึ้นทะเบียนเด็กและครูนอกระบบเท่านั้น หากขยายระยะเวลา 
การด าเนินงานจะได้เห็นภาพของการติดตามและสะท้อนผลของการพัฒนาทักษะชีวิตที่ครูได้ด าเนินการไป รวมไป
ถึงการพัฒนากลไกหรือนโยบายในการพัฒนาครูที่ชัดเจน  

นอกจากนี้ในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม ควรมีการยกระดับ
ศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนที่มีระบบการท างานเพ่ือเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ รวมถึงระบบการช่วยเหลือ ค่าตอบแทนต่าง ๆ และในส่วนของชุมชน ควรให้ชุมชนแต่ละ
ชุมชนตั้งคณะท างานที่เป็นรูปธรรม เป็นกลไกที่สามารถให้ค าปรึกษาและ/หรือดูแลเด็กและเยาวชนเบื้องต้น 
ในการสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม และมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
ในการท างาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา อาทิ กล่องยังชีพ หนังสือนิทาน สื่อ
ส าหรับเด็กเล็ก สื่อรณรงค์เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม  

4. โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ 
 โครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์จากการด าเนินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านการเปิด
โอกาสให้เด็กนอกระบบกลุ่มนี้ได้ค้นหาความถนัดทางอาชีพ รวมถึงครูนอกระบบการศึกษา ได้ใช้เวลาว่าง 
ในการเรียนรู้บูรณาการและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีโอกาสและ
อิสระในการเลือกประกอบอาชีพ และครูมีทักษะในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการหารายได้หรือเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือไม่เคยได้มีโอกาสเข้า
ระบบผ่านรูปแบบการเรียนการสอนนอกระบบ สามารถตอบสนองความต้องการจ าเป็นของครูและเด็ก รวมทั้ง
หน่วยงานได้ครอบคลุมตามแผนที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่  
ข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพ และกาแฟสด รวมถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมา เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การท ากิมจิ และการท าต๊อกโบกี 
(Tokpokki) ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมจากการรับฟังลูกค้าเมื่อไปของที่ตลาด จะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็ก
เยาวชน มีความสนใจในด้านวิชาชีพที่สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้หลังจากเรียนรู้ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพ
เด็กชายขอบแล้ว สามารถลดปัญหาทางสังคมรวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียน สิ่งที่เด็กหรือครู 
นอกระบบการศึกษาได้รับจากโครงการที่เกินกว่าเป้าหมายความต้องการ ประกอบด้วยการได้น าของไปขายใน
ตลาดจริง สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ รวมทั้งได้ก้าวผ่านความกลัวและทัศนคติทางลบต่องานขาย ท าให้ได้เปิด
มุมมองและเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การหารายได้และเลี้ยงดูศูนย์ได้อย่างยั่งยืน  

ผลการสัมภาษณ์พบว่า การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม คือ การให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในสถานที่จริงย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด นั่นคือการให้โอกาสเด็ก ๆ ได้ขายจริงในตลาดจริงในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาควรเน้นการให้ครูในศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ จนเกิดความมีส่วนร่วมหรือความเป็นเจ้าของ  

5. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการใน
สถานการณ์ COVID-19 
 ผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน โดยผู้เรียนทุกคนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงโควิดรอบ 2 แม้ว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสอนทฤษฎีเพ่ือให้ปฏิบัติที่บ้าน แต่มีการใช้เวลาเป็นตัว
ก าหนดให้ปฏิบัติ ส่วนในเรื่องการพัฒนาครู ครูได้ไปเข้าร่วมอบรมในที่ต่าง ๆ ทั้งการถูกส่งไปและการสมัครใจไป 
เช่น การท าสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็ก เน้นการสร้างและใช้การสอนออนไลน์ การพัฒนาทักษะการเขียนงาน
ด้วยโปรแกรม สิ่งที่ได้เกินจากเป้าหมายที่วางไว้ คือ ครูดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากขึ้น ได้เห็นพฤติกรรม การกระท า 
สามารถดึงเดก็ให้เข้าถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตของเด็ก ตลอดจนพัฒนาเป็นอาชีพได ้

การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ควรพัฒนาอาชีพของเด็กตามความสามารถให้ถึงขีดสุด โดยการได้รับ
การสนับสนุนจากทุกฝ่าย เช่น รัฐบาล สถานประกอบการ หน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ คิดและ
แบ่งปันโปรแกรมและอุปกรณ์ใหม่  ๆ เพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการปฏิบัติจริง  
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ควรเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
เพราะในปัจจุบันมีเด็กพิการที่มีปัญหาความผิดปกติที่ซ ้าซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องมีครูและบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ในจ านวนที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการท างานร่วมกับเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบด้วย 

6. โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 
 โครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์จากการด าเนินโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ครอบคลุมการจัด
กิจกรรม ได้แก่ การได้ข้อมูลเด็กตัวจริงที่หลุดจากระบบการศึกษา ด้วยระบบ GIS การพัฒนาศักยภาพครู 
นอกระบบการศึกษาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านกิจกรรม
อาชีพต่าง ๆ ได้แก่ คุ้กกี้ผัก 5 สี ปลูกเก็บผักสวนครัว ริมรั้วกินได้ (ผักออร์แกนิค) ไข่เค็มสมุนไพร ฝึกพูดฝึกขาย
สร้างรายได้ระหว่างเรียน การเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ในอนาคตจะมีการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อภาคส่วน
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ที่เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนได้เป็นก าลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต่อไป 
  สิ่งที่เด็กหรือครูนอกระบบการศึกษาได้รับจากโครงการที่เกินกว่าเป้าหมายความต้องการ คือ การ
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบในพ้ืนที่ได้ชัดเจนและจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ 1) ทุนทางสังคม มี
เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายในพื้นที่ 2) ทุนมนุษย์ คือ การมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ อาทิ ด้านเกษตร
อินทรีย์ ด้านสมุนไพร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอาหาร และ 3) ทุนด้านงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรมาให้
ท าโครงการอย่างเต็มที่จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อีกทั้งโครงการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
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การสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม ควรใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน  
การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา การประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการการท างานเชิงพ้ืนที่ รวมถึง 
การร่วมรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันจากการด าเนินโครงการนี้ และการให้โอกาสเด็ก ๆ ที่ไม่ได้รับการพัฒนา 
ที่อาศัยอยู่ตามที่ต่าง ๆ ได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตัวเอง  

7. โครงการ young kids 6 part 
การด าเนินโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ โครงการที่ด าเนินการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของครู

และเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกทักษะอาชีพที่ เหมาะสมได้ครอบคลุม ได้แก่ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้
เด็กนอกระบบการศึกษาในการส่งเสริม ส่งต่อเด็กตามความช่วยเหลือเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล การจัดแผนการ
สอน ชุดการเรียนการสอน สื่อการสอนแบบออนไลน์ สื่อเอกสาร สื่อตัวอย่างชิ้นงานจริง  4 วิชาอาชีพ ได้แก่ ตัดผม 
สื่อออนไลน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหนังท ามือ การจัดท าเครื่องมือฐานข้อมูลและการจัดท าบันทึกข้อตกลง
กับเครือข่าย 10 องค์กรในเรื่องการสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เป็นต้น  

การสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม ควรเน้นการสนับสนุนและพัฒนาครู
ที่เหมาะสม คือ การอบรมและพัฒนาศักยภาพคนท างานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท างานร่วมกับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการท างานกับเด็กและเยาวชน การเป็นที่ปรึกษา 
(Coach) ที่ดี เทคโนโลยีการศึกษา และการสนับสนุนและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม คือ  
เน้นการส่งเสริมความรู้และทักษะส าหรับการท างานและการด ารงชีวิต อาทิ การเรียนรู้ภาษา การมีโลกทัศน์ 
เรื่องอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความต่อเนื่อง และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว รวมถึงการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการและความสนใจของเด็กและ
เยาวชนอย่างแท้จริง โดยท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น และให้ประกาศนียบัตรเพื่อรองรับความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต  

8. โครงการพัฒนาเครือข่ายครู และนักวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การด าเนินโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ การช่วยเหลือดูและเด็ก
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่บ้าน 
และในระหว่างการด าเนินโครงการฯ มีเด็กที่ได้รับการสนับสนุนในการเข้าเรียนฝึกอาชีพ และสามารถประกอบ
กิจการต่อหรือได้รับการสนับสนุนในการเรียนต่อ โดยได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และ 
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนฝึกอาชีพ ห้างร้านในพ้ืนที่ สิ่งที่เกินกว่าเป้าหมาย คือ การสร้างกลไก
การท างานในเชิงพ้ืนที่ที่มีความเหนียวแน่น เข้มแข็ง เป็นระบบมากขึ้น   



166 
 

การสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  
ใน พื้นที่ให้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือท า เช่น กลุ่มเด็กที่มีปัญหา (เด็กหยุดเรียนกลางคัน ฐานะยากจน ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในพ้ืนที่ เป็นต้น) จัดทีมนักวิชาการช่วยเหลือในการสร้าง ออกแบบ ให้การเรียนรู้ เช่น ทักษะ 
ทางอาชีพ ทักษะชีวิต การศึกษาเชิงบ าบัดรักษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ช่วยสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามบริบทพ้ืนที่
ในการส่งต่อเด็กให้ได้รับการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่สนับสนุน มีการสร้างความร่วมมือ ก าหนดบทบาท
ให้ชัดเจน จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ก าลังคน และสร้างเป้าหมายการท างาน จัดทีมงานสนับสนุน
เมื่อต้องการความช่วยเหลือและลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จ าเป็นในการให้ทุนและการเบิกจ่าย เป็นต้น 

9. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 
โครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ในด้านการเปิดโอกาสให้เด็กนอกระบบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้

เรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตการพึ่งตนเองตามความสนใจของตนเอง เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ และได้หนุนเสริม พัฒนา
ศักยภาพ ครู พ่ีเลี้ยง คนท างานด้านเด็กนอกระบบการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเด็ก ๆ ได้ การ
สนับสนุนและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมในภาพรวม ได้แก่ การแยกกลุ่มเด็กเพ่ือการพัฒนาที่
ชัดเจน การระบุเป้าหมายของการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กนอกระบบที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเองได้ และอาจน าความรู้
ไปสู่การขยายผลต่อไปยังครอบครัวหรือชุมชน การจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง การเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนนอกระบบได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันกับครูนอกระบบ และพ่ี
เลี้ยงที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา การท างานร่วมกับหน่วยงานใน พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ การมีระบบ
บันทึกความคิด ความรู้ ความคิดของเด็ก ๆ อย่างเป็นระบบ ส่วนการสนับสนุนและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาท่ี
เหมาะสม ได้แก่ การมีระบบการพัฒนาครูและคนท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของครูนอกระบบการศึกษา 
การมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู พ่ีเลี้ยง และคนท างาน และร่วมหนุนเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างพื้นที่เครอืข่าย และการมีงบประมาณสนับสนุนการท างานของครูและคนท างานที่ชัดเจน 

10. โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนรว่ม 

โครงการนี้ได้ตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการ 
พบว่า เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถพัฒนาต่อเป็นอาชีพ ทั้งสายครูและสายช่างซ่อมได้  และโครงการได้มีการ
จัดรวมกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจไปมอบให้ครูเพ่ือน าไปใช้เป็นสื่อการสอน เพ่ือให้ครูท างาน
ได้โดยที่โครงการไม่ต้องเข้าไปในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ไม่ใช่ระบบป้อนให้ แต่เป็นการให้ตัวอย่าง วิธีการ 
กระบวนการ สื่อ ที่ครูสามารถท าเองได้  
 ผลการสัมภาษณ์พบว่า มีปัจจัยที่จ าเป็นในการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วม  
ประสบการณ์ในการท างานด้วยความยืดหยุ่นของครูกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมต้องมาจากความต้องการของเด็ก
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อย่างแท้จริง การสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม ควรเน้นการร่วมสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ในลักษณะ Learning Hub ให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และเพ่ิมการท างาน
อย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

11. โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน พื้นที่
บุรีรัมย์และสุรนิทร์ 

โครงการฯ สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการในฟ้ืนฟูสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนผู้พิการ ครอบคลุมในเชิงการประสานงานภาพใหญ่ของหน่วยงานและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้พิการใน
กรณีเร่งด่วน ผลการสัมภาษณ์ พบว่า มีการประสานความร่วมมือในระดับบุคคล ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น 
เช่น การเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ การสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกันที่อบต. ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อม การดูแลฟ้ืนฟูเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งยังไม่
เคยเกิดความร่วมมือเช่นนี้ในพ้ืนที่เป้าหมาย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อม (บ้านเด็กและโรงเรียน)  
ให้มีความเหมาะสม การร่วมมือท างานของพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ส ารวจความต้องการของเด็กและเยาวชนผู้พิการ
เชิงลึก โดยพิจารณาสมรรถนะที่มีเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ได้เรียนและฟ้ืนฟู การให้ทุนควรมีความต่อเนื่อง 
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญในความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการในอนาคต คือ ควรมีการสร้างระบบบริการให้การช่วยเหลือฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนผู้พิการ ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้มีมากขึ้น และเสนอให้
หน่วยการศึกษาพิเศษควรย้ายไปอยู่กับโรงเรียน เพ่ือให้การช่วยเหลือได้เต็มที่มากขึ้น ควรส่งเสริมการท างานของ
อาสาสมัคร สร้างสมาคมผู้ปกครองเด็กและเยาวชนผู้พิการร่วมกับองค์กรภาครัฐและท้องถิ่น เช่น อบต.  
เพ่ือด าเนินการจัดตั้งศูนย์ เบิกงบประมาณ และด าเนินการอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแล พัฒนา
สมรรถนะเด็กและเยาวชนผู้พิการให้มากขึ้น เพ่ือช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

12. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็ก และเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย  
ผลที่เกิดต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ ได้แก่ การได้เรียนรู้และแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากครูอาสาตามวัตถุประสงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในชุมชน 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนแรงงานข้ามชาติ มีการรวมตัวช่วยเหลือกันระหว่างแรงงานข้ามชาติได้
เข้มแข็งมากขึ้น ยังสามารถช่วยแรงงานข้ามชาติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพ โอกาสทางการศึกษา การดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชาวพม่า เช่น การท าหรือต่อใบอนุญาตท างานของแรงงานพม่า  
การเรียนต่อของเด็กและเยาวชนพม่าที่เกิดที่พม่าหรือเกิดที่ไทย การคุมก าเนิด เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โครงการ
ตอบสนองความต้องการของครูอาสาและเด็กเยาวชนชาวพม่า ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และทักษะชีวิต 
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ผลการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการอยากให้มีการคัดเลือกผู้น าซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนแรงงานข้ามชาติ ใน
รูปแบบศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติร่วมกับเครือข่ายองค์กรเอกชนไม่แสวงหาก าไรในพ้ืนที่และหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ช่วยเหลือควรได้รับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงการท างาน
และเงินทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ให้ความรู้ ฝึกทักษะเพ่ือเป็นผู้
ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว ท างานร่วมกับภาครัฐในพ้ืนที่ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในการประสานในการท างาน
เพ่ือส่งเสริมเรื่องสุขภาพ การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งให้การรับรองหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือ
แรงงานต่างชาติให้ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ทางโครงการภาครัฐในพ้ืนที่ควรท างานงานเชิงรุกในการประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมท างานกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในการท างานเพ่ือส่งเสริมเรื่องสุขภาพ การเรียนรู้  
และการพัฒนาทักษะชีวิต  

13. โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การเรียนในสถานการณ์โรคระบาด 
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน โดยเฉพาะในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณ 

จ านวนครูจากแผนที่วางไว้กลุ่มละ 5 คน แต่เมื่อไปลงพ้ืนที่จริงพบว่าครูมีจ านวนมาก ครูไม่ซ ้ากันในแต่ละพ้ืนที่  
ครูที่หลากหลาย เช่น ครูที่ท างานด้านเด็กในแต่ละพ้ืนที่ กลุ่มแกนน า กลุ่มบ้านเรือนที่มีพ่อแม่เด็ก กลุ่มครูที่ดูแล
เด็กพิเศษ เช่น บ้านเมตตา เด็กเปราะบาง ส่วนในเชิงคุณภาพกิจกรรมที่จัดใช้วิธีการปฏิบัติจริงกับเด็กเพ่ือให้ครู
เข้าใจกระบวนการ สิ่งที่ได้รับจากโครงการเกินเป้าหมายความต้องการ เพราะกลุ่มเป้าหมายเกินกว่ าที่คิดไว้  
ทัง้กลุ่มครู ครูอาสา พ่อแม่ เด็ก และความรู้ที่ได้ก็เป็นความรู้เชิงประจักษ์ ส่วนหลักสูตรมีการขยายการท าท่ีมากข้ึน 
ท าให้เกิดการจัดกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ผลการสัมภาษณ์พบปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่
ท า 3 รอบ โดยครั้งแรกจะจัดกระบวนการระหว่างครูและเด็ก เพ่ือให้เห็นภาพการท าจริงทั้งกระบวนการ ครั้งที่สอง
จะจัดกิจกรรมให้เด็ก ครั้งที่สามจะจัดกระบวนการระหว่างครุและผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ แกนน าเยาวชน เป็นต้น  
เพ่ือการน าไปท าต่อ การท างานในรูปแบบดังกล่าวช่วยท าให้การท างานเป็นไปได้จริงในพ้ืนที่ที่ห่างไกล 
 ในการด าเนินการต่อไป ควรเน้นการเสนอโปรแกรมการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
และส่งเสริมกันและกัน ผ่านกิจกรรมที่ครูให้เด็กเสนอโครงการที่สนใจ เช่น คนแรกสนใจการเย็บผ้าก็จะเป็นผู้ผลิต 
คนที่สองสนใจการถ่ายรูปก็จะเป็นผู้ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ คนที่สามสนใจการออกแบบก็จะช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ จึง
ควรมีคนกลางในการให้งบประมาณ เป็นต้น 

14. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
โครงการจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย  เกิดรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูได้รับการยอมรับ ใกล้ชิดกับเด็ก ให้ค าปรึกษาแก่เด็กเป็นรายบุคคลมากขึ้น ในขณะ
ที่เด็กก็จะเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น แต่พบปัญหาในด้านทัศนคติของทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองที่ไม่เห็นความส าคัญ
ของการรับการศึกษา การรู้จักตนเอง และกลัวการเปลี่ยนแปลง ผลความส าเร็จจากโครงการเกิดจากกระบวนการ
ท างานในลักษณะที่เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ การมีเครือข่ายร่วมด าเนินการที่ชัดเจน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย
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สารพัดช่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สาธารณสุขอ าเภอ และองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้ กลไก
ส่งต่อเด็กที่ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพไปยังสถานประกอบการ ร้านค้าชุมชน สถานบริการในพ้ืนที่ ท าให้เกิด 
การต่อยอดและพัฒนาทักษะอาชีพที่สูงขึ้น สามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพเพ่ือดูแลตนเองและครอบครัว  และ
การส่งต่อด้านการศึกษาต่อ ซึ่งในพ้ืนที่ยังมีเด็กนอกระบบการศึกษาอีกจ านวนมากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึง
เด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้ด้วย  

ผลจากการสัมภาษณ์ทางโครงการได้เสนอแนะว่า ควรมีระบบการจัดฝึกอบรมเพ่ือยกระดับศักยภาพครู
นอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดฝึกอบรม การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ และร่วม
ขับเคลื่อนและออกแบบกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาระบบที่ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) และควร
ส่งเสริมมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมผ่านการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่จริงใน
ลักษณะสหกิจศึกษา 

อย่างไรก็ตามจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์การด าเนินโครงการพบว่าโครงการทั้ง 18 โครงการมีปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินโครงการในประเด็นต่าง ๆ กัน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลเด็กและเยาวชน การขาดแคลนครู

นอกระบบการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ความไม่เข้าใจหรือไม่

เห็นประโยชน์ของผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ความไม่ต่อเนื่อง 

ในการด าเนินงาน ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 1. ปัญหาด้านเวลาที่น้อยในการด าเนินกิจกรรม ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ ์

  “มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเวลา เนื่องจากการลงพ้ืนที่จะใช้เวลาพ้ืนที่ละ 2 วัน ซึ่งมองว่าให้

เวลากับเด็กไม่เต็มที่ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอยากให้มีเวลานานกว่านี้ อยากให้มาอีก แต่ด้วยเรื่องของงบประมาณ

และเวลาที่มีอยู่ รวมถึงพ้ืนที่บางศูนย์ที่ห่างไกลจึงท าได้น้อยกว่าที่ตั้งใจ ถ้าหากได้เวลาและทุนเพ่ิมข้ึนจะสามารถท า

ให้จัดกิจกรรมได้มีประสิทธิภาพ และสอคคล้องกับวัยและเพศ ที่ศาสนาอิสลามจะแยกการท ากิจกรรมแยกระหว่าง

เพศหญิงและชาย โดยจะมีครูเพศนั้น ๆ เป็นผู้สอน ผู้น ากิจกรรมการเรียนรู้” 

  (โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน) 
 

“ระยะเวลาด าเนินงานค่อนข้างกระชั้นชิด ทางโครงการจึงต้องปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลา

ของทางโครงการเองและระยะเวลาปิด-เปิดเรียนของศูนย์การเรียนในพ้ืนที่ด้วย” 

(โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต) 
 

2. ปัญหาการด าเนินโครงการในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
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   “การด าเนินโครงการในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ท าให้โครงการไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูแกนน าในชุมชน และกลุ่มผู้เรียน โดยไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ระบุคาดการณ์ไว้ในโครงการ 

นั่นเอง ซึ่งแนวทางการแก้ไขคือการสื่อสารท าความเข้าใจในตัวโครงการ และการมีช่องทางการสื่อสารร่วมกันที่เป็น

ระบบให้มากขึ้น” 

(โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บน

ฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร) 
 

 3. ปัญหาด้านภาษา ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ ์

“เนื่องจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่มีบัตร และเขียนไม่ได้ เมื่อพูดชื่อออกมา เมื่อให้ล่ามซึ่งเป็น

ชาติพันธุ์หรือล่ามในพ้ืนที่ชุมชนมาช่วย ส าเนียงที่พูดออกมาและการเขียนชื่อออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรของ  

แต่ละคนอาจไม่ตรงกัน หรือแม้จะมีบัตรแรงงานที่มีชื่อปรากฎอยู่ แต่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มักพูดชื่อไม่ตรงกับบัตร

ที่มี การแก้ไขจึงท าได้โดยยึดชื่อตามบัตรแรงงานเป็นหลัก ส่วนเด็กและเยาวชนที่ไม่มีบัตรแรงงานก็ถามชื่อจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น แม่ พ่อ ย่า ยาย ถึงชื่อของเด็กและเยาวชนคนนั้น”  

(โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รับผลกระทบจากวิกฤติ 

  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) 
 

4. ปญัหาเนื่องจากการถูกปรับลดงบประมาณ ดังข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ ์

“เนื่องจากโครงการในตอนแรกมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมครูและบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่าย

หลายแห่ง แต่ถูกปรับลดงบประมาณเหลือเพียง 1 ใน 3 จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการจัดกิจกรรม 

ตามแนวทางที่ก าหนด ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีค่าใช้จ่ายลดลง” 

(โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม 

และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่)  
 

 5. ปัญหาการได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการล่าช้าและไม่เพียงพอ ดังข้อความว่า 

“ในตอนแรกศูนย์การเรียนตั้งใจท าโครงการนี้เพ่ือพัฒนาแกนน าเยาวชนเป็นหลัก แต่เนื่องจาก

ได้รับงบประมาณค่อนข้างช้า เยาวชนที่เป็นแกนน าต้องกลับไปเรียนตามปกติแล้ว จึงต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเป็น ครูและพ่ีเลี้ยง รวมทั้งเด็กและเยาวชนทั้งหมดของศูนย์การเรียน” 

        (โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน) 
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  “งบประมาณในโครงการที่ไม่เพียงพอในการจัดท าสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนครูต้นแบบ  

ซึ่งคือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในโครงการจ านวน 50 คน” 

    (โครงการ young kids 6 part)  
 

“โครงการมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมครูและบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่ายหลายแห่ง แต่ถูกปรับลด 
งบประมาณเหลือเพียง 1 ใน 3 จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีค่าใช้จ่ายลดลง” 

(โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม  
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม)่ 

 

 6. ปัญหาการขาดแคลนครู วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

   “จ านวนครูนอกระบบการศึกษาที่ร่วมในการด าเนินโครงการยังมีไม่เพียงพอ รวมถึงเรื่อง

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ”  

                      (โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19)  
 

7. ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเด็กและเยาวชน 

  “มีปัญหาขีดจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลเด็กและเยาวชน เช่น เด็กสถานพินิจ ศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดูแล

เด็กท่ีกระท าผิดกฏหมาย โดยมีกฏหมายควบคุมฐานข้อมูลเด็กที่ชัดเจน” 

(โครงการ young kids 6 part)  
 

“การเก็บภาพถ่ายและข้อมูลของเด็ก ในพ้ืนที่มีความละเอียดอ่อนและมีข้อกังวลในเรื่องระดับชั้น

ความลับของข้อมูล ทางโครงการได้ท า “พันธสัญญารายบุคคล” ในการเก็บรักษาข้อมูล” 

(โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพ้ืนที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 

8. ปัญหาความไม่เข้าใจหรือไม่เห็นประโยชน์ของผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบางแห่ง 

  “ผู้บริหารแต่ละส่วนราชการที่ยังไม่เข้าใจโครงการ ต้องมีการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

...และนักการเมืองท้องถิ่น และผู้บริหารของเครือข่ายความร่วมมือบางท่านไม่เห็นประโยชน์ของกิจกรรม เนื่องจาก

ผลเกิดกับที่ตัวเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่มีผลต่อคะแนนเสียง เป็นต้น” 

(โครงการ young kids 6 part)  
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“ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ ที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของทุกคนทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้ปกครองและชุมชนในพื้นท่ี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางมาก  

(โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต) 
 

 9. ปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ คือการที่คนท างานทั้งในระดับนโยบายและในระดับท้องที่

ปรับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อย ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาว” 

(โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ 

บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร) 
 

10. ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

“ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ อีกเรื่อง คือ ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ต้อง 
ท าให้ครูที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากครุทุกคนต้องน าความรู้ที่ได้รับเหล่านี้ไป
ปรับประยุกต์ใช้จริง รวมถึงการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับครูทุกคน เอ้ืออ านวยเรื่องเครื่องมือและเอกสารที่
จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพราะต้องท างานร่วมกันต่อไป โครงการจะ
ควบคุมเรื่องกลไกในการท างานให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ” 

(โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต) 
 

ตอนที ่2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา 

  จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและติดตามผลการประเมินการด าเนินโครงการย่อยและการจัดท าโพล

ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับประเด็นความต้องการเสริมศักยภาพ พบว่าหัวข้อที่ครูผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา

ต้องการให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและเด็กนอกระบบ 

จ านวน 41 คน รองลงมา คือ จิตวิทยาการศึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละช่วงวัยจ านวน 40 คน 

อันดับที่สาม คือ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 38 คน ตามมาด้วยการพัฒนา

ทักษะการเป็นกระบวนกร 35 คนอันดับที่ห้า คือ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กนอกระบบ

การศึกษาในแต่ละกลุ่ม จ านวน 30 คน อันดับที่หก คือ กระบวนการสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิชาชีพ (PLC) จ านวน 28 คน อันดับที่เจ็ด คือ การจัดท าสื่อการเรียนการสอน จ านวน 24 คน และอันดับสุดท้าย 

คือ การจัดการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จ านวน 22 คน ทั้งนี้คณะท างานฯ ได้มีการจัดอบรมพัฒนา 

ครูนอกระบบการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา: จิตวิทยาและการจัดการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณ์และโพลส ารวจหัวข้อดังกล่าว น ามาซึ่งการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบ: 

จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคราวน์

พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ครูและผู้ดูและเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าใจจิตวิทยา 

ธรรมชาติการท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษา เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน รวมทั้ งได้แนวทาง 

การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ส าหรับเนื้อหาการอบรมสามารถแบ่งกิจกรรม

ออกเป็น 8 กิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมความคาดหวัง เป็นการละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ือสลายก าแพงระหว่าง

จิตใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่มาในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน และเพ่ือให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการจัดกระบวนการในครั้งนี้ 

ด้วยการแบ่งกลุ่มตามวันเกิด ภาคที่อยู่อาศัยและท าความรู้จักกันเบื้องต้น หลังจากนั้นเป็นการน าเสนองานวิจัยของ 

Harvard University โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 600 คน พบว่า 27% ไม่รู้ว่าตนเองมีเป้าหมายอะไร อีก 60% 

มีเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจน 10% เป้าหมายชัดเจน (ระยะสั้น) 3% เป้าหมายชัดเจน และวิธีการที่ท าให้เป้าหมายนั้น

ส าเร็จต้องท าอย่างไร สิ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จนั้น คือ การอ่านหนังสือ อ่านเหตุการณ์ อ่านบุคคลอื่น และการตั้ง

ค าถามกับตนเอง  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพลังสร้างสรรค์สังคม เป็นการละลายพฤติกรรมเพ่ือให้เห็นพลังของตนเอง และ

คุณค่าในการท างาน ตามจังหวะดนตรีให้ผู้เข้าร่วมมีอารมณ์ร่วมกับบรรยากาศโดยรอบ และจับกลุ่ม 3 คน โดยผู้

เข้าอบรมท าสมาธิผ่อนคลาย และนึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของตนเองที่ท าให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อบุคคลอ่ืน ๆ 

จากนั้นน าดอกไม้มาร้อยเรียงเรื่องราวชีวิตของตนเองที่ภูมิใจในชีวิตตนเองมากที่สุ ด และบอกเล่าเรื่องราว 

ทีภ่าคภูมิใจเกี่ยวกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่ตนเองเคยได้เข้าไปช่วยเหลือ หลังจากนั้นให้ถ่ายทอดโดยการจัดวาง

ดอกไม้ในรูปแบบอิสระ และให้แบ่งปันเรื่องราวของตนเองต่อเพ่ือนในกลุ่ม รวมทั้งวิทยากรสรุปการเรียนรู้โดยใช้

ภาพโมเดลภูเขาน ้าแข็ง เพ่ือการทบทวนตนเองถึงสิ่งที่เราท าหรือเรามองเห็น เป็นสิ่งที่โพสต์ขึ้นมาเหนือน ้า แต่สิ่งที่

อยู่ใต้น ้าอีกมากมาย ทั้งความรู้สึก ทัศนคติ คุณค่า ความเชื่อ และแรงคาดหวังของชีวิต สิ่งที่อยู่ใต้น ้าทั้งหมดนั้น 

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เราได้เห็น 

กิจกรรมที่ 3 จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผล เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเริ่มจากแบ่งกลุ่มตามประเภทของเด็กที่มีทั้งหมด 7 กลุ่ม โดยวิทยากร

ได้แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิด สรุปค าตอบร่วมกันเพ่ือตอบประเด็นจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผล ทั้งธรรมชาติของ

เด็กกลุ่มเป้าหมาย ปัญหา ข้อกังวล วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงบทเรียนการท างาน 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเติมความรู้ “การมองตา ต้องรู้ใจ จิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก” กิจกรรมนี้เป็น

การบรรยายเติมความรู้จิตวิทยาการท างานกับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาพฤติกรรม เด็กที่มีบาดแผลทางใจ และ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยพญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มระดมสมองและตอบค าถามที่ว่า 

“จะมีแนวทางสนับสนุนให้เด็กกลุ่มเป้าหมายให้รู้สึกมีคุณค่า มีความหมาย มีความส าคัญ ฉัน OK ได้อย่างไร”  

โดยให้น าเสนอกลุ่มละ 2 นาที  

กิจกรรมที่ 5 Check in เป็นการให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนความรู้สึกของตนเอง แบ่งปันความเรื่องดี ๆ ที่

สร้างพลังใจในการท างาน โดยให้แต่ละท่านเลือกการ์ดที่ดึงดูดและที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของตนเองในช่วงเวลานั้น

มากที่สุด 1 ใบ หลังจากนั้นให้จับกลุ่ม 3-4 คนเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกในขณะนั้น 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเติมความรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้การท า

แผนการเรียนรู้และการประเมินผลการจัดการศึกษากับเด็ก โดยผศ.จริยา วิไลวรรณ ชวนแลกเปลี่ยนทบทวน

ประสบการณ์เรื่อง คุณค่า การออกแบบ และการจัดเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพซึ่งน าไปสู่ให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก Active Learning รวมทั้ ง 

การประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  

กิจกรรมที่  7 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการบรรยาย  โดย 

คุณเยาวลักษณ์ ชีพสุมล เรื่อง “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และการประเมินผลการ

เรียนรู้แบบต่าง ๆ” การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะพาลงลึกไปถึงการมี มุมมองใหม่  

มีความหมายใหม่ในชีวิต มองเห็นคุณค่าใหม่ ๆ ในชีวิต ซึ่งการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เปิดพ้ืนที่ให้

แต่ละคนน าประสบการณ์ของตนเองมาแลกเปลี่ยนและสรุปเป็นความรู้ส าหรับตนเอง แล้วน าไปใช้จะท าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงได้ดี โดยใช้หลักการเช่น ทฤษฎีการเรียนรู้เอ็ดการ์ เดล หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

Active Learning  ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นต้น  

กิจกรรมที่ 8 Workshop ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเข้าสู่กระบวนการ

ปฏิบัติทดลองออกเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินการจัดการศึกษา โดยให้แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม 

ตามประเภทของเด็ก จากนั้นให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้

ใช้หลักการที่ได้บรรยายไปในกิจกรรมที่ 7 และให้ตัวแทนในแต่กลุ่มน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

การประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา: จิตวิทยาและ

การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ได้ท าแบบประเมินภาพรวมการอบรมทั้งสิ้น  

25 คน จาก 52 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และเพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 56 มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี โดยจ าแนกเป็นช่วงอายุ 21- 25 ปี และ ช่วงอายุ 

26 -30 ปี จ านวนช่วงละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี และช่วงอายุ 46 - 50 ปี จ านวน 

ช่วงละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และต ่ากว่า 20 ปี จ านวน  

1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ อีกท้ังมีผู้เข้าร่วมครบทั้งสองวันคือ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 จ านวน 23 คนคิด

เป็นร้อยละ 92 และผู้เข้าร่วมหนึ่งวัน คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ของจ านวน

ทั้งหมด 
 

  

 
ภาพ 5.2 ข้อมูลพื้นหลังการประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา: 

จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 
 

    ส าหรับผลการประเมินภาพรวม แบ่งได้เป็น ด้านการบริหารจัดการและกิจกรรมการอบรมรายละเอียด
มีดังต่อไปนี้ 

    1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรมและด้านวิทยากร 
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม มีความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และ 4.56 
ตามล าดับ โดยผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า สถานที่เดินทางสะดวก แต่มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมสถานที่ที่เป็นสีเขียว เพ่ือให้
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เกิดความรู้สึกร่มรื่นและเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้เข้าร่วมชื่นชมการเตรียมเนื้อหาที่มี
ประโยชน์ แต่เสนอให้วิทยากรพูดช้าลง เพ่ิมเวลาในการท าความ เข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน และเพ่ิมเวลา 
ในการแลกเปลี่ยนวงย่อยมากขึ้น รวมทั้งเสนอให้มีกระบวนกรกลุ่มย่อยได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในการท า
กิจกรรม ในขณะที่การประเมินด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาในการอบรมความเหมาะสมของอาหารและของ
ว่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเท่ากับ 4.00 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสนอว่า ควรเพ่ิมวันจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีความหลากหลายและให้เวลาผู้เข้าร่วมท าความเข้าใจเนื้อหาที่มีหลายประเด็นให้นานขึ้น 
รวมทั้งเพ่ิมเวลาการน าเสนอและแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน นอกจากนี้ควรเพ่ิมความหลากหลายของอาหาร และควร
ค านึงถึงด้านภาชนะและอาหารส าหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  

2. ด้านกิจกรรมการอบรม แบ่งได้เป็น 2 วัน ได้แก่ การประเมินด้านกิจกรรมการอบรม ในวันที่ 2 ธ.ค. 
63 มีกิจกรรมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมพลังสร้างสรรค์สังคม (สร้างสรรค์ชิ้นงานจากดอกไม้หลากสี)  และ
กิจกรรมบันไดการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ 4.52 ตามล าดับ ในขณะ
ที่กิจกรรมจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผล กิจกรรมเติมความรู้ “มองตา ต้องรู้ใจ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กเรื่องส าคัญ
ต้องเรียนรู้” กิจกรรมนันทนาการและส ารวจความคาดหวัง และกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยแต่ละกิจกรรมเท่ากับ 4.48, 4.32, 4.32 และ 4.16 ตามล าดับ จากผลค่าเฉลี่ยเหล่านั้นแสดงให้เห็น
ว่า ผู้ เข้าร่วมพึงพอใจในกิจกรรม แต่มีข้อเสนอแนะให้ขยายเวลาให้นานขึ้น เพ่ือให้ เข้าถึงการเรีย นรู้ ได้ 
อย่างลึกซึ้ง ให้เกิดสมาธิได้มากขึ้น และหากมีการพักเป็นบางจังหวะ และมีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่านการพูดคุยและรับฟังกับผู้ร่วมเข้าอบรมคนอื่น ๆ จะช่วยให้การเข้าอบรมได้ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และการประเมินด้านกิจกรรมของการอบรมในวันที่ 3 ธ.ค. 63 มีกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม พบว่า ทั้ง 5 กิจกรรม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อกิจกรรม คือ กิจกรรมสรุปภาพรวม 
การเรียนรู้ (Learning reflect) กิจกรรมเติมความรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ประเมินผล กิจกรรม Workshop 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมน าเสนอการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม Check-in โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละ
กิจกรรมเท่ากับ 4.44, 4.28, 4.24, 4.24 และ 4.16 ตามล าดับ อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลสรุปเพ่ิมเติมว่า แม้กิจกรรมจะมี
เนื้อหาที่เข้มข้นและน่าสนใจ แต่ด้วยเวลาในการจัดอบรมมีจ ากัด ท าให้ผู้เข้าร่วมจ านวนมากต้องใช้สมาธิจดจ่อ 
ส่งผลให้มีอาการอ่อนเพลียเพ่ิมมากขึ้นจากการเดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งผลลัพธ์ในภาพรวม คณะท างาน
โครงการฯ พบว่า ควรมีการบริหารจัดการเรื่องเวลา และการจัดอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดเวที
เสริมศักยภาพครั้งต่อไป ดังตาราง 5.1  
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ตาราง 5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาวันที่ 
2–3 ธันวาคม 2563 

ปัจจัยการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ส่วนที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 
1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.72 0.45 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการอบรม 4.00 0.89 มาก 

3. ความเหมาะสมของอาหารและของว่าง 4.00 1.30 มาก 
4. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อ 
การอบรม 

4.56 0.64 มากที่สุด 

ส่วนที่ 2 ด้านกิจกรรมการอบรมในวันที่ 2 ธ.ค. 63 

1. กิจกรรมนันทนาการและส ารวจความคาดหวัง 4.32 0.73 มาก 

2. กิจกรรมบันไดการเรียนรู้ 4.52 0.64 มากที่สุด 
3. กิจกรรมพลังสร้างสรรค์สังคม  
(สร้างสรรค์ชิ้นงาน จากดอกไม้หลากสี) 

4.56 0.57 มากที่สุด 

4. กิจกรรมจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผล  
(แบ่งกลุ่มตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย) 

4.48 0.70 มาก 

5. กิจกรรมเติมความรู้ “มองตา ต้องรู้ใจ จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
เรื่องส าคัญต้องเรียนรู้” 

4.32 0.88 มาก 

6. กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 4.16 0.97 มาก 

ส่วนที่ 3 ด้านกิจกรรมการอบรมในวันที่ 3 ธ.ค. 63 

1. กิจกรรม Check-in 4.16 0.73 มาก 
2. กิจกรรมเติมความรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ประเมินผล 4.28 0.78 มาก 

3. กิจกรรม Workshop ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 4.24 0.76 มาก 

4. กิจกรรมน าเสนอการจัดการเรียนรู้ 4.24 0.81 มาก 
5. กิจกรรมสรุปภาพรวมการเรียนรู้ (Learning reflect) 4.44 0.64 มาก 
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2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา: การเสริมสร้างพลังใจให้

ครูนอกระบบการศึกษา  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบการศึกษาจัดขึ้น ในวันที่ 5-6 เมษายน 2564  

ณ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ครูและบุคคลที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาเสริมสร้าง

ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน และแนวทางการจัดการอารมณ์ของตนเองในการท างาน รวมทั้งแรงบันดาลใจ 

ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งสำหรับเนื้อหาการอบรมสามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 กิจกรรม  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนักสืบความสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริมส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้าร่วมและ

สร้างความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมวาดตาราง 6 ช่องลงในกระดาษที่แจกให้ และวิทยากรได้

กำหนดคุณสมบัติในแต่ละข้อพร้อมกับเขียนชื่อผู้เข้าร่วมท่านอ่ืนที่มีคุณสมบัติตรงกับข้อนั้น ๆ หลังจากนั้นให้

ผู้เข้าร่วมกลับไปถามบุคคลที่อยู่ในข้อนั้น ๆ อีกครั้งแต่เปลี่ยนคำถามชุดใหม่ จากนั้นขอให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันคำตอบ

ที่ได้ให้ท่านอ่ืน ๆ ทราบ 

   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ

ในทัศนะคติแบบเติบโตและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการเปิดวิดีโอสอนการวาดรูปของ Graham Shaw (จากคลิป 

Why people believe they can't draw - and how to prove they can: Graham Shaw TEDxHull) และ

ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านลองวาดรูปตามไปพร้อม ๆ กับในคลิป หลังจากนั้นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Growth 

Mindset ซึ่งเป็นแนวคิดของ Carol Dweck, Ph.D. นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน อธิบายว่า Growth Mindset เป็น

เสมือนเลนส์ม่านตาที่เราใช้มองสิ่งต่าง ๆ โดย Carol ได้แบ่ง Mindset ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ออกเป็น 1) Fixed 

Mindset และ 2) Growth Mindset ซึ่ง Mindset เหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ และท่าทีที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ และ

ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Zone) ซึ่งเป็นการสร้างพ้ืนที่ที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผ่าน

กิจกรรมสำรวจพ้ืนที่การเรียนรู้ของตนเอง โดยทำการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) Comfort Zone  

2) Learning Zone 3) Panic Zone  

     รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้ผลตอบรับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนา โดยใช้หลักการ AAR : After Action Review ผ่านการรับชมวิดี โอ Austin's Butterfly: Models, 

Critique, and Descriptive Feedback และร่วมกับการทำกิจกรรม Dominoes โดยขอให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มและ

ออกมาวาง Domino ท่านละ 1 ชิ้น ผลัดเปลี่ยนเปลี่ยนกันจนกว่าจะหมดเวลา กลุ่มใดที่สามารถต่อ Domino ได้

สูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้ 
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   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ (Emotional Intelligence 

& Emotional) เป็นกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ือให้เห็นความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิทยากรให้

คิดถึงคำที่มี “ใจ” เป็นส่วนประกอบ และให้ดูคลิปที่ เกิดการทะเลาะวิวาทของผู้คน เพ่ือเป็นการให้เห็นว่า 

ในการสื่อสารนั้น อารมณ์ความรู้สึกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ดังนั้นหากรู้จักระงับอารมณ์ความรู้สึก 

ช่วยให้รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง รวมทั้งวิทยากร

นำเสนอองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ประกอบด้วย 1) ความตระหนักรู้ใน

ตนเอง (Self-awareness) 2) การจัดการตัวเอง 3) ความตระหนักรู้ทางสังคม 4) การจัดการความสัมพันธ์ 

   กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตู้เพลง (Jukebox) เพ่ือเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพในการสร้างเครือข่าย

ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์และสนับสนุนการทำงาน โดยวิทยากรเปิดเพลงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม ทายชื่อเพลง ชื่อคนร้อง

และชื่อนักร้องร่วม หลังจากนั้นให้จับกลุ่มกลุ่มละ 5 คน เพ่ือให้พูดคุยและปรึกษากันในกลุ่มถึงเพลงได้เปิด  

เมื่อพูดคุยกันในกลุ่มของตนเองเรียบร้อย วิทยากรให้ทุกท่านสามารถออกไปสอบถามผู้เข้าร่วมท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มของตนเองได้ จากนั้นเฉยและตรวจนับคะแนน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีเครือข่าย  

การทำความรู้จักว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยหลักการ 3C 

ความสำเร็จซึ่งประกอบด้วย 1) Concept คือ มีความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ 2) Credit คือ  

มีผลงานและมีประสบการณ์ ทำให้มีความมั่นใจในตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือ 3) Connection คือ มีคนรู้จัก 

หมายถงึการมีเครือข่ายทีเ่ข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุน จนเกิดการขยายวงของการเชื่อมโยงที่กว้างข้ึน 

   กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ เป็นกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึงมุมมองวิธีการ

รับรู้ของตนเองและผู้ อ่ืน เริ่มจากวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ หลังจากนั้นเป็น 

การแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม โดยให้ผู้เข้าร่วมดูรูปภาพพร้อมทั้งอธิบายว่าตนเองมองเห็น

เป็นรูปอะไรบ้าง ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างมองเห็นรูปภาพแตกต่างกันออกไป ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเป็นการรับรู้ภาพและ

พ้ืน (Figure & Ground) โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เลือกการรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตนและรับรู้ผ่านมุมมอง

ที่คุ้นเคย ทั้งนี้เมื่อทราบถึงวิธีการรับรู้แล้วจะทำให้สามารถเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานได้มากขึ้น 

รวมทั้งความสัมพันธ์ในการทำงานจำเป็นต้องมีการพูดคุยกัน เช็คความเข้าใจ เพ่ือลดความเข้าใจผิดที่เกิดจาก 

การรับรู้ และช่วยป้องกันการรับรู้แบบคิดไปเอง 

   กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมโอเอซิสแห่งความสุข (Oasis of Happiness) เพ่ือส่งเสริมการดูแลจิตใจ 

ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ที่ เหมาะสมกับตัวบุคคล  วิทยากรบรรยายเรื่องเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข  

โดยการเปรียบเทียบความรู้สึกเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในใจ ซึ่งขึ้นอยู่ว่าจะบ่มเพาะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเข้าในจิตใจ
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ของตนเอง และการบรรยายการสร้างโอเอซิสแห่งความสุข โดยใช้หลักการบ่มคาถามคลายทุกข์ เพาะสถานที่แห่ง

ความสุข และปลูกความสุขในชีวิต  

   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมฟื้นคืนพลังใจ และส่งเสริมการดูแลกายใจ (Resilience and Self-care) 

เป็นกิจกรรมเพ่ือให้มีเครื่องมือในการสำรวจและการดูแลตนเอง โดยการบรรยายถงึความสำคัญของการดูแลตัวเอง 

และการสังเกตความเครียด ซึ่งการทำงานหรือการใช้ชีวิตอาจมีหลายอย่างที่เข้ามากระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวล 

หรือความเครียด โดยธรรมชาติร่างกายมีระบบประสาทอัตโนมัติของมนุษย์ที่เป็นสองระบบ คือ ระบบประสาทซิม

พาเทติกเป็นระบบของการเตรียมพร้อม “สู้หรือหนี” และระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเป็นระบบของ 

การพักผ่อนและผ่อนคลาย หรือภาวะที่เรียกว่า Survival Mode ด้วยภาวะเช่นนี้ทำเกิด “สูญเสียความสามารถ 

ในการมองโลก” โดยวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมลองเอามือทั้งสองข้างมาวางไว้บริเวณดวงตา และลองเปิดปิดฝ่ามือ  

เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อมีความเครียดทำให้คิดถึงแต่ปัญหา เสมือนการปิดดวงตาจนทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

ได้น้อยลง 

   กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมทักษะการดูแลตัวเอง วิทยากรบรรยายถึงทักษะการดูแลตนเองโดยใช้หลักการ 

BEN ซึ่งประกอบด้วย 1) Breath it คือหายใจลึก ๆ ไปกับอารมณ์เพ่ือช่วยกระตุ้นระบบการพักและผ่อนคลาย 

(พาราซิมพาเธติก) 2) Embrace it คือการโอบกอดอารมณ์ที่รู้สึกอยู่ในขณะนั้น 3) Name it คือการเรียกชื่อ

อารมณ์ที่รู้สึกอยู่ในขณะนั้น พร้อมการหายใจเข้าและออก 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น “ฉันกำลังรู้สึกวิตกกังวล…” หรือ

กำลงัรู้สึก โดดเดีย่ว โกรธ เครียด เป็นต้น  

การประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา: การเสริมสร้าง

พลังใจให้ครูนอกระบบการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบการศึกษาวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ได้ท า

แบบประเมินภาพรวมการอบรมทั้งสิ้น 42 คน จาก 44 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.9 เพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 และไม่ระบุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 มีสัดส่วน

ผู้เข้าร่วมมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21- 25 ปี 

ช่วงอายุ 31- 35 ปี ช่วงอายุ 41- 45 ปี และช่วงอายุ 46 - 50 ปี ช่วงอายุละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ช่วงอายุ 

26 – 30 ปี และ ช่วงอายุ 36 – 40 ปี ช่วงอายุละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ อีกทั้งมีผู้เข้าร่วมครบทั้งสองวันคือ วันที่ 5-6 เมษายน 2564 จ านวน 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ 97.6 และผู้เข้าร่วมหนึ่งวัน คือ วันที่ 5 เมษายน 2564 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และวันที่ 6 

เมษายน 2564 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจ านวนทั้งหมด 
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ภาพ 5.3 ข้อมูลภูมิหลังของการประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา: 

การเสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบการศึกษา 
 

ส าหรับผลการประเมินภาพรวมแบ่งได้เป็น ด้านการบริหารจัดการและกิจกรรมการอบรม รายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม ช่วงเวลาที่
อบรม อาหารและของว่าง และวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม มีความคิดเห็น
มากท่ีสุด โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมของวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม
กับหัวข้อการอบรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.83 โดยผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า ให้เพ่ิมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 โดยผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมวันจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีความหลากหลายและให้เวลาผู้เข้าร่วมท าความเข้าใจ
เนื้อหาที่มีหลายประเด็นให้นานขึ้น ในขณะที่ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรมช่วงเวลาที่อบรมและความ
เหมาะสมของอาหารและของว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.50 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสนอว่า ควรจัดสถานที่อยู่ใกล้
สนามบินเพ่ือให้สะดวกต่อการเดินทางมากข้ึน  

2. ด้านกิจกรรมการอบรม  แบ่งได้เป็น 2 วัน ได้แก่ การประเมินด้านกิจกรรมการอบรมในวันที่   
5 เมษายน 2564 มีกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning zone) 
กิจกรรมการสร้างเสริมทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset) กิจกรรมนักสืบความสัมพันธ์ กิจกรรมความฉลาด
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ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EQ) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76, 4.71, 
4.62 และ 4.57 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจในกิจกรรม แต่มีข้อเสนอแนะให้ขยายเวลาในช่วง
สนทนาให้นานขึ้น และการประเมินด้านกิจกรรมการอบรมในวันที่ 6 เมษายน 2564 มีกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
โดยกิจกรรมสถานที่แห่งความสุข (Oasis of Happiness) กิจกรรมฟ้ืนคืนพลังใจ และส่งเสริมการดูแลกายใจ 
(Resilience and Self-care) กิจกรรมเทคนิคการผ่อนคลายเพ่ือดูแลกายใจ (Relaxation Techniques for self-
care) กิจกรรมธรรมชาติของความเป็นมนุษย์  กิจกรรมตู้เพลง (Jukebox) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71, 4.71, 4.71 4.60, 4.57 ตามล าดับ ดังตาราง 5.2 นอกจากนี้สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสะท้อนเกี่ยวกับ
การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาครั้งต่อไป ผู้เข้าร่วมอยากให้มีการอบรม 3 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 ทักษะและการจัดกิจกรรม เช่น The Training of Trainers, การพัฒนาครู สู่การเป็นโค้ช การจัด
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การดูแลเด็กพิการ การดูแลเด็กแอลดี สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า จิตวิทยา
การท างานกับเด็กเฉพาะกลุ่ม จิตวิทยาพัฒนาเด็ก กลุ่มเด็กในสถานการณ์เสี่ยงที่อยู่บนท้องถนน การจัด 
การอารมณ์ การพูดคุยกับเด็ก การออกแบบกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ, การจัดการความขัดแย้ง 

2.2 จิตวิทยาดูแลตนเอง ได้แก่ การจัดการกับความคิดตัวเองต่อผู้ อ่ืน, การจัดการความเครียด, ความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ การให้ก าลังใจ การเข้าถึงและการสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่เข้าถึงยาก 
เทคนิคการเข้าหาเด็กนอกระบบการศึกษา 

2.3 การบริหารจัดการ ได้แก่ การท างานเป็นทีม การจัดการการเงิน เทคนิคการสร้างทีมงานรุ่นต่อไป  
 

ตาราง 5.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาวันที่  
5 - 6 เมษายน 2564 

ปัจจัยการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ส่วนที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.50 0.71 มากทีสุ่ด 

2. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการอบรม 4.57 0.70 มากทีสุ่ด 
3. ความเหมาะสมของอาหารและของว่าง 4.50 0.67 มากที่สุด 

4. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม 4.83 0.38 มากที่สุด 

ส่วนที่ 2 ด้านกิจกรรมการอบรมในวันที่ 5 เมษายน 2564 
1. กิจกรรมนักสืบความสัมพันธ์ 4.62 0.49 มากที่สุด 

2. การสร้างเสริมทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset) 4.71 0.55 มากที่สุด 
3. การสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning zone) 4.76 0.48 มากที่สุด 
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ปัจจัยการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

4. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EQ) 4.57 0.63 มากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ด้านกิจกรรมการอบรมในวันที่ 6 เมษายน 2564 

1. กิจกรรมตู้เพลง (Jukebox) 4.57 0.59 มากที่สุด 
2. กิจกรรมธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ 4.60 0.54 มากที่สุด 

3. กิจกรรมฟ้ืนคืนพลังใจ และส่งเสริมการดูแลกายใจ (Resilience 
and Self-care) 

4.71 0.55 มากที่สุด 

4. กิจกรรมสถานที่แห่งความสุข (Oasis of Happiness) 4.71 0.51 มากที่สุด 

5. กิจกรรมเทคนิคการผ่อนคลายเพ่ือดูแลกายใจ (Relaxation 
Techniques for self-care) 

4.71 0.55 มากท่ีสุด 
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บทที่ 6 
ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

 

ผลการด าเนินการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือสังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา โดยมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา และ 
การลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบ
การศึกษา จ านวน 18 องค์กรทั่วประเทศ คณะท างานโครงการฯ ได้ถอดองค์ความรู้จากการด าเนินโครงการย่อย
แต่ละโครงการ โดยสังเคราะห์ วิเคราะห์ประเด็น เครื่องมือ และวิธีการในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาตาม
ประเภทกลุ่มเด็กที่มีลักษณะแตกต่างกัน รวมถึงครูนอกระบบการศึกษาตามการด าเนินงานในบริบทเชิงพ้ืนที่และ
เชิงประเด็นที่หลากหลาย ได้พบการด าเนินการที่เป็นวงจรเชิงบูรณาการที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ได้สนับสนุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการท างานกับเด็กและครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ในหลายจังหวัด ทั้ง
การยกระดับการท างานจากการสังเคราะห์สู่การท างานเชิงระบบที่มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา การออกแบบเครื่องมือการท างาน เช่น การเก็บข้อมูล การจัด
อบรมศักยภาพครู และการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ ท าให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกันในการช่วยเหลือ
เด็กเข้าถึงการศึกษา อาชีพ หรือการพัฒนาทักษะชีวิต นอกจากการท างานในพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่แล้ว ยังเกิด 
การท างานในระดับเครือข่ายหน่วยงานโดยท างานร่วมกันในเชิงประเด็นของเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม  
โดยในบทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการสังเคราะห์ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
ที่ประกอบไปด้วยรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กและกลไกการพัฒนาเด็กและครูนอกระบบการศึกษา 
ซึ่งขอน าเสนอเป็น 6 ตอนตามลักษณะเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม  
ตอนที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการในชุมชน 
ตอนที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กชาติพันธุ์  
ตอนที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว  
ตอนที่ 5 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กมุสลิม และเด็กในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตอนที่ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กยากจนในชุมชน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรยีนรู้ส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม 

เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง บุคคลที่มีการกระท าความผิดอายุไม่ถึงยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 

ที่ได้รับการพิจารณาตามค าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้เข้ารับการแก้ไข บ าบัด และฟ้ืนฟู ในสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งสังคมไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรมใน

เด็กและเยาวชนในรอบปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 30,000 คน หรือเด็กและเยาวชนกระท าผิดทางอาญาต่อประชากรเด็ก

และเยาวชน คิดเป็น 3.19 ต่อ 1,000 คน (กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2562) สะท้อนให้เห็นว่ามีเด็กและ

เยาวชนจ านวนที่ไม่น้อยเหล่านี้เดินออกนอกเส้นทางชีวิตที่มีความหมายหรือไม่ได้เข้าสู่เส้นทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะปกติของประเทศจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ซึ่ งท าให้ประเทศ

สูญเสียโอกาสจากคุณค่าและพลังสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว คณะท างานโครงการฯ ขอน าเสนอ

ประเด็นเก่ียวกับเด็กในกระบวนการยุติธรรมออกเป็น 3 ประเด็น มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 สภาพปัญหาของเด็กในกระบวนการยุติธรรม   
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการสนับสนุนกระบวน 

การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว การแก้ไข บ าบัด และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเบื้องต้น โดยการแก้ไข 

บ าบัดและฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนตามค าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวที่ให้เข้ามาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ต่าง ๆ มีทั้งกิจกรรมเชิงป้องกันของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน แนวทางพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ การส่งเสริมอาชีพฝึก

อาชีพและการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยในการศึกษาสายสามัญนั้นใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2555) ของส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ 1) เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง

ยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถี

ชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน  2) ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยตระหนักว่าผู้ เรียนมีความส าคัญสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ  

4) ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 อย่างไรก็ตาม แนวทางพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบดังกล่าว การส่งเสริมอาชีพ/ฝึกอาชีพ และการได้รับ 
การสนับสนุนกิจกรรมจากภาคเอกชนในรูปแบบที่ด าเนินการอยู่นั้นยังไม่สามารถด าเนินการไปตามหลักการนั้นได้ 
และไม่ครอบคลุมกับเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามศักยภาพความถนัด ความสนใจของเด็กและ
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เยาวชนในกลุ่มนี้และอาจขาดความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามหลักสูตรเดิมที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีระยะเวลาเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
จนถึงกระบวนการออกจากศูนย์ฝึกฯ ไม่มีความแน่นอน มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดท าให้กิจกรรมไม่แล้ว เสร็จ  
การไม่ได้รับรองวุฒิการศึกษาต่อเนื่องจากระดับชั้นการศึกษาเดิม บางศูนย์ฝึกมีสภาวะการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่บางส่วนมีความสามารถไม่ตรงกับภาระงานที่ได้รับ  
จึงท าให้มีความต้องการการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนร่วมกับการสนับสนุนจากภาครัฐในทุกด้าน เช่น ด้านองค์
ความรู้ เงินทุน ข้อมูล การออกแบบ ท าให้ความต้องการในการลดผลกระทบจากปัญหาการด าเนินการของ  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ดังนี้ 

1. ทางเลือกในการได้รับการศึกษาของเด็กในกระบวนการยุติธรรมมีจ ากัด  เด็กในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจะได้เรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขั้นพ้ืนฐานของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการเรียนระดับละ 2 ปี แต่การที่
เด็กพ้นโทษก่อน 2 ปี พบว่า ความเป็นไปได้ในการเรียนต่อด้วยตนเองมีน้อยหรือเรียนจบไม่ทันการพ้นโทษ และไม่
สามารถกลับมาสอบให้เรียนจบได้ ในบางกรณีเด็กไม่ได้รับโอกาสเรียนตามความพร้อมของศักยภาพและวัยก่อนรับ
การศึกษา 

2. เด็กในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่าการได้รับวุฒิการศึกษาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวมากกว่า 
เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตัวเองและไม่กลับไปกระท าผิดซ ้า 

3. แผนและกิจกรรมพัฒนารายบุคคลที่เด็กในกระบวนการยุติธรรมเรียนรู้อยู่  ไม่สอดคล้องกับลักษณะ 
การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภูมิหลังของเด็กที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ยังคงเน้น
เนื้อหาและผลลัพธ์ (Subject and Outcome-based) มีกระบวนการเรียนการสอนซึ่งก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนมีความรู้ชุดเดียวกันไม่ตอบสนองความแตกต่างของเด็ก 

4. เด็กในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กที่มีลักษณะความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าในตนเอง
ต ่า ส่วนกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมักจะมองข้ามคุณค่าในตนเองและคนอื่น วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับ ท่อง-จ า-น าไปสอบ (Passive Learning) จึงไม่ได้สนับสนุนให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าใน
ตนเองรวมทั้งแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  

5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเอง  มีโครงการจัด
กิจกรรมและมีกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอยู่มากมาย แต่ขาดทิศทางในการบูรณาการเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนรู้ในระบบการศึกษาและขาดการเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ เป้าหมาย แผนชีวิตรายบุคคล
ของเด็ก  
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6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมีโปรแกรมและกระบวนการท างานเพ่ือดึงการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว แต่หลายครอบครัวยังไม่สามารถเข้าใจแรงจูงใจ เป้าหมาย แผนชีวิตและการท างานในอนาคตของเด็ก
รวมถึงการก าหนดบทบาทและความพร้อมของตนเองในการสนับสนุนแรงจูงใจ เป้าหมาย แผนชีวิตและ 
การท างานเหล่านั้นของเด็ก 

7. การติดตามเด็กหลังการปล่อยจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน ขาดการท างานสนับสนุนต่อเนื่องอย่างเข้าใจใน การเชื่อมตัวเด็กกับบริบทครอบครัวที่มี  
ความละเอียดอ่อน ที่ต้องการกระบวนการเสริมทักษะการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเด็กเพ่ือให้ผ่าน
ช่วงการสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเอง การอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม การวางเป้าหมายและ
ประคับประคองชีวิตให้มั่นใจขึน้ 

 

1.2 รปูแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในกระบวนการยุติธรรม  
จากสภาพปัญหาการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมที่กล่าวมาทั้งในด้านการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและการพัฒนาทักษะอาชีพ ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมควรมีเป้าหมายที่

เข้าถึงคุณภาพการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามชั้นเรียนและช่วงวัย ซึ่งคุณภาพการเรียนรู้ในด้านทักษะ

อาชีพที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้โดยพัฒนาศักยภาพของ

เด็กในแต่ละบุคคลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล และมีความสุขในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

เป็นองค์รวม ทั้งด้านในเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรม รวมทั้งตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของตนเอง น า “ของดี” ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ความฝัน ทักษะความสามารถ ฯลฯ ในตนเองที่

พร้อมปลดปล่อยพลังศักยภาพออกมาด้วยการสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา เพ่ือเป็นเกราะป้องกันตนเองไม่ให้เข้า

ไปสู่วงจรของการก้าวพลาดอีกครั้งหรือกระท าผิดซ ้า ซึ่งต้องมีกระบวนการและกลไกในเชิงสนับสนุนและส่งต่อเด็ก

เข้าสู่สังคม ดังภาพ 
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ภาพ 6.1 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในกระบวนการยุติธรรม 



190 
 

จากแผนภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและ

ศักยภาพของเด็กนั้น โดยมีกระบวนการในการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของเด็กอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและครู  

การค้นหาและการวิเคราะห์ความต้องการของเด็กผ่านการจัดกิจกรรมส ารวจความต้องการของเด็กโดยมี

เป้าหมาย 2 เรื่องในกิจกรรมเดียวกัน คือ การส ารวจตนเอง ผ่านกิจกรรม เช่น กระบวนการละคร ศิลปะ หรืออ่ืน ๆ 

เช่น แบบส ารวจความชอบเพ่ือส ารวจตัวตนและค้นหาความต้องการในการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก  

ดังภาพ เพ่ือการค้นหาความต้องการที่แท้จริงแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และเด็ก โดยใช้หลัก 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านความรู้สึก ความคิด และลงมือท า ทั้งนี้ สิ่งส าคัญคือโอกาส

ในการมองเห็นหรือค้นพบตัวเองของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เห็นมาก

หรือทดลองท ามากเท่าไรจะยิ่งท าให้มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของตนเองมากยิ่งขึ้น เห็นความต้องการหรือ  

ความกระหายในการเรียนรู้หรือการพัฒนาตนเองในเรื่องอะไร อย่างไร และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

2. การสร้างแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็กเป็นกลุ่ม

ประสบการณ์ 

การด าเนินการเพ่ือการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของเด็กอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและครูและ

การสร้างแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็กเป็นกลุ่มประสบการณ์  จะมี

รูปแบบในพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและให้ค าปรึกษา คือ ส าหรับเด็กที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจะมีครูที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าว ส าหรับเด็กในชุมชนที่มี

ความเสี่ยงในการเข้าสู่การกระท าผิดในทางกฎหมาย ในโครงการ Young kids 6 part (พสิษฐ์ กาญจนกิจ, 2563) 

จะมีคลีนิก Young kids ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งครูและเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยในการให้

ค าปรึกษาและแนะแนวเด็กในการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบความช่วยเหลือ การจัดการเรียนรู้ 

การจัดและประสานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับที่เด็กสนใจ และสอดคล้อง

กับตัวตนของเด็ก 

ในส่วนนี้จะมีเด็กที่เรียนในกิจกรรมปกติของสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกฯ และเรียนรู้จากกิจกรรมตาม

โครงการของโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job) และโครงการ Young kids 6 part นอกจากนี้

ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งสมัครเรียนในศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม เช่น ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน  

เพ่ือการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ รวมทั้งพบว่าตนเองมีความเป็นไปได้ในการเรียนต่อด้วยตนเองมีน้อย 

หรือเรียนจบไม่ทันการพ้นโทษ และไม่สามารถกลับมาสอบให้เรียนจบได้ 
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3. การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กตามกลุ่มประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้แบบ

โครงงาน และการเรียนรู้บนฐานกิจกรรมที่ได้ลงมือท าจริง และเรียนรู้จากเครือข่ายท่ีมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง

พัฒนาเด็กเป็นครูแกนน า “พี่สอนน้อง” 

การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้และการต่อยอดเครือข่ายเพื่อการด าเนินการ เช่น ศูนย์การเรียน 

การฝึกงานในสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based learning) และ 

การเรียนรู้บนฐานกิจกรรม (Activity-based learning) โดยร่วมมือกับกลไกในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เครือข่ายที่มี 

ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเป็นวิทยากรหรือแหล่งเรียนรู้ และมีการสนับสนุนทางเลือกใน

การมีอาชีพที่เหมาะตัวเด็ก โดยส่วนหนึ่งเป็นอาชีพที่ทางสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกฯ สอนอยู่และอีกส่วนหนึ่งเป็น

บุคคลภายนอกมาสอนเพ่ือให้เห็นอาชีพใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ

เพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job)  

(ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ และคณะ, 2563) มีบุคลากรจากสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย พ่อแม่จากกลุ่ม

บ้านเรือน ครูในศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ตามมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติการศึกษา เครือข่ายเยาวชนคน

รุ่นใหม่ มาเป็นวิทยากรในการสอนทักษะอาชีพ เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างท าเครื่อง

หนัง (พวงกุญแจและกระเป๋าหนัง) ขายของออนไลน์ เกษตรอินทรีย์ การท าอาหารคาวและอาหารหวาน และ

โครงการ Young kids 6 part (พสิษฐ์ กาญจนกิจ, 2563) ที่มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง

นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา มาสอน

การเป็นช่างตัดผม ช่างท าเครื่องหนัง และการขายของออนไลน์ เป็นต้น 

4. การวัดผลการเรียนรู้ที่สะท้อนคุณภาพการเรียนรู้รายบุคคล 

เพ่ือตรวจสอบคุณค่าและความหมายการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือเพ่ือเทียบคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และน าไปเทียบและรับรองวุฒิการศึกษา เพ่ือใช้ในการน าไปใช้ศึกษาต่อหรือสมัครเพ่ือประกอบอาชีพได้

ต่อไป โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน การสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนจากผู้เกี่ยวข้อง การวัด

ประเมินผลที่สะท้อนคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนตามความเป็นจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน และการจัดแสดงผลงานจากโครงงาน/ชิ้นงาน/ร่องรอยการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

ของผู้เรียน เช่น สังเกตพฤติกรรม สอบปากเปล่า พูดคุย ใช้ค าถาม เขียนสะท้อนการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบัติ  

การใช้แฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) 

โดยในโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job) (ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ และคณะ, 2563)  



192 
 

ได้เสนอหลักการในการวัดผลการเรียนรู้การประเมินที่สะท้อนคุณภาพการเรียนรู้รายบุคคลเป็นการประเมินที่  

1) ส่งคืนอ านาจการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนให้ เด็กได้ครอบครองทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้และการจัดโครงสร้างเวลาเรียน 2) มองเด็กเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้และประเมินตนเองได้ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมที่ท าได้มากกว่ามองเด็กเป็นวัตถุที่ถูกประเมิน 3) เปลี่ยนขั้วอ านาจการวัดผล เสริมพลังให้เด็กผ่านบทบาท

สนับสนุนของกลไกกับสภาวะการประมวลผลโดยปราศจากอคติและกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่แตกต่างกันของ

มนุษย์  และ 4) สร้างความหมายให้ เด็ก โดยการวัดประเมินผลไม่ได้มีความหมายต่อ เด็กเท่าการพิสูจน์

ความสามารถและการสื่อสารอัตลักษณ์ตัวตนของเด็ก 

5. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทั้งกาย ใจ และวิธีคิด 

เช่น ในโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job) (ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ และคณะ, 2563) มี

วิทยากรจาก ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม มาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้

เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นวิธีการปรับชีวิตให้มีความสมดุลทั้งด้านกาย ใจ และปัญญา และเครือข่ายคนรุ่น

ใหม่มาจัดกิจกรรมการฟังใจด้วยไพ่ทาโรต์ เพ่ือเรียนรู้เข้าใจชีวิตและใจของตนเองและคนรอบข้าง 

6. การมีพื้นที่เรียนรู้เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สงัคมหลังจากได้รับการปล่อยตัว และการติดตา 

การมีพ้ืนที่ทั้งกายภาพหรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์หลังจากได้รับการปล่อยตัว เพ่ือการเสริม

ทักษะการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเด็กให้ผ่านช่วงการสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเอง การอยู่

ร่วมกับครอบครัวและสังคม การวางเป้าหมายและประคับประคองชีวิตให้มั่นใจขึ้น และการร่วมติดตามการด าเนิน

ชีวิตหลังปล่อยตัว และแนะแนวการศึกษาทางเลือกบนฐานการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและการท างานอาชีพ

เพ่ือดูแลตนเองและครอบครัวตามก าลังอย่างสมดุล 
 

1.3 กลไกการพัฒนาเด็กและครูในกระบวนการยุติธรรม  
1.3.1 กลไกการพัฒนาเด็กในกระบวนการยุติธรรม กลไกการพัฒนาเด็กในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของตนเอง มีกลไกท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. กลไกทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็กในการได้รับการพัฒนาตนเอง เพ่ือการได้รับ

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภูมิหลังของเด็กท่ีมีความ
แตกต่างกัน 

2. กลไกการประสานงานการประสานงาน/เชื่อมต่อ รวมทั้งการมอบหมายจากส่วนกลาง โดย
ค านึงถึงความสมดุลระหว่างสามสิ่ง คือ ความต้องการของเด็ก ข้อจ ากัดและทรัพยากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนและข้อจ ากัดและทรัพยากรของเครือข่าย และกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกรมพินิจและคุ้มครอง
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เด็กและเยาวชน ซึ่งทั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เครือข่าย และตัวเด็กและเยาวชน ต้องสื่อสารหรือประชุม
แลกเปลี่ยนกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน รวมทั้งมีผลต่อการตัดสินเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ 

3. กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในกระบวนการยุติธรรม ผ่านกระบวนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในมิติต่าง ๆ การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของเด็กอย่างมีส่วนร่วม การสร้างแผนการ เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็ก การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ตามแบบแผน 
การเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพการต่อยอดเครือข่าย และการวัดผลการเรียนรู้ที่สะท้อนศักยภาพของผู้เรียน
รายบุคคล ซึ่งส าหรับกลไกนี้เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก เช่น กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่  
สถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดที่ศูนย์ฝึกตั้งอยู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ และ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่นั้น ๆ 

4. กลไกส่งต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งต่อเพ่ือการศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกเหนือจากจัดการศึกษารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบขั้นพ้ืนฐานของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส าหรับเด็กที่มีผล
การเรียนในชั้นเรียน (เดิม) ระดับดี และมีโอกาสสูงในการเข้าศึกษาต่อการศึกษาในระบบรูปแบบโรงเรียน หรือ 
วิทยาลัยการวิชาชีพ/สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ เพ่ือการศึกษาต่อแล้ว ยังมีการประสานและ
ส่งเสริมให้เด็กในกระบวนการยุติธรรมที่สนใจเรียนในศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ตามมาตราที่ 12 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการเรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการเทียบโอนการเรียนรู้จากกลุ่ม
ประสบการณ์ที่เรียนในศูนย์ฝึกเพ่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเพ่ือกลับเข้าสู่การศึกษาในชั้นเรียนตามวัย ซึ่งเป็น
กลุ่มเด็กท่ีสนใจเข้าศึกษาตามแนวทางการศึกษาทางเลือก เป็นเด็กท่ีหลุดจากระบบการศึกษามาเป็นระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสมกับการเลือกเรียนหลักสูตร กศน. และเป็นเด็กที่ไม่มีความพร้อมในการศึกษาต่อด้วยระบบโรงเรียน แต่
สนใจใช้ฐานการฝึกการงานอาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษาต่อสายอาชีพ หรือมีงานท า 
        นอกเหนือจากจัดการศึกษารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส าหรับเด็กที่มีผลการเรียน
ในชั้นเรียน (เดิม) ระดับดี และมีโอกาสสูงในการเข้าศึกษาต่อการศึกษาในระบบรูปแบบโรงเรี ยนหรือวิทยาลัย 
การวิชาชีพ/สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ เพ่ือการศึกษาต่อแล้ว ยังมีการเรียนในประสานและ
ส่งเสริมให้เด็กในกระบวนการยุติธรรมที่สนใจเรียนในศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ตามมาตราที่ 12 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการเรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการเทียบโอนการเรียนรู้จากกลุ่ม
ประสบการณ์ที่เรียนในศูนย์ฝึกเพ่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเพ่ือกลับเข้าสู่การศึกษาในชั้นเรียนตามวัย ซึ่งเป็น
กลุ่มเด็กท่ีสนใจเข้าศึกษาตามแนวทางการศึกษาทางเลือก เป็นเด็กท่ีหลุดจากระบบการศึกษามาเป็นระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสมกับการเลือกเรียนหลักสูตร กศน. และเป็นเด็กที่ไม่มีความพร้อมในการศึกษาต่อด้วยระบบโรงเรียน แต่
สนใจใช้ฐานการฝึกการงานอาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษาต่อสายอาชีพหรือมีงานท า 
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     ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงาน
ท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job) มีเด็กจากศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง มีการเทียบโอนการเรียนรู้เพ่ือกลับเข้าสู่การศึกษาในชั้นเรียนตามวัยกับทาง
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน โดยขณะที่ เรียนในศูนย์ฝึกมีการเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์ (Experience 
approach) ตามความถนัดหรือความสนใจของเด็กและเยาวชนที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ และ/หรือ
สอดคล้องกับกิจกรรมหลักภายในศูนย์ฝึกตามนโยบายที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก าหนด โดยใช้  
การเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานอาชีพ (Project-based on career) ที่มีการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ด้านอาชีพ
ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะที่ดีของการประกอบอาชีพนั้นๆ และโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ทีม่ีเด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนลงทะเบียนเรียนกับศูนย์การเรียน CYF โดยทั้งสองโครงการมีครูของโครงการ เข้าไปร่วม
ดูแลและพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งก าลังเรียนในศูนย์การเรียน 
     อีกด้านหนึ่งคือการมีหลักสูตรการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม  สามารถ
พัฒนาโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พัฒนาให้สอดคล้องตามบริบท ทรัพยากร ที่พึงมีของเด็กเยาวชน หลักสูตร
จ าเป็นต้องมาจากตัวเด็กเป็นส าคัญ ต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม เด็กกลุ่มนี้ระยะแรกยัง
สร้างตัวตนและพ้ืนที่ของตัวเองยังไม่ชัดเจนนัก ผู้ที่เป็นครูและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึก จ าเป็นต้องร่วมกันท างานในจุด
นี้ เพราะหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคล เป็นพิมพ์เขียวที่ส าคัญให้ผู้เรียนใช้เป็นเข็มทิศในการเรียนรู้ของตนเอง โดย
หลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2563)  
  - แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการศึกษาขุมทรัพย์ในตนของมนุษย์ แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง ค้นพบศักยภาพ
ในตนเอง การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการงานอาชีพ 
การใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์ตรงที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริง สนับสนุน
และเสริมสร้างจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของเด็ก คือ เรียนจากประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) จาก
กิจกรรม 3 ฐาน คือ (1) กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ทักษะชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ และการประกอบ
อาชีพ โดยมีศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้จากตัวเด็ก เชื่อมโยงภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกับ
สังคม โดยมีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสิ่งที่สนใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
เป็นการเคารพศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองของมนุษย์ (Self-Directed of Learning) ให้เติบโตและงอกงาม
บนความรับผิดชอบจากแรงขับในตัวผู้เรียน โดยที่เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ (Ownership of Learning)  
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  - กระบวนการเรียนรู้ เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามความชอบและความสนใจเป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับครู/โค้ช เรียนรู้จากผู้รู้จริง การปฏิบัติจริง ศักยภาพการเรียนรู้ในพื้นที่
วิถีชีวิตจริง เรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกเป็นโค้ช/ผู้จัดการศึกษาให้เพ่ือน พ่ี น้อง และผู้อ่ืน เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ฝึกจากวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา ใช้เครื่องมือ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก บูรณาการให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเรียนในภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่ทั้งในและนอกสถานศึกษาควบคู่
กันไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทและขอบเขตที่มีอยู่หรือแปรเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นต่อการเชื่อมโยงของการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเรียนรู้บนฐานของการลงมือปฏิบัติจริง 
เช่น ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Project-based Learning) เป็นต้น และเรียนรู้จากการเผชิญปัญหาใน
สถานการณ์จริงของชีวิต โยใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นฐาน (Problem-based Learning) การเรียน 
การสอนควรเน้นด้านการประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดทักษะ มากกว่าการยึดเนื้อหาวิชา 
  - สื่อ มีความหลากหลายโดยบูรณาการใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้ เรียนและ
ภูมิทัศน์การเรียนรู้ต่างๆ คือ แบบออนไลน์ (On Line) แบบออฟไลน์ (Off Line) แบบออนแอร์ (On Air) และ 
แบบออน กราวด์ (On Ground) ท่ามกลางการแบ่งปันทรัพยากรร่วมของบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในสังคม  
  - การวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน การสะท้อน
คุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนจากผู้เกี่ยวข้อง การวัดประเมินผลที่สะท้อนคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนา 
การของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน และการจัดแสดงผลงาน
จากร่องรอยการเรียนรู้ โครงงาน ชิ้นงานทุกรูปแบบของผู้เรียน  
  - ผู้จัดการศึกษา ครู และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกฯ ครู ครูที่
ปรึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล พ่อบ้านและแม่บ้าน ครูอาสา ครูเครือข่ายจากองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก ครูธรรมชาติ (ทุกสรรพสิ่งคือครู) ครูสื่อ รวมทั้งอนุญาตให้ผู้เรียนเป็นครูของตนเองและผู้อ่ืน ครู
ให้ “โอกาส” เด็กได้ปล่อยพลังและของดีในตนเองออกมา และคอยเติม เสริม เพ่ิม แก้ไขในสิ่งที่เด็กขาดและร้องขอ
ต้องการ ไม่ใช่การจัดการศึกษาที่เอาหลักสูตร แบบเรียนส าเร็จรูป รวมถึงรูปแบบวิธีการกิจกรรมที่ก าหนดมาจาก
ภายนอกไปครอบเด็กให้ท่องจ าหรือปฏิบัติตามซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สามารถท ากับเด็กกลุ่มนี้ได้ หลักสูตรต้องไม่ตายตัว 
สอดคล้องตามบริบท ทรัพยากร ที่พึงมีของเด็ก เมื่อการเรียนรู้เป็นเวทีหรือกระบวนการให้เด็กได้ปล่อย “ของดีใน
ตน” ออกมา จะท าให้เด็กในศูนย์ฝึกเรียนรู้วิธีการของการจัดการความต้องการความรูท้ี่หลากหลายให้เป็นเอกภาพที่
แตกต่าง แลกเปลี่ยน แบ่งปันและอยู่ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในศูนย์ฝึกร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
อย่างไรก็ตามครูต้องคอยกระตุ้นอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากเด็กและส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่ดีแต่ความอดทนน้อย   
  - แหล่งเรียนรู้ “ทุกพ้ืนที่คือแหล่งเรียนรู้” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า “ภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่” 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ภายในจิตใจของตนเองและพ้ืนที่ร่วมของผู้เรียนกับพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่รับรู้ด้วยกายภาพ  
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(Co-Learning Space: CLS) และพ้ืนที่ร่วมของเครือข่ายผู้เรียนที่โยงใยในระบบนิเวศการเรียนรู้ต่างๆเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Co-Learning Community) รวมถึงการเรียนรู้ในพื้นที่พิเศษเฉพาะของแต่ละคนด้วย  
  - การจัดการ เป็นการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เรียน บุคลากรทุกคนในศูนย์ฝึก เครือข่าย
ร่วมพัฒนา รวมทั้งการเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนในวิถีชีวิตของเด็ก ภายหลังการได้รับการปล่อยตัวและอยู่
ในการติดตามของศูนย์ฝึก 

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job) ได้เสนอระบบการวัดประเมินการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจริงของเด็ก เพ่ือสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และรับรองสิทธิในการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใน
กระบวนการเดียวกัน โดยสามารถด าเนินการได้ผ่านกรอบแนวคิด 5 ขั้นตอนของระบบวัดประเมินรับรองผล
การศึกษา ได้แก่  
      - การทบทวนประสบการณ์ เด็กได้ทบทวนเรื่องราวที่ชอบ ที่ประทับใจ และรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่
มีความหมายต่อตนเอง   
      - การถอดรหัสการเรียนรู้ เด็กได้สะท้อนคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจริงจากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มา   
      - การเทียบคุณภาพผู้เรียน เด็กได้น าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของตัวเองไปเทียบกับคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
      - การให้ระดับคะแนน เป็นการวัดระดับคะแนนโดยเด็กเป็นผู้ให้ค าอธิบาย ขยายความถึงคุณภาพ
ที่ตนเองได้มาว่าเกิดข้ึนจากประสบการณ์อะไร 
      - การออกระเบียนรับรองผล เป็นการออกใบรับรองผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดของ
ประสบการณ์ของเด็กอยู่ในนั้นด้วย 

โดย 3 ขั้นตอนแรก คือ ทบทวนประสบการณ์ ถอดรหัสการเรียนรู้และการเทียบคุณภาพผู้เรียน
เป็นการท างานกับช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน สะท้อนศักยภาพการเรียนรู้ สะท้อนคุณค่า
ตัวตนที่จริงแท้ ทบทวนเพ่ือตั้งค าถามและหาความหมายของการสร้างประสบการณ์ต่อเนื่อง ซึ่งคาบเกี่ยวกับ 
การสร้างรายละเอียดประสบการณ์ ให้ระดับคะแนน และออกหลักฐานการรับรองผลการเรียน เป็นการผนวกรวม
กระบวนการวัดประเมินผลเพ่ือรับรองสิทธิการจบการศึกษา ถอดค่าคุณภาพออกมาเป็นตัวเลขและส่งค่านั้นเข้าสู่
ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบปฏิบัติที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด 

5. กลไกเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคมหลังจากได้รับการปล่อยตัว 
- การมีพ้ืนที่ทางสังคมทั้งกายภาพหรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์หลังจากได้รับการปล่อย

ตัว เพ่ือการเสริมทักษะการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเด็กให้ผ่านช่วงการสร้างการยอมรับและเชื่อมั่น
ในตนเอง การอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม การวางเป้าหมายและประคับประคองชีวิตให้มั่นใจขึ้น  
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  - การจัดระบบส่งเด็กที่ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้าน การร่วมติดตามการด าเนินชีวิตหลังปล่อยตัว 
และแนะแนวการศึกษาทางเลือกบนฐานการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและการท างานอาชีพเพ่ือดูแลตนเองและ
ครอบครัวตามก าลังอย่างสมดุล เช่น โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อและ
มีงานท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Find Me Find Job) ใช้กลไกครูในโครงการ
ที่เป็นเครือข่ายในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มพ่อแม่บ้านเรียน ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคมในพ้ืนที่ เครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
เครือข่ายสาธารณศึกษา เป็นผู้ติดตามและให้ค าแนะน า (Mentor) โดยประสานกับครอบครัวเด็กเป็นเบื้องต้น 

1.3.2 กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมควรเพ่ือการเข้าถึงคุณภาพการเรียนรู้ของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามชั้นเรียนและช่วงวัย และคุณภาพการเรียนรู้ในด้านทักษะอาชีพที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณภาพ  
การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ เป็นการน า “ของดี” ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด 
ความฝัน ทักษะ ความสามารถ ฯลฯ ในตนเองที่พร้อมปลดปล่อยพลังศักยภาพออกมา ด้วยการสร้างตัวตนของ
ตนเองขึ้นมา เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปสู่วงจรของการก้าวพลาดอีกครั้งหรือกระท าผิดซ ้า “ครู” เป็น
บุคคลส าคัญที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองได้ บทบาทของครูทีส่ าคัญคือการปรับบทบาทจากการเป็นผู้สอนที่เป็นผู้มี
ความรู้ในเนื้อหาเป็นหลัก สู่การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) หรือ ครูโค้ช (Coach) หรือ 
วิทยากรกระบวนการ หรือครูเพ่ือเสริมพลัง (Empower) ซึ่งควรพัฒนาในสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะของคร ู 

1. ความแจ่มชัด มีความรู้ในเรื่องที่ตนจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง มองได้อย่างทะลุ
ทะลวงตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นความรู้ที่เกิดจากท้ังประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตการปฏิบัติและฝึกฝนด้วยตนเอง  

2. ความเปิดกว้าง การยอมรับความหลากหลาย การเปิดใจรับฟัง และการพยายามรับรู้ด้วย 
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมเรียนรู้จากเด็ก  

3. การเกื้อหนุน เป็นการเกื้อหนุนเพ่ือให้เด็กเติบโตด้วยตนเอง เพราะพ้ืนฐานของปรัชญาที่เป็น
หัวใจของกระบวนการเรียนรู้ที่ดี คือ ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ และกระบวนทัศน์แบบองค์รวม ที่เชื่อมั่นว่า
มนุษย์มีความดี ความงาม ความจริงอยู่ในตน สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และการพัฒนานั้นต้องเป็นการพัฒนา
อย่างสมดุลและเป็นองค์รวม เป็นการพัฒนาที่ต้องเกิดขึ้นภายในตนเองโดยไม่มีผู้อ่ืนสามารถท าแทน หรือท าให้
เกิดข้ึนได ้

4. ความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและการเข้าถึงใจ เป็นการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กอย่างลึกซึ้ง 
ราวกับว่าเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขา เข้าใจว่าท าไมเขาจึงคิดจึงรู้สึกและกระท าเช่นนั้นในสถานการณ์นั้น ๆ เข้าใจถึง
ความเป็นมาและภูมิหลังของปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงความมั่นคงในจิตใจของตนเองไว้ รับรู้และเข้าไป
สัมผัสกับใจของเด็ก พร้อมกับสามารถสื่อให้เขารับรู้และสัมผัสได้ถึงการรับรู้และสัมผัสของครูได้ท าให้เด็ก เกิด
ความรู้สึกอบอุ่น สัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาและความเข้าใจ ตลอดจนสามารถสื่อสาร หรือจัดประสบการณ์
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การเรียนรู้ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการสื่อสารทางความคิด แต่เป็นการจัดให้เกิด
ประสบการณ์ท่ีได้ทั้งความคิดที่ลึกซึ้ง และความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีผลเชื่อมโยงกับการปฏิบัติและชีวิตจริง  

5. ความสงบ ตั้งมั่น เพ่ือให้สามารถเปิดพ้ืนที่ที่จะเกื้อหนุนและโอบอุ้มให้เด็กเติบโตขึ้นตาม
ศักยภาพของตนเอง สามารถรับรู้และเข้าถึงใจของเด็กด้วยการเปิดรับและรับฟังอย่างลึกซึ้ง แล้วสื่อสารกลับไป
อย่างเหมาะสม ด้วยความสงบ และสามารถดึงศักยภาพภายในของตนเองทั้งหมดออกมาใช้ในการน าพาการเรียนรู้
เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างสมดุล 

โดยทักษะที่จ าเป็นที่ครูควรมี คือ 1) การรับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังด้วยสติ วางอคติ แขวนการตัดสิน เคารพใน
ตัวเด็กและเยาวชน จนสามารถจับประเด็นหรือเข้าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของเด็ก ที่ก าลังแลกเปลี่ยนแบ่งปัน  
2) การจับประเด็น ทั้งในเชิงสาระ และความรู้สึก 3) การสื่อสารที่เข้าใจง่ายและทรงพลัง ท าให้เด็กและเยาวชน
เข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและมีพลังตื่นตัวต่อการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และ 4) การตั้งค าถามที่ลงลึกและเชื่อมโยง ซึ่ง
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากภายในและท าให้เกิดปะทะสังสรรค์บทเรียนภายในกลุ่มซึ่งช่วยท าให้องค์ความรู้ชัดเจน
ลุ่มลึก และขยายเชื่อมโยงไปสู่บริบทอ่ืนได้อย่างทรงพลัง ช่วยท าให้เรื่องที่เรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมาย
ที่วางไว้ ท าให้ได้บทเรียนเฉพาะ เป็นการทบทวนตนเองท าให้เห็นตนเองชัดเจนขึ้น 

ทั้งนี้กลไกในการพัฒนาครูส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นครูประจ าการที่เป็นเจ้ าหน้าที่ของ
สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และอาจเป็นเด็กที่เป็นแกนน า เมื่อ
พิจารณากลไกพัฒนาครูทั้งในเชิงรูปแบบและวิธีการ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค และการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) และการนิเทศติดตาม  
  การสนทนาและการปรึกษากันในด้านการเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันเองว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่
ขาดและต้องการการพัฒนาสานต่อ โดยมีการส่งเสริมเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ การเรียนรู้สู่ 
การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) การฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น และการตั้งค าถาม การจัดการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential learning) การจัดกิจกรรมและหลักสูตรแบบกลุ่มประสบการณ์  
(Experience approach)  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการออกแบบการประเมินการเรียนรู้
เพ่ือตอบคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย  
  เครื่องมือเหล่านี้ให้ความสนใจไปที่การเริ่มต้นจากความรู้สึกนึกคิดของเด็กเอง และสานต่อโดย
การแนะน า (Mentorship) ของครูในฐานะเพ่ือนร่วมทางที่มีประสบการณ์ชี้แนะ กระบวนการต่าง ๆ จะไม่เน้น 
การป้อนความรู้ แต่เน้นการใช้ทักษะในการแก้ปัญหา หรือทบทวนความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืนเพ่ือที่จะมองเห็น
โลกได้อย่างรอบด้าน และยังสามารถท าให้เข้าใจเนื้อหาจากรายวิชาโดยทั่วไปในฐานะทักษะ หรือในฐานะที่ตน
สามารถเป็นผู้เข้าถึง หรือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการจัดการกับทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกที่มีอยู่
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ในมือ ร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อ่ืน การเข้าร่วมท างานในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่การถ่ายทอด
กระบวนการโดยตรงจากครูสู่เด็ก ครอบคลุมไปถึงการส่งต่อวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้ครูหรือบุคลากรภายใน
ศูนย์ฝึกเอง เพ่ือให้สามารถจัดการการเรียนรู้ในแบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง  
  มีการทดลองฝึกทักษะทั้งฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น และการตั้งค าถาม การออกแบบ
หลักสูตรและกิจกรรมแบบกลุ่มประสบการณ์ การออกแบบการเรียนรู้แบบจุลภาคโดยใช้หลักการเรียนรู้สู่ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้ เชิงรุกผ่านห้องเรียนทดลองกับเพ่ือนครู ที่ได้ฝึกทั้ง
ฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น และการตั้งค าถาม เรียนรู้การใช้ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้เชิงวิชาชีพที่ศึกษาจาก
บทเรียนที่ได้เห็น (Lesson study) และการนิเทศติดตามเพ่ือจะได้สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และ
ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกัลยณมิตร เพ่ือให้การพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ได้เติบโตและมีศักยภาพมากข้ึน  
  2. การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ 
  การประสานความร่วมมือจากครูผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น ครูจากวิทยาลัย
สารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ เป็นต้น เป็นผู้สอนทักษะอาชีพและความเป็ นครูให้เด็กรุ่นที่ 1 เพ่ือน าไปใช้ 
ในการสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือนให้กับเด็กกลุ่มหรือรุ่นต่อไป โดยผ่านการเรียนรู้โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบอิง
สมรรถนะ (Competency based learning) ทั้งทักษะการท าแผนการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพ ผ่านการ
สาธิต การลงมือท าจริง และการฝึกฝนด้วยตนเอง   

 
 

ภาพ 6.2 กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
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จะเห็นได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรม มีจุดเน้นในการสร้างแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็กซึ่งเกิดจาก
การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของเด็กอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและครู และการสร้างแผนการ เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็ก โดยมีพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและให้ค าปรึกษา 
ส าหรับเด็กที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ผ่าน การจัด 
การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กตามกลุ่มประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน และการเรียนรู้
บนฐานกิจกรรมที่ได้ลงมือท าจริง จากนั้นวัดผลการเรียนรู้ที่สะท้อนคุณภาพการเรียนรู้รายบุคคล อีกข้อหนึ่งที่มี
ความส าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทั้งกาย ใจ และวิธีคิด เพ่ือสร้างความเห็นคุณค่าในตนเองและ
เห็นวิธีการปรับชีวิตให้มีความสมดุลทั้งกาย ใจ และปัญญาของตนเองและคนรอบข้าง และการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้
เพ่ือการปรับตัวเข้าสู่สังคมหลังจากได้รับการปล่อยตัว โดยมีการติดตามทั้งกายภาพหรือการติดต่อทางสื่อสังคม
ออนไลน์หลังจากได้รับการปล่อยตัว เพ่ือประคับประคองให้เด็กผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างความยอมรับและ 
ความเชื่อมั่นในตนเองในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม และยังร่วมวางเป้าหมายและประคับประคองชีวิตให้
เด็กมีความมั่นใจขึ้น ด้วยการร่วมติดตามการด าเนินชีวิตหลังปล่อยตัวและแนะแนวการศึกษาทางเลือกบนฐาน  
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและการท างานอาชีพเพ่ือดูแลตนเองและครอบครัวตามก าลังอย่างสมดุล 

กลไกการพัฒนาเด็กและครูในกระบวนการยุติธรรมนั้น ควรให้ความส าคัญกับกลไกทางกฎหมายเพ่ือ 
การคุ้มครองสิทธิเด็กเพ่ือการพัฒนาตนเอง การประสานงาน/เชื่อมต่อ รวมทั้งการมอบหมายจากส่วนกลาง  โดย
ค านึงถึงความสมดุลระหว่างสามสิ่ง คือ ความต้องการของเด็ก ข้อจ ากัดและทรัพยากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนและข้อจ ากัดและทรัพยากรของเครือข่าย และกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาเด็กผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ ที่น าไปสู่
การส่งต่อเด็กสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบโอนการเรียนรู้จากกลุ่มประสบการณ์ที่
เรียนในศูนย์ฝึก เพ่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือเพ่ือกลับเข้าสู่การศึกษาในชั้นเรียนตามวัย  

ส่วนกลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 
และการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการนิเทศติดตาม และ 
การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่โดยมีการประสานความร่วมมือจากครูผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ 
เช่น ครูจากวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบอิงสมรรถนะ 
(Competency based learning) ทั้งทักษะการท าแผนการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพ ผ่านการสาธิต  
การลงมือท าจริง และการฝึกฝนด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเด็กกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าใจตรงประเด็น
และทันสถานการณ์ 
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ตอนที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการในชุมชน 
เด็กพิการ หมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา และทางจิตใจ 

ใน 9 ลักษณะ ได้แก่ 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น 4) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 5) เด็กที่มีความบกพร่องทาง 
การพูดและภาษา 6) เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 7) เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 8) เด็กพิการซ า้ซ้อน 
และ 9) เด็กออทิสติก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562) พบว่าประเทศไทยมีผู้พิการที่ได้รับ
การออกบัตรประจ าตัวคนพิการจ านวน 2,092,595 คน (ร้อยละ 3.21 ของประชากรทั้งประเทศ) เป็นเพศชาย
จ านวน 1,091,845 (ร้อยละ 52.18) และเพศหญิงจ านวน 1,000,750 คน (ร้อยละ 47.82) ทั้งนี้มีผู้พิการที่อยู่ในวัย
เด็กและวัยเรียน (อายุ 0- 21 ปี) แบ่งเป็น ผู้ พิการทางการมองเห็น 5,019 คน พิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย 11,852 คน พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 31,676 คน พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
2,004 คน บกพร่องทางสติปัญญา 46,833 คน มีปัญหาทางการเรียนรู้ 9,442 คน ออทิสติก 13,640 คน พิการ
ซ ้าซ้อน 33,524 คน และไม่ระบุประเภทพิการ 116 คน ในด้านการศึกษา พบว่า คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษามี
จ านวน 54,513 คน แบ่งเป็น อายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะเรียน 3,601 คน อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา 33,958 คน 
และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา 16,954 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2564)
คณะท างานโครงการฯ ขอน าเสนอประเด็นเก่ียวกับเด็กพิการในชุมชนออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 สภาพปัญหาของเด็กพิการในชุมชน 
จากการศึกษาเอกสารและการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) ในการพัฒนาครูและเด็กพิการนอกระบบการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 พบปัญหา 
ของเดก็พิการ ดังนี้ 

1. เด็กพิการในชุมชนขาดโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในมิติ ต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา 
การแพทย์ และการมีงานท า เนื่องจากระบบของการช่วยเหลือทางด้านสังคมและสวัสดิการไม่ว่าจะเป็น 
การลงทะเบียนผู้พิการ การสนับสนุนด้านสวัสดิการและระบบบริการทางการแพทย์ เช่น การขาดแคลนแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ท าให้ต้องใช้เวลารอคิวนาน สถานที่ห่างไกลและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ท าให้เด็กพิการไม่สามารถ
เข้าถึงการบริการได ้(โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และ ลือชัย ศรีเงินยวง, 2559)  

2. การเดินทางมายังสถานศึกษาไม่สะดวก การเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปอาจจะถูกรังแก ล้อเลียน และ
อุปสรรคส าคัญท่ีท าให้เด็กพิการเข้าไม่ถึงการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความรู้เฉพาะทางในพ้ืนที่  

3. กลไกการช่วยเหลือในปัจจุบันยังขาดระบบเชื่อมต่อและขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียน  
ในระบบ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีระเบียบและวิธีการด าเนินงานที่มี
ความแตกต่างกัน ส่งผลให้เด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
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4. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กระทบต่อรายได้ของครอบครัว เกิดความยากล าบาก 
ในการประกอบอาชีพ รวมถึงส่งผลต่อการท างานเชิงรุกในชุมชนที่จะเข้าไปช่วยเหลือฟ้ืนฟูเด็กพิการ  
 5. เด็กพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และใช้ชีวิต เช่น ขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือ ท าให้เด็กพิการใช้ชีวิตอย่างไม่มีอิสระและไม่มีคุณภาพ อีกทั้งการเดินทาง
มารับการบ าบัดฟ้ืนฟูมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ไม่สามารถเขา้รับการดแูลได้อย่างต่อเนื่อง 
 6. เด็กบางคนมีภาวะความพิการซ ้าซ้อน เช่น บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ร่วมกับพิการทางกาย 
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเฉพาะด้าน ผู้ดูแลจึงต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
พิเศษ รวมถึงต้องได้รับการสนับสนุนอปุกรณ์ช่วยเหลือทั้งด้านการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะทาง 
 7. คนพิการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้ยาก เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคไม่รองรับกับข้อจ ากัด
ทางด้านร่างกาย เช่น ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบการสื่อสาร ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางและไม่สามารถ
เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผู้พิการไม่สะดวกใน
การเดินทางท าให้ยังไม่ได้รับบริการดังกล่าว    

8. การช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชนส่วนหนึ่งมาจากการดูแลของมูลนิธิ เช่น เด็กพิการติดเตียง ไม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้จึงต้องจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน แต่มูลนิธิมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณและขาดบุคลากร 
ที่มีความช านาญเฉพาะ จึงช่วยเหลือเด็กพิการได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น 
 9. เด็กพิการในบางพ้ืนที่ไม่ได้รับการดูแลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม ไม่ได้รับการบ าบัดและบริการ 
ทางการศึกษา 

10. เด็กพิการที่ยากจนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น ช่วงโควิด -19 เด็กพิการไม่มีโทรศัพท์  
ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันหมอชนะหรือไทยชนะ รวมถึงเด็กทีบ่กพร่องทางการได้ยินไม่มีอุปกรณ์ช่วยฟัง  
 

2.2 รูปแบบการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิการในชุมชน 
เด็ ก พิการในชุมชนมีปัญ หา เรื่องความไม่พร้อมในการเข้ าเรียนระดั บการศึกษาขั้ น พ้ื น ฐาน  

การด ารงชีวิตและการมีทักษะอาชีพ เนื่องจากอาการป่วยหรือพิการในด้านต่าง ๆ เช่น พิการทางด้านสติปัญญา/
ออทิสติก พิการทางการมองเห็น พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เป็นต้น โดยความพิการดังกล่าวเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน การเดินทางมาเรียน การเรียนร่วมกับเด็กปกติ รวมถึงครอบครัวที่มีฐานะยากจน ส่งผลต่อ
การบ าบัดที่มีค่าใช้จ่ายสูง และบ้านไม่ได้ปรับสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกบัความพิการท าให้ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 รูปแบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กพิการให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนหรือการด ารงชีวิต และ 
มีทักษะการท างานเพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตและการปรับตัวในการประกอบอาชีพ โดยใช้หลักการพ้ืนที่/
ชุมชนเป็นฐาน (องค์การอนามัยโลก, 2556; พิศมัย รัตนโรจน์สกุล , 2558) และการใช้ข้อมูลการคัดกรอง 
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ทางการแพทย์ร่วมกับการเยี่ยมครอบครัวเป็นพ้ืนฐานในการท างานร่วมกันโดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายส าคัญเร่งด่วน 
ซ่ึงเป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพ 6.3 รูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิการในชุมชน 
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การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กพิการเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนหรือการด ารงชีวิต และมีทักษะ 
การท างานเพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตและการปรับตัวในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าได้ดังนี้ 
 1. การเข้าถึงเด็ก ใช้ข้อมูลการคัดกรองทางการแพทย์และการเยี่ยมครอบครัวเป็นพ้ืนฐานในการท างาน 
ดังเช่น 1) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีครูชุมชน หรือผู้น าชุมชนที่เป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลเด็กพิการให้แก่โครงการเพ่ือ
เข้าไปช่วยเหลือ 2) จังหวัดสุรินทร์ มีวิธีเข้าถึงเด็กพิการโดยผ่านกลไกโรงพยาบาลชุมชน อาสาสมัคร (อสม.) และ
ครูกรุณา และ 3) พัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าถึงเด็กผ่านครูผู้น าคนพิการระดับท้องถิ่นที่ประสานให้เด็กเข้ามาเรียน
และมีสายด่วนคนพิการ 1479 เป็นศูนย์สายด่วนคนพิการที่เปิดรับผู้ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้าน 
การรักษาพยาบาลและการสมัครเรียน การพัฒนาเด็กพิการในขั้นตอนต่อไปคือ การเก็บข้อมูลเด็กพิการ เช่น 
สถานะความเป็นอยู่ สมรรถนะ การประเมินทัศนคติ ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น จากนั้นท า 
การสรุปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กพิการ จัดท าแฟ้มรายบุคคลและจัดท ารายงานข้อมูล น าเสนอข้อมูล
สภาพปัญหาของเด็กพิการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือในการท างาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิการ โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการท างานกับกลุ่มเด็กพิการ ได้แก่ ครอบครัว ผู้ปกครอง
เด็กพิการ ผู้ดูแลเด็กพิการ เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลใกล้ชิดเด็กและเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
พิการกล้าตัดสินใจที่จะออกสู่สังคม   
  2. การพัฒนาครูในองค์กรหรือครูกรุณาในชุมชน การที่ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพ่ือดูแลฟ้ืนฟูเด็กเยาวชนพิการร่วมกับครอบครัว สนับสนุนและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่เหมาะสม
กับพ้ืนฐานความรู้ของเด็กพิการ สอดคล้องตามความถนัดหรือความสนใจเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
ดังนั้น ครูในองค์กร ครูกรุณาในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
หรือจิตอาสาในชุมชนต้องพัฒนาความรู้และทักษะในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น    
  - การจัดการเรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูบ าบัดดูแลเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจิตวิทยาตามช่วงวัย 
พร้อมเสริมสร้างพลังใจและแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต การเรียนรู้และมีความสุขในการอยูร่่วมในสังคม 

- การสร้างสมรรถนะแก่เด็กพิการ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการท างานของร่างกายและโครงสร้างร่างกาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยส่วนบุคคล   
  - การฟ้ืนฟูเด็กพิการโดยภาคีเครือข่าย เช่น ครู ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ ต้องเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ในการดูแลเด็ก รวมถึงการใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
  - การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) เพ่ือให้ครูทุกคนมีความเข้าใจและสามารถใช้แผนดังกล่าวมาเป็น
เครื่องมือในการพฒันาเด็กพิการเป็นรายบุคคลได ้  
  - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้ครูมีทักษะ เทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิด-19 
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3. การท าแผนการพัฒนาเด็กรายบุคคล ( IDP) เพ่ือให้ เด็กได้รับการดูแลที่ เหมาะสมรายบุคคล 
ตามลักษณะของความพิการของเด็ก ผู้ปกครองและครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแล ส่งเสริม และ
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือให้เด็กพิการสามารถ 
มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองต่อไป เช่น พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ใช้มูลนิธิบ้านเกื้อกูลเด็กพิการเป็นสถานที่ เรียนรู้   
ให้พ่อแม่เด็กพิการเป็นผู้ดูแล จัดการเรียนการสอน ฟ้ืนฟูร่างกายและเสริมก าลังใจ โดยมีครูชุมชนและผู้น าชุมชน 
เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปเสริมความรู้ ทักษะชีวิตช่วยเหลือเด็กพิการกลุ่มติดเตียง รวมถึงการน าอุปกรณ์ (รถเข็น) ไปให้  
  4. การจัดการเรียนรู้ การบ าบัด การฟื้นฟูเด็กทั้งรายบุคคลหรือกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากครอบครัว การเรียนเป็นกลุ่ม 
ตามความสนใจ การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระยะสั้น การเสริมทักษะชีวิต และส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่การมีงานท า
ให้เด็กพิการมีความพร้อม  
  5. การประเมินผลการพัฒนาการของเด็ก มีการประเมินทางวิชาการและทางวิชาชีพโดยใช้แบบประเมิน 

เป็นรายวิชาปีละ 4 ครั้ง หรือเทอมละ 2 ครั้ง และประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกายจากการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ด้วยวิธีการสังเกตจากครูนอกระบบการศึกษา  

ส่วนกลไกการส่งต่อนั้นในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการประสานส่งต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนในพ้ืนที่ ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม หรืออาจ
รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนเพ่ือจัดตั้งและจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเปิดศูนย์การเรียนส าหรับ
เด็กพิการในชุมชน ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ากับโรงเรียนโดยทั่วไป ส่วนการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนเป็นไปเพ่ือการดูแลเด็กพิการอยู่ในชุมชน หากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนจะส่งต่อและประสานงาน
ความช่วยเหลือเด็กพิการไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีศึกษาโครงการที่ด าเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ  
 ในประเทศไทยการฟ้ืนฟูสมรรถนะคนพิการโดยชุมชน เป็นแนวคิดเชิงรุกที่น ามาใช้ในการพัฒนาคนพิการ
ในชุมชนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและครอบครัวให้เข้ามาเรียนรู้และด าเนินการ
พัฒนาตนเองในหลายมิติ รวมเป็นภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในด้านสุขภาพ
กายและใจ การศึกษา และสังคม ส าหรับโครงการที่น่าสนใจและได้รับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาเด็กพิการและครู มีดังนี้ 
 1. โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน เป็นโครงการที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ 
ของเด็กพิการในชุมชนตามแนวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถนะคนพิการโดยชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย 3 ประการคือ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ สร้างความเท่าเทียมและโอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการในระดับและมิติต่าง ๆ 
ของชุมชน โครงการมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและครอบครัวเป็นเป้าหมายหลัก 
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ควบคู่ไปกับการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กพิการ และการส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายในระดับ
ต าบล อ าเภอ ให้มีความเข้าใจและมีทักษะจ าเป็นในการท างานสนับสนุนเด็กพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืน 

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชนพ้ืนที่บุรีรัมย์และ
สุรินทร์ เป้าประสงค์ระยะยาวเพ่ือให้เด็กเยาวชนพิการเข้าถึงการเรียนรู้และการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสม 
ตามศักยภาพของตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชมุชน เป้าประสงค์ระยะสั้นเพ่ือให้เด็กเยาวชนพิการ
และครอบครัวเข้าถึงการช่วยเหลือที่จ าเป็นในช่วงระบาดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เด็กพิการเข้าถึงการเรียนรู้
เพ่ือฟ้ืนฟูให้สามารถดูแลกิจวัตรประจ าวันของตนเองเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา
เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานฟ้ืนฟูบ าบัดเด็กเยาวชนพิการ 
เข้าสู่โครงการบริการทางสังคมท่ีมีอยู่ในระดับต าบล (เฉลิมชัย ทองสุข, 2563) 

ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการมีดังนี้ ท างานร่วมกับภาคีหลักและเครือข่ายในพ้ืนที่จัดตั้ง
คณะท างาน เพ่ือด าเนินการคัดเลือกเด็กเยาวชนพิการทุกคนในกลุ่มอายุ 5-18 ปี ในพื้นที่เป้าหมาย ครูอาสาเปิดรับ
สมัครพ่อแม่ของเด็กเยาวชนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข ครู เจ้าหน้าที่ รพสต. คนพิการ และผู้สนใจในต าบล 
จากนั้นจะมีการประเมินทัศนคติและความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นตอนการพัฒนาข้อมูล เตรียมความพร้อมการท างานโครงการ และให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนมีดังนี้ 
ประชุมร่วมกับภาคีหลักในพ้ืนที่เพ่ือวางกรอบและโครงสร้างการท างานประสานงานโครงการ ด าเนินการจัดประชุม
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ าเภอ ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการท างานและกิจกรรม ตลอดจน
การประเมินผลของโครงการ ประกาศคัดเลือกครูอาสา จัดอบรมเก็บข้อมูลสถานะความเป็นอยู่และสมรรถนะเด็ก
เยาวชนพิการและด าเนินการเก็บข้อมูลเด็กเยาวชนพิการ สรุปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเยาวชนพิการ 
จัดท าแฟ้มรายบุคคลและจัดท ารายงานข้อมูล น าเสนอข้อมูลสภาพปัญหาของเด็กพิการในชุมชนกับกลไก 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนต าบลในการพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือในการท างานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชนพิการและครอบครัว หากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน จะส่งต่อและประสานงานความช่วยเหลือเด็ก
เยาวชนพิการไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น และจัดอบรม
ทักษะความรู้เกี่ยวกับการดูแลและฟ้ืนฟูให้แก่ครูอาสาต าบล 

ขั้นตอนงานพัฒนาเด็กพิการและครอบครัวในการสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และการศึกษามีดังนี้ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนพิการและ
ครอบครัว ผ่านกลไกศูนย์การเรียนรู้ที่จะจัดตั้งขึ้น สนับสนุนให้ครูอาสาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมกับ
ครอบครัว โดยมีการตกลงจ านวนครั้ง วัน เวลาที่ครอบครัวและกลุ่มสะดวก อย่างน้อยไม่ต ่ากว่าเดือนละ 2 ครั้ง 
ต่อต าบล ตลอดระยะเวลาโครงการ จัดวิทยากรลงไปเยี่ยมติดตามสนับสนุนการจัดกลุ่มเรียนรู้ฟ้ืนฟูบ าบัดเด็ก
เยาวชนพิการตลอดระยะเวลาท างานและบันทึกการติดตาม ครูอาสาจัดท าบันทึกการท า งานสรุปรายงาน
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ความก้าวหน้าทุกครั้ง (AAR) จัดประชุมครูอาสาสรุปผลการเรียนรู้ 2 เดือนต่อครั้ง และบันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์
กิจกรรม สัมภาษณ์ ครูอาสา ผู้ปกครอง เพ่ือน าออกเผยแพร่งานสู่สาธารณะ 

ขั้นตอนงานส่งเสริมและเชื่อมโยงกลไกด้านสุขภาพและด้านการศึกษาส าหรับเด็กพิการทั้งในระบบและ
นอกระบบในชุมชนท้องถิ่นในการเข้าถึงโอกาสและสวัสดิการของรัฐ มีดังนี้ จัดประชุมกลุ่มผู้ปกครองและครูเพื่อท า
แผนด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพ่ือเชื่อมโยงให้กับแหล่งทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด องค์กรธุรกิจภาคเอกชนในท้องถิ่น เชื่อมโยง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการประสานความร่วมมือเพ่ือท างานส่งเสริมคุณภาพเด็กพิการ รวมถึง 
ถอดบทเรียนและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมพร้อมจัดท ารายงาน 

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กเยาวชนพิการและครอบครัวในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการลดผลกระทบในระดับหนึ่ง ยังเป็นการวางโครงสร้างการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเด็กพิการในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งกับคนในชุมชนที่สนใจ 
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้เพ่ือเด็กพิการ เป็นการสร้างนวัตกรรมในพ้ืนที่และขยายโอกาสในการเรียนรู้ของคน
พิการอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญแก่กลุ่มคนเปราะบาง
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนพิการ นอกจากนี้ ชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กองทุนสุ ขภาพระดับ
ต าบล กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางได้อย่างยั่งยืน 
  2. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท าของคนพิการในสถานการณ์ 
COVID-19 โดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือคนพิการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่
การมีงานท าของคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสู่การมีงานท าให้แก่คนพิการและ 
มีหน่วยงานที่ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการประชุมและแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน 
อย่างสม ่าเสมอ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการท างานกับคนพิการ บุคลากรและเทคโนโลยี ฯลฯ 

เป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนาเด็กพิการให้ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทุกมิติ มีดังนี้ 1) ด้านการแพทย์  
เด็กพิการจะมีโอกาสได้รับการฟื้นฟูทางการแพทย์ ได้รับอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของแต่ละบุคคลเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น 2) ด้านการศึกษา เด็กพิการจะมีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ ความพิการ และความถนัดหรือความสนใจของแต่ละคน เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และทางสังคม เด็กพิการจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคมจนสามารถยอมรับความพิการและเห็นคุณค่าของตัวเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รวมทั้งมีโอกาสในการเล่นกีฬาคนพิการ ทั้งการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพหรือเล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล และ 3) ด้านการมีงานท า เด็กพิการได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะ
ทางสังคม และมีความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ ท าให้มีโอกาสที่จะได้ท างานและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  
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 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการ มีดังนี้ การลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กพิการกล้าตัดสินใจที่จะออกสู่สังคม ซึ่งจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกทั้งเด็กพิการและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้เด็กพิการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ มีเด็กพิการอีกบางส่วนที่อยู่
ในความดูแลและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงดึงมาเข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีดังนี้ การปฐมนิเทศ วางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาเด็กพิการร่วมกับ
เด็กพิการและครอบครัว จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยเน้น
ด้านทักษะทางสังคม เช่น การตรวจสุขภาพ การประเมินความต้องการในการใช้กายอุปกรณ์ จัดกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมด้านสุขภาพ เช่น อบรมการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 การดูแลตนเองของผู้เป็น
อัมพาต การอบรมป้องกันยาเสพติด เป็นต้น กิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส าเร็จ กิจกรรมการเรียน  
การสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรม
การเล่นกีฬาคนพิการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเล่นเพ่ือความเป็นเลิศส าหรับผู้ที่มีศักยภาพ กิจกรรมนันทนาการ เช่น 
เล่นดนตรี วิลแชร์แด๊นซ์ กิจกรรมชมรมตามความสนใจ เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ เช่น จิตอาสาท า
ความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ หรือการช่วยเหลือสังคมในด้านอื่น ๆ 
 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีเป้าหมายสู่การมีงานท า ดังนี้ กิจกรรมประเมินความพร้อม  
ความถนัด และความสนใจในการพัฒนาทักษะอาชีพ จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเน้นวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และงานส านักงาน
เนื่องจากก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การมีงานท า จัดหางานให้คนพิการ 

กิจกรรมที่จัดให้เด็กพิการ แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่  
1. อบรมการป้องกัน COVID-19 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส ตระหนักถึงอันตรายและ

ทราบถึงวิธีป้องกันไวรัส ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและมีความตระหนักมากข้ึน รวมทั้งใส่ใจในการป้องกัน
ตัวเอง โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย 

2. อบรมการป้องกันสารเสพติด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงอันตรายของพิษภัยสารเสพติด และ
ตรวจปัสสาวะ ซึ่งเป็นการคัดกรองและป้องกันไม่ให้ทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม 
ให้ความสนใจในการอบรมเป็นอย่างด ี

3. อบรมสุขภาพดีได้แม้กายพิการ เป็นการอบรมให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพที่ดี  
ให้ทุกคนมั่นใจว่าถึงจะเป็นคนพิการ แต่ก็สามารถเป็นผู้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวได้ (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต
ซึ่งต้องมีเทคนิควิธีที่ต้องดูแลตนเองเป็นกรณีพิเศษ) โดยมีคณะวิทยากรเป็นคนพิการที่มีประสบการณ์และความรู้
ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นผู้ถ่ายทอด 
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4. จัดการอบรม/เล่นกีฬา เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้มีโอกาสได้เล่นกีฬาทั้งเพ่ือพัฒนาด้าน
สุขภาพและค้นหาศักยภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (นักกฬีาทีมชาติ) ได้  

5. อบรมการเขียนแบบแม่พิมพ์/การนวดเพ่ือสุขภาพ/งานบริการในโรงแรม เพ่ือพัฒนาทักษะการท างาน
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละกลุ่มความพิการ 

6. อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และงานส านักงาน/งานร้อยลูกปัด เพ่ือพัฒนาทักษะในการท างาน 
7. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดชุมชน) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มี โอกาส

ท างาน ช่วยเหลือสังคม เป็นการสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่คนพิการ 

 

2.3 กลไกการพัฒนาเด็กพิการและครูในชุมชน 

2.3.1. กลไกการพัฒนาเด็กพิการ 

1. กลไกการสนับสนุนที่จะท าให้เข้าถึงตัวเด็กได้นั้นสามารถประสานกับโรงพยาบาล โรงเรียน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองของเด็ก ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม NGOs  

ในพ้ืนที่ สมาคม มูลนิธิ เพ่ือน าข้อมูลที่มีอยู่และจากข้อมูลจริงจากครอบครัวหรือชุมชนมาระบุตัวเด็ก โดยจัด

ประชุมเวทีกับกลุ่มผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดแผนในการพัฒนาเด็กและครู 

2. กลไกการสนับสนุนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูคือ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด  

ครูการศึกษาพิเศษ หรือมูลนิธิด้านผู้พิการ ซึ่งมีบทบาทเป็นครูโค้ชในการนิเทศติดตามและเสริมพลัง ด้วยการลง

พ้ืนที่ติดตามและสนับสนุนการจัดกลุ่มเรียนรู้ฟ้ืนฟูบ าบัดเด็กพิการตลอดระยะเวลาท างาน บันทึกการติดตามและ

จัดท าบันทึกการท างานสรุปรายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง (AAR) จัดประชุมทีมครู และสรุปผลการเรียนรู้ต่อไป  

3. กลไกการสนับสนุนคือการนิเทศติดตามและเสริมพลังโดยครูโค้ชในเรื่องการท าแผนการพัฒนา
เด็กรายบุคคล (IDP) เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้จริง การท าแผนการพัฒนาเด็กรายบุคคลควรมีข้อมูล
รายบุคคลเชิงสมรรถนะ สถานะความเป็นอยู่ เป้าหมายชีวิต และความต้องการในการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษท างานร่วมกับครูกรุณาในการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IDP) หรือเก็บข้อมูลช่วยเหลือ
กลุม่เด็กพิการติดเตียง 

4. กลไกในการดูแลเด็กพิการในชุมชน ควรมีการผลักดันให้มีศูนย์การเรียนใกล้บ้านในท้องถิ่น หรือ
ศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านส าหรับเด็กพิการในชุมชนที่ตั้งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในโรงเรียนที่อยู่
ในชุมชน ซึ่งมีบทบาทเป็นพ้ืนที่การท างานของครูกรุณาในการฟ้ืนฟูเด็กพิการ การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล
ร่วมกับผู้ปกครองเด็ก และจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือการท างาน  
โดยการท างานเน้นการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการดูแลเด็กพิการในชุมชน เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งศูนย์พัฒนาหรือศูนย์การเรียนเด็กพิการในบริเวณพ้ืนที่นั้น 
นอกจากนี้ ควรมีการจัดชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกหรือชมรมผู้ดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นพ้ืนที่



210 
 

การเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ ควรสนับสนุนให้ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและอสม. ที่ยังขาดทักษะการดูแล 
คนพิการให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลคนพิการ  

5. มีกลไกการสนับสนุนการนิเทศติดตามและเสริมพลังโดยครูโค้ชที่จะช่วยแนะน าการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในเชิงชุมชนการเรียนรู้ (community learning) ที่มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียน (lesson study) ซึ่งกันและกัน และควรมีการผลักดันให้มีศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านส าหรับเด็กพิการ
ในชุมชน ที่อาจตั้งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ครูกรุณาท างานใน
การฟ้ืนฟูเด็กพิการ การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครองเด็ก และจัดการเรียนรู้เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือการท างาน โดยการจัดการเรียนรู้ควรพิจารณาว่าแต่ละช่วงวัยควรได้รับการ
พัฒนาด้านใด เพ่ือพัฒนาเด็กพิการก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือก่อนพัฒนาเพ่ือเขา้สู่สายอาชีพได้อย่างเหมาะสม  

6. กลไกการส่งต่อด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการประสานส่งต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ  
พมจ. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนในพ้ืนที่ ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม และ
หน่วยบริการทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนเพ่ือจัดตั้งและจดทะเบียนกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเปิดศูนย์การเรียนส าหรับเด็กพิการในชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนใกล้บ้านหรือเป็นบ้านเรียน 
เช่น ในจังหวัดสุรินทร์ได้สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนไว้ 5-7 แห่ง ที่อ าเภอรัตนบุรีและอ าเภอบุฤาษี เพ่ือดูแลเด็ก 
ที่บกพร่องด้านการเรียนรู้และออทิสติก โดยบรรจุเนื้อหาการเรียน เครื่องมือ และอุปกรณ์เป็นกล่องเกี่ยวกับ 
การดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน งานบ้านงานครัว และการเข้าหาธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาประสาทสัมผัส และ  
การรับรู้ ซึ่งในอนาคตอาจท าโรงเรียนพ่อแม่ที่ดูแลคนพิการเพ่ิมในภายหลัง รวมถึงส่งเสริมการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพให้แก่คนพิการนอกเหนือจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นอกจากนี้ควรพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาพิเศษมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ากับโรงเรียนโดยทั่วไป  
ส่วนการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเป็นไปเพ่ือการดูแลเด็กขณะอยู่ในชุมชน หากพบว่า 
มีความจ าเป็นเร่งด่วนจะส่งต่อและประสานงานความช่วยเหลือเด็กเยาวชนพิการไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
หรือการหาครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและยากจน 
  2.3.2 กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กพิการ 

ครูส าหรับเด็กพิการนั้นมีทั้งครูประจ าการที่อยู่ในองค์กรหรือมูลนิธิที่ดูแลเด็กพิการ และครูกรุณาหรือครู

อาสาที่มาจากกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ครูในสถานศึกษาในชุมชน เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พยาบาลชุมชน รวมถึงครูการศึกษาพิ เศษ ครูผู้ดูแลเด็กเยาวชนพิการ และ

ข้าราชการเกษียณ 
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ครูเพ่ือเด็กพิการควรมีความรู้และทักษะส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูบ าบัดดูแลเด็กพิการ  

เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ และสามารถประสานงานเพ่ือสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคมและการแพทย์ 

ให้แก่เด็กพิการได้อย่างเหมาะสม 

 

 
ภาพ 6.4 ประเด็นการเรียนรู้ของครูส าหรับเด็กพิการ 
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การพัฒนาครูส าหรับเด็กพิการใช้ระบบการพัฒนาแบบการอบรมแกนน าครูกรุณาที่จะเป็นแกนน าในการ

พัฒนาครูกลุ่มต่อไปในชุมชนหรือองค์กร (Training of the Trainer: ToT หรือ แม่ไก่-ลูกไก่) โดยมีประเด็นในการ

เรียนรู้ ดังนี้ 

1. ฐานคิดในการท างานคือ ความเข้าใจเป้าหมายการท างานกับเด็กพิการเพ่ือให้เด็กพิการมีสรรถนะและ

ศักยภาพในการด ารงชีวิตเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป ซึ่งการท างานในการสร้างสมรรถนะดังกล่าวต้องมอง

คนพิการเป็นองค์รวมรอบด้าน ได้แก่  ด้านสุขภาพ ด้านการท างานของร่างกายและโครงสร้างร่างกาย  

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงมีกรอบ

แนวคิดการฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation Model: CBR model)  

2. การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) และการออกแบบการศึกษารายบุคคล (IEP) ที่ครอบคลุมการ

วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และการก าหนดประเด็นและวิธีการในการฟื้นฟูและการเรียนรู้  

3. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การดูแล และฟ้ืนฟูเด็กพิการ  

4. จิตวิทยาการแนะแนวเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

5. เทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19  

6. การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการท างานและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน และส่งต่อ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด ารงชีวิต และการเรียนรู้ด้านทักษะการท างานเพ่ือการประกอบอาชีพ 

7. กฎหมายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมดแูลเด็กพิการ 

8. การจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม 
 

เห็นได้ว่า รูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิการในชุมชน ตั้งต้นจากปัญหาความไม่
พร้อมในการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการด ารงชีวิต และการมีทักษะอาชีพ เนื่องจากอาการป่วย
หรือพิการในด้านต่าง ๆ เช่น พิการทางด้านสติปัญญา/ออทิสติก พิการทางการมองเห็น พิการทางด้านการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ปัญหาการเดินทางมาเรียน ปัญหาการเรียนร่วมกับ
เด็กปกติ ปัญหาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ส่งผลกระทบต่อการบ าบัดที่มีค่าใช้จ่ายสูง และบ้านไม่ได้ปรับ
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความพิการ ท าให้ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 รูปแบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กพิการเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนหรือการด ารงชีวิต

และการมีทักษะการท างาน จึงมีหลักการใช้พ้ืนที่/ชุมชนเป็นฐาน และการใช้ข้อมูลการคัดกรองทางการแพทย์และ

การเยี่ยมครอบครัวเป็นฐาน โดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายส าคัญเร่งด่วนในการเข้าถึงเด็กและการพัฒนาครูในองค์กร

หรือครูกรุณาในชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กพิการตามความถนัดหรือความสนใจ 
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ซึ่งมักเป็นผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือจิตอาสาในชุมชน โดยการท าแผนการพัฒนาเด็ก

รายบุคคล (IDP) เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมรายบุคคลตามลักษณะของความพิการของเด็ก การจัดการ

เรียนรู้ การบ าบัด การฟ้ืนฟูเด็ก ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต้น 

ส าหรับ กลไกการพัฒนาเด็กพิการและครูในชุมชนนั้น เริ่มจากการเข้าถึงตัวเด็ก โดยประสานกับ

โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองของเด็ก ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาค

ประชาสังคม NGOs ในพ้ืนที่ สมาคม มูลนิธิ เพ่ือน าข้อมูลที่มีอยู่และจากข้อมูลจริงจากครอบครัวหรือชุมชน  

มาระบุตัวเด็ก และมีการจัดประชุมเวทีกับกลุ่มผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมมือกันก าหนด

แผนในการพัฒนาเด็กและครูร่วมกัน ผ่านกลไกการสนับสนุนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครู ส่วนแพทย์ พยาบาล 

นักกายภาพบ าบัด ครูการศึกษาพิเศษ หรือมูลนิธิด้านผู้พิการ ที่มีบทบาทเป็นครูโค้ชในการนิเทศติดตามและเสริม

พลัง บันทึกการติดตาม จัดท าบันทึกการท างานสรุปรายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง (AAR) จัดประชุมทีมครู และ

สรุปผลการเรียนรู้ต่อไป กลไกการสนับสนุนคือการนิเทศติดตามและเสริมพลังโดยครูโค้ชในเรื่องการแนะน าการท า

แผนการพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้จริงและเพ่ือท างานร่วมกับครูกรุณาในการท า

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IDP) หรือเก็บข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิการติดเตียง ทั้งนี้ควรผลักดันให้มีศูนย์ 

การเรียนใกล้บ้านในท้องถิ่น หรือศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านส าหรับเด็กพิการในชุมชน ที่ตั้งอยู่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน โดยการท างานเน้นการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเข้ามามี

บทบาทในการดูแลเพราะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการช่วยเหลือคนพิการ 

  กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กพิการ ซึ่งมีทั้งครูประจ าการที่อยู่ในองค์กรหรือมูลนิธิที่ดูแลเด็กพิการ และ
ครูกรุณาหรือครูอาสาที่มาจากกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการ อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ครูในสถานศึกษาในชุมชน 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พยาบาลชุมชน รวมถึงครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้ดูแลเด็กเยาวชนพิการ 
และข้าราชการเกษียณใช้ระบบการพัฒนา การอบรมแกนน าครูกรุณา ที่จะเป็นแกนน าในการพัฒนาครูกลุ่มต่อไป
ในชุมชนหรือองค์กร (Training of the Trainer: ToT หรือ แม่ไก่ ลูกไก่) โดยมีประเด็นในการเรียนรู้ เช่นฐานคิด
ในการท างาน เพ่ือเข้าใจถึงเป้าหมายการท างานกับเด็กพิการ และการท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) และการ
ออกแบบการศึกษารายบุคคล (IEP) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การดูแลและฟ้ืนฟูเด็กพิการ 
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ทั้งนี้ ชุมชนหรือองค์กรที่ท างานกับเด็กพิการควรสร้างผู้น ารุ่นใหม่ ทีอ่าจเป็นรุ่นพ่ีที่เคยเป็นผู้เรียน ซึ่งจะมี

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและเด็กพิการรุ่นพ่ีรุ่นน้องทุกระดับ ที่เข้าใจบริบทของเด็กพิการและองค์กรได้อย่าง

ลึกซึ้ง จนสามารถสร้างระบบแรงจูงใจในการท างานและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

รวมทั้งผู้ปกครองควรรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการพัฒนา
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เดก็พิการเนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กพิการตลอดเวลา จึงรับรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการของเด็กพิการได้เป็น

อย่างดี โดยกิจกรรมหลักที่ท าด้วยกันคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและแนวปฏิบัติ

ในการดูแล ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็กพิการ เป็นการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเด็กพิการร่วมกันเพ่ือถอดใน

เรียนเพ่ือการพัฒนาต่อไป  

 
ตอนที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กชาติพันธุ์  

เด็กชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 2 – 24 ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีวัฒนธรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์ มีวิถีการด าเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติและมีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืน รวมทั้งมีความมุ่งมั่น 

ในการอนุรักษ์พัฒนาและสืบทอดฐานดินแดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่น

อนาคต คณะท างานโครงการฯ ขอน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับเด็กชาติพันธุ์ออกเป็น 3 ประเด็น ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้  

3.1 สภาพปัญหาของเด็กชาติพันธุ์ 
จากการท างานของโครงการเครือข่ายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากว่า 28 โครงการทั่วประเทศไทย 

พบว่า เด็กชาติพันธุ์ในหลายภูมิภาคของประเทศไทยยังขาดสิทธิเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทั้งในเรื่องสิทธิที่
จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิมีส่วนร่วม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of survival) เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล ความรัก ความเอาใจใส่  
ความปลอดภัย จากครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ เหมาะสม มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  
แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
และจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็ก และ
เยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย พบว่า มีเด็กชาติพันธุ์ยังไม่ได้ได้รับบริการสาธารณสุข การดูแล
สุขภาพพ้ืนฐาน ไร้ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และยังขาดความรู้ในการป้องกันตนเอง รวมถึงในช่วง
มีมาตรการควบคุมการเดินทาง ที่ยกเลิกกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ กักตัว ท าให้ผู้ปกครองของเด็กชาติพันธุ์ 
จ านวนมากตกงาน ขาดรายได้ ไม่มีรายรับที่จะซื้อของอุปโภค บริโภค ท าให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับสารอาหารที่จ าเป็น
ต่อร่างกาย เป็นต้น (เทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย, 2563; สืบสกลุ กิจนุกร, 2563) 

2. สิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection) จากการค้ามนุษย์ การขายและการลักพาตัวเด็ก 
การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ แต่ข้อมูลจากโครงการสานฝันอาชีพเด็ก
ชายแดน จังหวัดเชียงราย พบว่า เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ อาทิ ชาวไทยใหญ่ อาข่า ลาหู ม้ง ปะหล่อง  
ปกาเกอะญอ เคยถูกท าร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มเหง ถูกกระท าย ่ายีทั้งร่างกายและจิตใจหรือถูกแสวงหา
ผลประโยชน์ เพราะไม่ได้รับสิทธิการปกป้องคุ้มครอง ท าให้เด็กหลายคนมีภาวะหวาดกลัว ต้องได้รับการบ าบัดและ
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เยียวยา (นุชนารถ บุญคง, 2563) รวมไปถึงโครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การเรียนชนเผ่า 
ในสถานการณ์โรคระบาด ที่พบว่า เด็กชาติพันธุ์มีความเชื่อ ทัศนคติ ในเรื่องที่ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เกี่ยวกับ 
การเป็นเครื่องมือเสริมก าลังในการประกอบอาชีพ ทั้ง ๆ ที่เมื่อใช้เป็นระยะเวลานานจะท าให้เสียชีวิตได้  
(อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์, 2563) และโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการ
เรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ที่มีพ้ืนที่การด าเนินงานในพ้ืนที่
สงคราม ท าให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติสุข ไม่สามารถเข้ามาร่วมท ากิจกรรม และตัวโครงการไม่
สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ได้ (อ าภา ธวัชวิฑูรย์, 2563)   

3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development) เด็กกลุ่มนี้บางคนขาดโอกาสที่จะได้รับ 
การพัฒนา ตามช่วงวัย ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและโภชนาการที่เหมาะสม เนื่องด้วยไม่สามารถเดินทางไป
เรียนต่อในอ าเภอได้ เพราะมีระยะทางห่างไกล ครอบครัวไร้ความสามารถที่จะส่งไปเรียน และเด็กชาติพันธุ์ 
ไม่สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้ เพราะไม่มีสถานะบุคคลสัญชาติไทย ท าให้เด็กชาติพันธุ์จ านวนไม่น้อยไม่ได้ศึกษา
ต่อ และเลือกจะท างานเพื่อช่วยหาเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กท่ีโตกว่าวัย มีวุฒิภาวะสูงกว่าเด็กหรือ
เยาวชนในรุ่นเดียวกัน หรือบางคนไม่สามารถท างานถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะเป็นกลุ่มไร้สัญชาติ ไร้ตัวตน  
ดังจะเห็นได้จากโครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การเรียนชนเผ่าในสถานการณ์โรคระบาด 
พบว่า เด็กชาติพันธุ์ยังขาดเครื่องมือ วิธีการ นวัตกรรมในการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 
รวมทั้งการขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและคงที่ท าให้เด็กชาติพันธุ์ไม่ได้รับองค์ความรู้และทักษะอย่างทั่วถึง 
(อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์, 2563)  อีกทั้งโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน พบว่า เด็กชาติพันธุ์มีทัศนคติต่อการเรียนที่ไม่เห็นความส าคัญของการได้รับการศึกษาและกลัว 
การเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองเห็นว่าการศึกษาไม่มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ
ที่ไม่เห็นความส าคัญในเรื่องอาชีพที่แตกต่างออกไป เช่น การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว การนวด  
และการแปรรูปอาหารในพ้ืนที่ (ชยาภรณ์ สิทธิสันติ์, 2563) และในโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ
ออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 
ที่พบว่าเด็กเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา มีปัจจัยส าคัญมาจากความยากจนที่มีผลโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพ 
การเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และกลายเป็นความไม่รู้ และไม่อยากรู้ ไม่เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ เด็กบางคนมีอายุ 20 ปี ยังไมจ่บการศกึษาประถมศึกษา เป็นต้น (อ าภา ธวัชวิฑูรย์, 2563) 

4. สิทธิมีส่วนร่วม (Right of Participation) เด็กชาติพันธุ์ยังไม่มีสิทธิมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น 
แสดงออก ตัดสินใจ หรือรับฟังในเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเอง เพราะปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวเด็ก ได้แก่ 
ปัจจัยภายในตัวเด็กชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไร้เป้าหมายชีวิต ซึ่งตรงกับ 
ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2563 อ้างใน ส านักข่าวอิศรา, 2556) ได้ส ารวจข้อมูล 
การใช้ภาษาของ 90 โรงเรียน ในพ้ืนที่ชายแดน 30 จังหวัด 45 เขตทั่วประเทศ พบว่า เด็กและเยาวชนใช้ภาษา 
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ชาติพันธุ์ ภาษาแม่ (First Language) ซึ่งมีภาษาบ้านแตกต่างกันกว่า 30 ภาษา บางโรงเรียนมีเด็กจากหลายชาติ
พันธุ์ที่ใช้ภาษาต่างกัน 3 ภาษา แต่ภาษาที่ใช้ในการสอนยังเป็นภาษาไทยราชการ ท าให้เด็กไม่อยากเรียน เพราะ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สื่อสารกับครูไม่รู้เรื่อง มีปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนต ่า ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ท าให้เด็ก
กลุ่มนี้หลุดออกจากการศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของการใช้ภาษาไทยของเด็กกลุ่มชาติ
พันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่พบว่า ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กในระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.09 และยังพบปัญหาของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาการอ่าน
ออกเสียงค าไม่ได้และอ่านไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ต ่าไปด้วย 
เช่น ปัญหาในการติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน เด็กไม่เข้าใจภาษาส่งผลไปสู่คุณภาพในการเรียนรู้ ความเครียด ก าลังใจ 
ท าให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ หรืออ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเหล่านี้
ต ่า (จันทรา เทพชุมพล, 2549) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอก อาทิ ระบบการศึกษาที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบทวิ
ภาษาและพหุวัฒนธรรม ห้องเรียนขาดการให้เด็กได้ฝึกฝน กล้าพูด กล้าคิดกล้าแสดงความรู้สึก ได้ สะท้อนตนเอง 
รวมทั้งไม่มีพ้ืนที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วม ผู้ใหญ่ยังไม่ให้การสนับสนุนเด็กได้ค้นหาเส้นทางชีวิตตนเอง ท าให้ผลลัพธ์ของ
ปัญหาที่ทับซ้อนกันนั้นปรากฏผลในตัวเด็ก ซึ่งยังต้องการการพัฒนาและให้ความช่วยเหลืออยู่มาก   
  นอกจากนี้ยังพบปัญหาอ่ืน ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรม การด าเนินชีวิตของเด็กชาติพันธุ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น สังคม  
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การผลิต การบริการและคุณภาพชีวิต ท าให้เด็กชาติพันธุ์ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีเข้ามาท าลายตัวเอง ประกอบกับการเสพติดเทคโนโลยีมากเกินไปหรือ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเด็กชาติพันธุ์ไปมาระหว่างในเมือง นอกเมือง ท าให้พ้ืนที่หรือ
โครงการไม่สามารถเข้าไปท ากิจกรรม พัฒนาศัยภาพ รวมถึงเข้าไปสนับสนุนติดตามได้ (ปิยะ ไวยานิกรณ์, 2564; 
อรพินท์ กุศลรุ่งรตัน์, 2564; อ าภา ธวัชวิฑูรย์, 2564) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์การเรียนในชุมชน กลุ่มบ้านเรียน มูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือเด็กชาติพันธุ์จึงแสวงหา
แนวทางจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น ครูนอกระบบการศึกษาสามารถใช้ภาษาชาติพันธุ์และภาษา
อ่ืน ๆ เพ่ือสื่อสารกับเดก็ได้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามการศึกษานอกระบบ 5 ประเภท ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะความรู้พ้ืนฐาน ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และทักษะการพัฒนาสังคม (ธนิสร  
เกษมสันต์ ณ อยุธยา และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2558) ให้ทางเลือกแก่เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทความต้องการของตนเอง เช่น ในช่วงกลางวันที่เด็กชาติพันธุ์ต้องท างานกรีดยาง ค้าขาย ท าการเกษตร 
ในช่วงบ่ายหรือตอนเย็นเด็กมาเรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ ความเท่าเทียมทางเพศ ฝึกท าขนม ท าอาหาร ปศุสัตว์ นวด
แผนไทย ของใช้จากสมุนไพร ฝึกการสื่อสาร ฝึกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ เป็นไป
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความรู้ติดตัว ทั้งในการด ารงชีวิตและด ารงชีพ โดยศูนย์การเรียนหลายแห่งได้พยายาม
เชื้อเชิญให้คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน พระ ผู้มีความรู้ในแต่ละด้านมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็ก รวมทั้งเด็ก 
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ยังได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเมื่อมาเข้าร่วมเรียนรู้ ซึ่งศูนย์การเรียน
หลายแห่งได้พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมได้ใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือเอกสารประเมินผล 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.) เพ่ือให้เด็กชาติพันธุ์น าไปใช้สอบเทียบวุฒิการศึกษา ใช้ในการหางาน 
ในอนาคต หรือใช้เพ่ิมเงินเดือนในการท างานต่อไปได ้

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการช่วยเหลือเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นี้ต้องใช้พลังและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ต ารวจตระเวนชายแดน
หรือผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน เกษตรอ าเภอ อาจารย์ในวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแล ปกป้อง ได้รับปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมไปถึง 
การพัฒนาศักยภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปฏิญญาสหประชาชาติ และสิทธิมนุษยธรรมของความเป็น
มนุษย ์

3.2 รูปแบบในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพ 

จากสภาพปัญหาการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กชาติพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในด้านการพัฒนาทักษะ

อาชีพและการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed learning) ตามความสนใจ ความต้องการ 

และความถนัด น าไปสู่การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในตัวเด็กชาติพันธุ์เพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาศักยภาพของ

เดก็แต่ละคนให้รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้และอาชีพด้วยฐานทุนทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม ตลอดจนการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ เพ่ือได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพตามที่สนใจ  

มีความพร้อมสู่สัมมาชีพที่จะสามารถหารายได้ ดูแลตนเอง ครอบครัว และเป็นผู้ประกอบการในชุมชน ท้องถิ่น  

แต่การที่เด็กจะไปสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองดังกล่าวได้นั้น 

จ าเป็นต้องมกีระบวนการและกลไกในเชิงสนับสนุนและส่งต่อเด็ก ดังภาพ 
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ภาพ 6.5 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กชาติพันธุ์ 
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จากแผนภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของเด็กนั้น 

มีกระบวนการในการด าเนินการและกลไกที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การค้นหาเด็ก  

กระบวนการค้นหาเด็กผ่านกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในชุมชน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ต ารวจตระเวนชายแดน ร่วมกันจัดท าข้อมูล  

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาการหลุดออกจากระบบ สถานภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  

ความต้องการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพในอนาคต  

ดังเช่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพตามที่สนใจ เพ่ือให้เด็ก 

มีความพร้อมสู่อาชีพที่จะสามารถหารายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ผ่านการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพใน

สถานการณ์จริง มีการค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาจากการพูดคุยท าความเข้าใจสร้างเครือข่ายร่วมกัน 

กับส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ ต าบลดงพญา ต าบลภูฟ้า และเทศบาล

ต าบลบ่อเกลือใต้ รวมถึงก านันและผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมกันส ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ จากนั้นการคัดกรองเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นแกนน าเด็กและ

เยาวชนที่ท างานร่วมกับ มจธ. อบต. และ ทต. รวมทั้งผ่านการแนะน าหรือทาบทามของก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ใช้วิธี

พูดคุยท าความเข้าใจกับเด็กและครอบครัวเป็นรายบุคคล  

 2. การค้นหาความต้องการในการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ  

การค้นหาความต้องการในการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ความต้องการของแต่ละอาชีพในปัจจุบัน เพ่ือเป็นฐานในการเริ่มต้นในการค้นหาอาชีพ จากนั้นตั้งค าถาม 

กับเด็กชาติพันธุ์ เช่น 1) อะไรคือต้นทุนของตนเอง 2) จะท าอะไรที่เหมาะกับตนและบริบทของตน 3) ลูกค้าเราคือใคร 

4) รายได้จะเกิดเมื่อไร เกิดจากอะไร 5) รายจ่ายเท่าไร จะลดรายจ่ายอย่างไร 6) จะหาความรู้ในสิ่งที่จะท าจากท่ีไหน 

การค้นหาความต้องการดังกล่าวนั้น ครูหรือผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาต้องลงพ้ืนที่เข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชน

ด้วยตนเอง หรือจากการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ ส าหรับขั้นนี้ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ควรพัฒนา

ศักยภาพเด็กที่เป็นแกนน าก่อนแล้วจึงขยายไปยังเด็กกลุ่มต่าง ๆ  การพัฒนาอาชีพ ต้องมาจากฐานการรู้ จักตนเอง 

ดูแลตนเองในด้านปัจจัย 4 รู้จักลดรายจ่าย และสร้างรายได้ เป็นผู้ประกอบการเพ่ือเลี้ยงตนเอง ครอบครัว ดูแล

ชุมชนเพ่ือให้เด็กท างานกบัชุมชน แก้ปัญหาชุมชน 

ดังเช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศ

วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ที่มีการแลกเปลี่ยน พูดคุยให้เด็กเยาวชนค้นหา 
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ความสนใจและหาประเด็นในการเรียนรู้ เพ่ือน ามาทบทวนสร้างความสามารถในการพัฒนาชีวิตตน ครอบครัวและ

ชุมชน ส าหรับความสนใจของเด็กกลุ่มนี้ ได้แก่ การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ โดยมีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนดูแล  

การเรียนรู้เรื่องการย้อมสีและผลิตผ้าฝ้ายทอมือ โดยมีกลุ่มแม่บ้านเป็นผู้ดูแล การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงหมู โดยมี

สมาชิกอบต.และแกนน าชุมชนเป็นผู้ดูแล การเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงแพะ โดยมีเพ่ือน ๆ รวมตัวกันดูแล  

จากข้อค้นพบนี้ควรมุ่งพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน และกลไกในการติดตามหนุนเสริมการเรียนรู้ 

แก่เยาวชนควบคู่กนัไป 

3. การแลกเปลี่ยนมุมมองและรวมกลุ่มด าเนินการท าโครงงาน 

เมื่อค้นหาความต้องการในการประกอบอาชีพผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปคือการแลกเปลี่ยน

มุมมอง ทัศนคติให้เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของอาชีพนั้น โดยการพาไปทัศนศึกษา ดูงาน รวมทั้งดูผลิตภัณฑ์ที่

ได้จากการประกอบอาชีพเพ่ือประกอบการตัดสินใจ จากนั้นค้นหาความรู้หรือค าตอบของอาชีพนั้นผ่านระบบ  

On site ทั้งจากเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน เกษตรอ าเภอ อาจารย์ในวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย และ Online 

ผ่าน YouTube เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ มีการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกลุ่มอาชีพ 

ทัง้นี้มีการนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งประเมินความก้าวหน้าและ

เสริมพลังทางบวกโดยครูโค้ช 

ดังเช่น โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต เป็นโครงการที่เด็กนอกระบบการศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต

การพ่ึงตนเองตามความเหมาะสม ผ่านการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจของเด็ก ๆ 

เช่น การท าอาหาร การเป็นช่างไฟฟ้า การท าเกษตร การจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแปรรูป

สมุนไพร เพ่ือให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้น าแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของตนเอง 

และชุมชน ซ่ึงสะท้อนผ่านสมุดบันทึก อีกทั้งในเรื่องการท างานเกิดการสร้างเครือข่ายที่ชัดเจน และช่วยกันท างาน

อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้มีครูพ่ีเลี้ยงที่เข้มแข็งช่วยให้ค าชี้แนะ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในพ้ืนที่ 

รวมไปถึงการมีระบบการพัฒนาครูและคนท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของครูนอกระบบ อาทิ การสร้าง

แรงบันดาลใจให้เด็ก ความรู้เกี่ยวกับโลกอาชีพที่จ าเป็นในการพัฒนาเด็ก รวมถึงการมีความรู้และทักษะ 

ในการใช้งานสื่อ เครื่องมือที่เผยแพร่ อาทิ การท าคลิปวิดีโอสอน การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ 

การมีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครู พี่เลี้ยง และคนท างาน ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของกันและกัน และเห็น

โอกาสในการท างานเพ่ือเด็กและเยาวชนนอกระบบในพ้ืนที่ที่ชัด เจนมากยิ่งขึ้น และร่วมหนุนเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่เครือข่าย และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ 

อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่มีการสังเคราะห์อาชีพที่จะประกอบให้มีความเหมาะสมกับเด็กชาติพันธุ์และ
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เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์ตลาด

ท าให้เป็นผู้ประกอบการ 

4. การประเมินการเรียนรู้ตามเป้าหมายและการเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เมื่อเด็กชาติพันธุ์ด าเนินการท าโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อมา คือ การประเมินการเรียนรู้ 

ตามเป้าหมาย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมไปถึงการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งหากบางโครงงานสามารถ

ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนเพ่ือให้เกิดรายได้มาเลี้ยงชีพเพ่ิมเติมได้  รวมไปถึงครูหรือผู้ดูแลเด็ก 

นอกระบบ อาจจะใช้การประเมินการเรียนรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ เด็กชาติพันธุ์ 

บางคนยังไม่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง ๆ ที่มีอายุ 20 ปี ครูสามารถเชื่อมโยงโครงงานที่เด็กท ากับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือที่จะได้ให้เด็กจบการศึกษาและสามารถเพ่ิมรายได้เมื่อไปท างานในเมืองตามแบบประเมิน

ของศูนยก์ารเรียน 

ดังเช่น โครงการสานฝันอาชีพเด็กทีส่่งเสริมกิจกรรมงานอาชีพเกษตรพอเพียง และพยายามผลักดันให้เด็ก

พัฒนาศักยภาพตนเองจนสามารถเป็นผู้ประกอบการในอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและบริบทของชุมชน  

ผ่านจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์

อาชีพ ซึ่งมีการท ากิจกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวอินทรีย์ กิจกรรมปศุสัตว์ (การเลี้ยงเป็ด ไก่ ปลาและควาย) และ

กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ และโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้  

บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร หลังจากเด็กกลุ่มนี้ ได้พัฒนา 

ตามความต้องการในการประกอบอาชีพแล้วนั้น ส าหรับเด็กบางคนที่จบประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง ๆ ที่มีอายุ 20 ปี 

ครูจะมีการเทียบโอนความรู้นั้นกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์เพ่ือท าให้ผู้เข้าร่วมได้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โดยวัดและประเมินผลเรียนรู้จากกลุ่มประสบการณ์อาชีพทีท่ า  
 

3.3 กลไกการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์และครูที่ท างานกับเด็กชาติพันธุ์ 

3.3.1 กลไกการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของตนเอง มีกลไก

ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. กลไกฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมระหว่างหน่วยงาน กลไกนี้เป็นการบูรณาการเครือข่ายเพ่ือสร้าง

ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับเชิงพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมระหว่างองค์กร เพ่ือให้

สามารถด าเนินการที่มีกระบวนการท างานและข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลดระยะเวลา

และลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล  
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2. กลไกพื้นที่ในการค้นหาเด็ก เป็นกลไกผ่านการท างานอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในชุมชน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ต ารวจ

ตระเวนชายแดน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร่วมกันจัดท าข้อมูล เช่น ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาการหลุดออก

จากระบบ สถานภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ความต้องการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพใน

อนาคต  

3. กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก กลไกนี้เป็นกลไกการท างานอย่างมีส่วนร่วมจากปราชญ์

ชุมชน อาสา หนว่ยงานภาครัฐ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรในพ้ืนที่ที่ท างานกับเด็กชาติพันธุ์ เครือข่ายการท างาน 

ด้านการศึกษาในพ้ืนที่ ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือและพัฒนาโดยการน าองค์ความรู้หรือต้นทุนในชุมชน /

พ้ืนที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านจัดการเรียนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ จากประสบการณ์โดยตรงให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การเพาะเห็ด การปลูกข้าวอินทรีย์ การปศุสัตว์ (เช่น เป็ด ไก่ ปลา ควาย และแพะ) 

และกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ เป็นต้น  

4. กลไกการส่งต่อและเชื่อมโยงการท างานภาครัฐ กลไกนี้เป็นกลไกที่ท าให้เด็กชาติพันธุ์ เห็น

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตัวเองและได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ เพ่ือให้เด็กมีอาชีพ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

รู้จักวางแผนด้านอาชีพ ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน รวมทั้งต้องมีการปรับทัศนคติ ให้คุณค่าต่อ

การศึกษาและการพัฒนาอาชีพแก่พ่อแม่ ส าหรับกลไกการส่งตอ่และเชื่อมโยงการท างานภาครฐั ประกอบด้วย 

4.1 การเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนในพ้ืนที่หรือโรงเรียน เพ่ือท าให้เด็กในศูนย์ 

การเรียนในพ้ืนที่หรือโรงเรียนได้จบการศึกษาขั้นฐาน มีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ปพ.) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์น าไปใช้สอบเทียบวุฒิการศึกษา ใช้ในการหางานในอนาคต หรือใช้เป็นการ

เพ่ิมเงินเดือนในการท างานต่อไป ตลอดจนใช้เพ่ือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

4.2 การเรียนระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  ส าหรับการศึกษาในขั้นนี้อาจจะ

เหมาะสมกับเด็กบางคน บางกลุ่ม บางคนอาจจะมีเป้าหมายของการประกอบอาชีพที่มั่นคงอยู่ในชุมชน การเป็น

ผู้ประกอบการ การพ่ึงพาตนเอง แต่ในขณะที่บางคนต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย

อาชีพ หรือมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ เพ่ือมีช่องทางเพ่ิมขึ้นของการประกอบอาชีพ มีเครือข่ายที่สนับสนุน ส่งเสริม และ

สามารถยกระดับคณุภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ 

4.3 การมีแหล่งทุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการของบประมาณจากภายนอก เช่น 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานการวิจัยแห่ งชาติ กองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา  
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ดังเช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐาน

นิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ได้มีการด าเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน สร้างโอกาสผ่านการด าเนินงานวิจัยพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งพัฒนาการจัด

การศึกษาร่วมกับภาคีทั้งเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักวิชาการ หอการค้า ส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมด้านเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนร่วมกัน เพ่ือการยกระดับการจัด

การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเป็น “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน” โดยการขับเคลื่อน “พ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน” มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาน าร่อง รวมถึงเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และ

พัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในพ้ืนที่  ให้มีการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง รวมถึง  

การพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล ้า เพ่ิมความคล่องตัวใน

การบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

 
ภาพ 6.6 กลไกการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์ 

 

แต่อย่างไรก็ตามกลไกในการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์จ าเป็นต้องมีการสื่อสาร การท าความเข้าใจ สร้าง 

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในหน่วยงานภาครัฐและคนในพ้ืนที่ ค านึงถึงความหลากหลาย วิถีชีวิต เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการท างาน มองอย่างไม่มีอคติ และค านึงประโยชน์ที่เด็กชาติพันธุ์จะได้รับ  
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3.3.2 กลไกการพัฒนาครูที่ท างานกับเด็กชาติพันธุ์ 

กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กชาติพันธุ์ซึ่งเป็นครูนักพัฒนา ครูจิตอาสา และครูประจ าการ ให้มีสมรรถนะ

ที่จ าเป็นทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ได้แก่ ความสามารถเรียนรู้โดยการน าตนเอง ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการเข้าใจเด็ก ความสามารถในการออกแบบและการใช้สื่อ การเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ การมี Mindset เกี่ยวกับเด็กชาติพันธุ์ รวมไปถึงภาษาของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ เป็นต้น 

ส าหรับกลไกดังกล่าวมีกลไกท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก  

จากปัญหาของครูที่ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองและแสวงหาความรู้ เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ 

ให้แก่เด็กชาติพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการที่ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงทักษะ เนื้อหาของการอบรม

นั้นต้องสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง เหมาะสมกับเด็กชาติพันธุ์ อีกทั้งครูที่อบรมเชิงปฏิบัติการนั้น เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุดอาจจะเป็นครูคนเดียวกันเพ่ือความต่อเนื่องในเนื้อหาหรือหลักสูตรนั้น 

แต่อย่างไรก็ตามการอบรมเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นกับครูในพื้นที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จ าเป็นต้อง

มีครูอาสาเข้ามาพัฒนา แลกเปลี่ยน เติมเต็มองค์ความรู้และทักษะระหว่างครูในพ้ืนที่และครูอาสา ซึ่งขั้นตอนของ 

การได้มาของครูอาสา ประกอบไปด้วย 1) การคัดเลือกครูอาสา ต้องคัดเลือกสรรหาจากความรักในการประกอบ

อาชีพ จิตวิญญาณของการเป็นครูต้องมาเป็นอันดับแรก 2) การพัฒนาครูอาสา ทั้งจากการลงมือปฏิบัติหรือ 

จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเติมเต็มความรู้ในด้านนี้ 

และ 3) การใช้ความรู้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ การน าความรู้ที่ได้รับมานั้นก่อให้เกิดประโยชน์ ใช้ให้ถูก ใช้ตาม

ความสนใจและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่

ดังเช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐาน

นิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการ

จัดการและการประสานงาน เพราะครูนอกระบบการศึกษาต้องเป็นผู้ที่รู้จักชุมชน เป็นนักประสาน นักจัดการ  

นักจัดกระบวนการ เป็นโค้ชมากกว่าการเป็นผู้สอน ดังนั้ นจึงควรพัฒนาผู้สอนเรื่องการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  

การจัดการเวลา การประสานงาน การท างานร่วมกัน การเป็นกระบวนกร และโครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้

แนวใหม่ของศูนย์การเรียนชนเผ่าในสถานการณ์โรคระบาด มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดกิจกรรม สิ่งที่

ต้องค านึงเมื่อจัดกิจกรรม ควรรู้อะไร มีวิธีการคิดเกี่ยวกับเด็กอย่างไร ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น การใช้ 

Mapping ภาพรวมจะมีการยกกิจกรรมมา มีตัวอย่างการเล่านิทานชุมชน แล้วให้คิดว่า มีความต้องการอะไร 
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ในการสอน ควรท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าเพ่ืออะไร เด็กจะได้อะไร รวมถึงขั้นตอนการประเมินผลควรจะเป็น

อย่างไร  

2. การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ 

ส าหรับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่เป็นแกนน าของศูนย์การ เรียนหรือ

มูลนิธิ โดยเด็กที่เป็นแกนน าจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้มีศักยภาพในตนเองที่

สูงขึ้น จากนั้นแกนน าจะต้องน าความรู้ ทักษะนั้นมาสอน มาฝึกอบรมเพ่ือนในศูนย์การเรียนในสิ่งที่ตนได้เรียนมา  

เป็นการส่งต่อองค์ความรู้นั้นจากเพ่ือนถึงเพ่ือนเพ่ือให้เด็กในศูนย์การเรียนได้รับความรู้และได้ทบทวนความรู้นั้น

เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป หรือแม้กระทั่งการใช้ครูอาสาที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับครูใน

พ้ืนที ่

ดังเช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐาน

นิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร โดยมีการคัดเลือกแกนน าในการพัฒนาอาชีพ

เริ่มต้นจากการค้นหาตัวตน จากความสนใจและตามบริบทพ้ืนที่ รวมถึงการวางแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเป็น

ผู้ประกอบการตามที่ก าหนด จากนั้นรวมกลุ่มสมาชิกคนอ่ืน ๆ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะนั้น รวมไปถึงต่อยอด

เพ่ือท าให้เกิดคุณภาพและมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

3. การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

บางโครงการมีการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการ

สอนโดยใช้ Active Learning มีการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กนอกระบบการศึกษาให้สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน และรับมือกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วได้ ดังเช่น โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคมและ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ที่โครงการมีการเข้าไปส่งเสริมเครื่องมือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครู

ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ ควบคู่กับ

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับความต้องของเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ตามภูมิ

สังคมนั้น ๆ โดยโครงการเข้าไปติดตาม และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าการ

ใช้วิธีดังกล่าว สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของครู เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการบูรณาการท าให้เกิดการ

จัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และลดภาระการจัดการสอนของครู ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพาะเห็ด การตัดต่อ

วิดีโอ ซึ่งเด็กจะมีกระบวนการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นโค้ชช่วยให้ค าแนะน า และแลกเปลี่ยนกันอยู่

เสมอ 
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4. การนิเทศติดตามและการพัฒนาตนเอง 

เมื่อครูที่ท างานกับเด็กชาติพันธุ์ด าเนินการทั้งกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนหนุน

เสริม การให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาตนเอง การป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด - 19 หรือการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การเคารพกฎระเบียบในสังคม จึงต้องมีการนิเทศติดตาม เสริม

ก าลังจากครูโค้ช เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ปัญหาอุปสรรค และให้การช่วยเหลือครู ในการปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ โดยการเข้าไปอย่างกัลยาณมิตรไม่ได้เข้าไปจับผิดหรือประเมินแต่อย่างใด และท้ายที่สุดครูจะ

เกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ตลอดจนเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเป็นวงกว้าง 

 

 
 

ภาพ 6.7 กลไกการพัฒนาครูที่ท างานกบัเด็กชาติพันธุ์ 
 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กชาติพันธุ์ เริ่มต้นจากการค้นหา
ตัวเด็กผ่านกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในชุมชน โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ต ารวจตระเวนชายแดน ร่วมกันจัดท าข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 
สภาพปัญหาการหลุดออกจากระบบ สถานภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ความต้องการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
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หรือการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญมาก เนื่องจากเด็กชาติพันธุ์จะอยู่ในพ้ืนที่ที่ยากต่อ
การเข้าถึง จากนั้นค้นหาความต้องการในการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้แก่
เยาวชนไปควบคู่กับการแลกเปลี่ยนมุมมองและรวมกลุ่มด าเนินการท าโครงงาน โดยการพาไปทัศนศึกษา ดูงาน 
รวมทั้งดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบอาชีพเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  จากนั้นค้นหาความรู้หรือค าตอบของ
อาชีพนั้นผ่านระบบ On site และ Online มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ มีการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และ 
การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้มีการนิเทศ ติดตาม ความคืบหน้าทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม รวมทั้งประเมินความก้าวหน้าและเสริมพลังทางบวกโดยครูโค้ช จากนั้นการประเมินการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายและการเชื่อมโยงกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลไกในการด าเนินงาน คือ กลไกฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมระหว่างหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

ลดระยะเวลาและลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล  และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังกลไกพ้ืนที่ในการค้นหาเด็กอย่างมีส่วน

ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในชุมชน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน/ต ารวจตระเวนชายแดน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร่วมกันจัดท าเพ่ือการช่วยเหลือและ

พัฒนาเด็ก อย่างมีส่วนร่วมจากปราชญ์ชุมชน อาสา หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรในพ้ืนที่ที่

ท างานกับเด็กชาติพันธุ์ เครือข่ายการท างานด้านการศึกษาในพ้ืนที่ และการส่งต่อและเชื่อมโยงการท างานภาครัฐ  

ส าหรับกลไกการพัฒนาครูที่ท างานกับเด็กชาติพันธุ์  ซึ่งเป็นครูนักพัฒนา ครูจิตอาสา และครูประจ าการ 

เพ่ือให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการเรียนรู้สู่ 

การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่ -ลูกไก่ การใช้

ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการนิเทศติดตามและการพัฒนาตนเอง 

ในประเด็นความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ความสามารถเรียนรู้โดยการน าตนเอง ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ความสามารถในการเข้าใจเด็ก ความสามารถในการออกแบบและการใช้สื่อ  การเป็นผู้อ านวย 

ความสะดวกในการเรยีนรู้ การม ีMindset เกี่ยวกับเด็กชาติพันธุ์ รวมไปถึงภาษาของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ เป็นต้น 

 

ตอนที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว  
เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว หมายถึง เด็กไม่มีสัญชาติไทย เช่น เด็กลูกแรงงานต่างด้าว  

เด็กชนเผ่า และเด็กกลุ่มอ่ืนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งจัดเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง ในปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่ม

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายกลุ่ม บุคคลเหล่านี้มีทั้งส่วนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมแต่ตก

ส ารวจจากทางราชการและกลุ่มที่เพ่ิงอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสภาพการด ารงชีวิตของบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่

ไม่เอ้ือต่อความมั่นคงในชีวิต และการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)  
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คณะท างานโครงการขอน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวออกเป็น ออกเป็น 3 

ประเด็น มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 สภาพปัญหาของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
ประเทศไทยมีเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว อายุระหว่าง 6-17 ปี จ านวนกว่า 500,000 คน 

ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าวและเด็กชนกลุ่มน้อย ทัง้นี้ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ในฐานะเด็กด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษา แต่แม้จะมีความพยายามให้ 
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่การช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงเด็กกลุ่มนี้ ในขณะที่เด็กกลุ่มนี้มีจ านวนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)  

ข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561) พบว่าในพ.ศ. 2560 มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบการศึกษาของ
ไทยตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 14,882,743 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่มีเลขประจ าตัวไม่ถูกต้อง 
574,751 คน (3.86%) ทั้งนี้มีตัวเลขประมาณการว่าประเทศไทยมีเด็กข้ามชาติที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาอีกกว่า 
238,402 คน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) และหากไม่มีระบบการศึกษาที่เหมาะสมมารองรับ  
เด็กกลุ่มนี้จะถูกผลักดันให้เข้าไปท างานเร็วขึ้น และส่วนมากก็ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ การไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน การล่วงละเมิดทางเพศ และ 
การใช้แรงงานเด็กซึ่งเป็นปัญหาใหญใ่นระดับชาติและระดับสากล  

ข้อมูลจากส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (2564) เสนอว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จดทะเบียนเข้ามาเป็นแรงงาน
มีใบอนุญาตถูกต้องอยู่ในประเทศไทยกว่า 2,176,501 คน ซึ่งแรงงานทั้งหมดนี้ยังมีผู้ติดตามหรือบุตรหลานที่เกิดใน
ประเทศไทยเป็นเด็กไร้สัญชาติอยู่ประมาณ 300,000 คนด้วย  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) เสนอว่า รูปแบบการจัดบริการการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่มี
สัญชาติไทยไว้ว่า ประเทศไทยได้ช่วยเหลือจัดบริการการศึกษาให้แก่เด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน โดยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กไม่มีสัญชาติไทยโดยรัฐมี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย  

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ในความดูแลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) จ าแนก
เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ออกเป็น 2 ลักษณะ ตามเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ได้แก่ เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย 
ซ่ึงเป็นผู้ที่ไม่มีสูติบัตร และทะเบียนบ้านของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (ทร.14) หรือทะเบียนประวัติของชนกลุ่ม
น้อย/ทะเบียนส ารวจ บัญชีบุคคลในบ้าน/มีบัตรประจ าตัวชนกลุ่มน้อย (บัตรสี) และมีหนังสือรับรองการเกิดที่ทาง
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ราชการออกให้และเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรคือเป็นผู้ที่ไม่มี 
เอกสารหลักฐานทะเบียนราษฎรที่แสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด ถิ่นที่อยู่ ที่ทางราชการออกให้  

3. ศูนย์การเรียนซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จัดโดยองค์กรภาค
ประชาสังคม (NGOs) และองค์กรชุมชนต่างชาติ (Community Based Organization)  

รัฐมีการอุดหนุนงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย การจัดสรรเงินอุดหนุน
รายหัวส าหรับเด็กไม่มีสัญชาติไทยมาโดยตลอดตั้งแต่พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2548 ที่อนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)  
และเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้ทุกคนที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัดระดับ ประเภท หรือพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งอนุมัติให้มีการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกันกับท่ีจัดสรรให้
เด็กไทย ทั้งนี้ในด้านการบริหารจัดการให้กระทรวงมหาดไทยจัดท าฐานข้อมูล (เลขประจ าตัว  13 หลัก) เกี่ยวกับ
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีข้อก าหนด/กฎหมายควบคุม
เฉพาะให้จ ากัดในพ้ืนทีอ่ยู่อาศัย สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น โดยไม่
ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว แต่ทั้งนี้ผู้เรียนต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระหว่าง
เดินทางออกนอกเขต โดยรัฐอุดหนุนงบประมาณส าหรับเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทยในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด โดย
ก าหนดรหัสเลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยตัว G , P และ 0 เพ่ืออุดหนุนใน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่าอุปกรณ์การเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
นักเรียนรหัส G และ P หมายถึง นักเรียนที่ยังไม่มีบัตร ประชาชนคนไทย ซึ่งจ าเป็นต้องมีตัวเลขประจ าตัวเพ่ือใช้ใน
ระบบการศึกษาสังกัดสพฐ. สช. และ กศน. แต่ไม่เกี่ยวกับเลข 13 หลักของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการ 
การก าหนดเลข ใช้แทนเลข 13 หลัก ดังนี้  

 เลขหลักที่ 1 G (Generate) หมายถึง การออกเลขประจ าตัว 13 หลักที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบบ DMC 
(Data Management Center) เลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึง รหัสจังหวัด เลขหลักที่ 4 และ 5 หมายถึง รหัส
อ าเภอ เลขหลักท่ี 6 และ 7 หมายถึง รหัสปีการศึกษา เลขหลักที่ 8 ถึง 13 หมายถึง เลขล าดับที่ของนักเรียนที่ไม่มี
เลขประจ าตัวคนที่เท่าใดของระบบฐานข้อมูล DMC อัตราการอุดหนุนรายหัวแก่เด็กที่ใช้รหัส G เป็นอัตราเดียวกับ
ที่อุดหนุนเด็กในโรงเรียนปกต ิ

จากการศึกษางานของลัดดาวัลย์ หลักแก้ว และเนาวรัตน์ พลายน้อย (2556) และรัตนา จักกะพาก 
(2558) พบปัญหาการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว จากการด าเนินงาน



230 
 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีข้อค้นพบที่สอดคล้องกันว่า การเข้าถึงการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของเด็กที่ไม่มีสัญชาติยังมีปริมาณที่จ ากัดเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ คือ 

1. ทัศนคติชาติพันธุ์นิยม (Ethnocentrism) ของคนในสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่รู้สึก
ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ รู้สึกว่าชาติพันธุ์อ่ืน ๆ มีความด้อยกว่าหรือเป็นศัตรูกับคน
ไทยมาตั้งแต่อดีต เช่น กรณีที่ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองเด็กไทยยื่นค าขาดว่าหากสถานศึกษารับบุตรหลานแรงงานข้าม
ชาติเรียนตนจะให้ลูกลาออกย้ายไปเรียนที่อ่ืนซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจจ ากัดการรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติของโรงเรียนใน
พ้ืนที่ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มักเข้าใจว่าท าไมจึงต้องเอาเงินภาษีงบประมาณของคนไทยไปจัดการศึกษา
ให้กับเด็กต่างด้าว  

2. เงื่อนไขในการเข้าเรียนยังเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ 1) เงื่อนไข
ด้านภาษาไทยที่ก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยในการรับเข้าเรียน ท าให้เด็ก
ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลาน แรงงานข้ามชาติ ถูกปฏิเสธในการรับเข้าเรียน และ 2) เงื่อนไขด้าน
อายุ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. มีกฎหมายก าหนดรับเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาได้เด็กต้องอายุไม่เกิน 12 ปี 
ดังนั้นเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อายุเกิน 12 ปี และบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งต้องการเริ่มเรียนใน
ระดับประถมศึกษาที่อายุเกิน 12 ปีจึงถูกปฏิเสธที่จะรับเข้าเรียน  

3. การออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน เนื่องจาก 1) รูปแบบการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ในแต่ละช่วงวัยของเด็ก กล่าวคือ เด็กไม่มีสัญชาติไทยจะต้องไปเริ่มต้นเรียนภาษาไทยกับเด็กเล็ กในชั้นอนุบาลท า
ให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวและรู้สึกแปลกแยก จึงท าให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนและหลุดออกจากระบบไปในที่สุด 
2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ไม่มีเงินเพียงพอ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนในสถานศึกษา เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับส่ง หรือค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น 3) เด็กต้องย้ายตาม
ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เป็นแรงงานรายวันมีการเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง ซึ่งการย้ายออกจาก
โรงเรียนของเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้สื่อสารมายังครูประจ าชั้น ครูต้องสอบถามจากเพ่ือนหรือผู้ปกครองในชุมชนเพ่ือให้
แน่ใจว่าเด็กย้ายออกจริงแล้วจึงจ าหน่ายชื่อออกจากระบบทะเบียน และ 4) เด็กที่เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่สามารถเดินทางออกไปศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ได ้

ปัญหาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กไม่มีสัญชาติไทย โดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) พบว่า หลักสูตรไม่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก เนื่องจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกแบบมาเพ่ือใช้กับผู้ใหญ่
ซึ่งมีประสบการณ์และวุฒิภาวะในการเรียนรู้พอสมควร ในขณะที่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยังอายุน้อยและมีพ้ืนฐาน
ภาษาไทยไม่ดีมากนักและครูกศน. ส่วนมากมีประสบการณ์สอนผู้ใหญ่แต่ไม่เข้าใจธรรมชาติเรียนรู้เด็กวัยนี้ รวมทั้ง
ยังมีบริบททางวัฒนธรรมแตกต่างจากคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษาชาติพันธุ์ท าให้การออกแบบการเรียน
การสอนไม่สอดคล้องกับพัฒนาการและข้อจ ากัดในการเรียนรู้ของเด็ก  
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ปัญหาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติเป็นการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชน (Community-based Organization) หรือ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา ซึ่งมีข้อดีคือเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก แต่ก็พบปัญหาเช่นกัน ได้แก่  

1. ไม่ได้การรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้เป็นใบเบิกทางใน
การยกระดับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในประเทศไทย แม้ว่าหลายแห่งจะมีความร่วมมือระหว่างกศน. 
ของไทยและกศน. ของประเทศต้นทางและได้ประกาศนียบัตร (Certificated) แต่ยังเป็นความร่วมมือระดับพ้ืนที่
ไม่ได้รับการรับรองในระดับนโยบายส่วนกลาง  

2. ความไม่ยั่งยืนของศูนย์การเรียน เนื่องจากสถานการณ์การสนับสนุนจากแหล่งทุนลดลงประกอบกับ
แหล่งทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปสนับสนุนในประเทศต้นทางมากข้ึน ท าให้ศูนย์การเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากแหล่งทุนต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวลง  

3. การไม่มีระบบสารสนเทศที่ชัดเจนท าให้ในพ้ืนที่และระดับนโยบายไม่มีข้อมูลของเด็กที่ไม่มีทะเบี ยน
ราษฎรและเด็กไม่มีสัญชาติที่แน่ชัด มีเพียงการประมาณการจากข้อมูลที่ไม่ชัดเจนจึงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเชิง
นโยบาย  

ส าหรับปัญหาที่พบจากการลงพ้ืนที่ในโครงการ พบว่า  
ปัญหาด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนที่ไม่เห็นความส าคัญของการรับการศึกษาและกลัว 

การเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองเห็นว่าการศึกษาไม่ได้มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของครอบครัวที่ประกอบ
อาชีพท าไร่หรือท าการเกษตร ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ตามหลักสูตรมากนัก มองไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และ
การศึกษาเพราะเรียนไปก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ปัญหาการขาดโอกาสทาง
การศึกษาของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่เห็นความส าคัญของการได้รับการศึกษาโดยเห็นว่าการออกไปเรียนหนังสือเสีย
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความกลัวการสอบวัดผลเพ่ือรับใบรับรอง อีกทั้งบาง
กรณีไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเร่งด่วนได้เนื่องจากไม่ได้ถือสัญชาติไทย มีเพียงแต่การช่วยเหลือในระดับ
ชุมชน-หมู่บ้าน ที่ช่วยประคับประคองชีวิตเด็กและเยาวชนได้ส่วนหนึ่ง  
 ปัญหาด้านครูผู้สอน คือ การขาดครูหรือเจ้าหน้าที่ในบางพ้ืนที่ ครูขาดความรู้ เฉพาะทางที่จ าเป็น เช่น  
การเขียนโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุน การถอดบทเรียนและจิตวิทยาการดูแลเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนอกระบบ 
เด็กพิเศษ เช่น เด็กพิการสมอง ทางร่างกาย จิตเวช เด็กที่ถูกกระท าความรุนแรง เป็นต้น  อุปสรรคทางด้านการ
สื่อสาร การใช้ภาษาถิ่นที่สื่อสารไม่ตรงกันจ าเป็นต้องมีล่ามชุมชน และขาดฐานข้อมูลของเด็กและเยาวชนไร้
สัญชาติ และเด็กและเยาวชนลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
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4.2 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
จากสภาพและปัญหาการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เด็ก

ในกลุ่มดังกล่าวมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต และสามารถพ่ึงตนเองด้านอาชีพตามบริบทเชิงพ้ืนที่ได้ 

จ าต้องมรีูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว ดังภาพ 

 

ภาพ 6.8 รูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 

จากแผนภาพ รูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 

มีกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การเข้าถึงตัวเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว โดยเครือข่ายในชุมชน และเครือข่ายจาก

องค์กร/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ หน่วยงานด้านความมั่นคง เครือข่ายองค์กรระดับท้องถิ่นและท้องที่ 
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สสอ. รพ.สต. อปท. อบต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ล่ามชุมชน เครือข่ายกลุ่มสตรี หรือครูโค้ช ครูอาสาทั้งในมูลนิธิ

หรือศูนย์การเรียน โดยใช้กิจกรรมหรือปัญหาเป็นฐานในการค้นหาตัวเด็ก รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลมาเป็นนวัตกรรม

ในการเข้าถึงความช่วยเหลือของเด็กและเยาวชนลูกหลานแรงงานต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติในอ าเภอแม่สาย 

เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลโดยชุมชน จึงมีลักษณะเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกให้ความส าคัญต่อมิติต่าง ๆ 

รอบตัวเด็ก เช่น เพศ ระบบเครือญาติ สิทธิสุขภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นความต้องการของเด็กฯ ได้รอบด้านขึ้น โดย

การก าหนดนิยามความหมายของเด็กกลุ่มนี้ให้มึความชัดเจน เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความทับซ้อนของข้อมูล เช่น 

เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กตะเข็บชายแดน ฯลฯ ฐานข้อมูลต้องสามารถเพ่ิม-ลด แก้ไข เข้าถึงได้รวดเร็ว 

เหมาะสมกับความลื่นไหลในการเคลื่อนย้ายของเด็กฯ ที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามการจ้างงานของผู้ปกครอง   

2. การวิเคราะห์อาชีพที่จ าเป็นต่อการพึ่งพาตนเองของเด็กและมูลนิธิหรือศูนย์การเรียนและทักษะ

ชีวิตที่จ าเป็นส าหรับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและครู ส าหรับกระบวนการนี้เป็นการวิเคราะห์โดยการตั้ง

ค าถามการพัฒนาอาชีพต้องมาจากฐานการรู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาทักษะชีวิตตนเองที่จ าเป็น

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือในชีวิตประจ าวัน ทั้งอบรมการตระหนักรู้โควิด การแยกขยะ

สิ่งแวดล้อม การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการเป็นพลเมืองที่ดี  

3. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในด้านทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านวิทยากรและเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ด้าน

อาชีพเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงาน และการลงมือท าจริง ผ่านการแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากปราชญ์ชาวบ้าน 

ทหาร ครูอาสา ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น การอบรมตระหนักรู้โควิด การแยกขยะ สิ่งแวดล้อม การป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ การแยกขยะในชุมชน การท าอาหาร การเป็น

ช่างไฟฟ้า การท าเกษตร การแปรรูปสมุนไพร เพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้ได้น าแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่าน  

การจดักระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

4. การด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อค้นหาความต้องการในการประกอบอาชีพและ 

การพัฒนาตนเองในด้านทักษะชีวิต ล าดับต่อมา คือ การค้นหาความรู้หรือค าตอบผ่านระบบ On site ทั้งจาก

เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน เกษตรอ าเภอ อาจารย์ในวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน YouTube 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ มีการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้มี  

การติดตาม ประเมินความก้าวหน้าและเสริมพลังทางบวกโดยครูโค้ช 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านการ After Action Review (AAR) เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย

แล้ว กิจกรรมท้ายสุด คือ การ AAR เพ่ือพัฒนากิจกรรม กระบวนการ/วิธีการเหล่านั้นต่อไปในอนาคต โดย 

การวิเคราะห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ท าไมจึงเกิดขึ้น จุดแข็ง-จุดอ่อน คืออะไร เป็นกระบวนการที่ได้รับการพัฒนา

สามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกันได้จากประสบการณ์หลังจากการการท ากิจกรรมดังกล่าว 
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6. การมีพื้นที่ในการขายผลผลิต ในพ้ืนที่ เช่น ตลาดชุมชน งานในอ าเภอ ส าหรับบางโครงการเด็กกลุ่มนี้

ได้รับความรู้ไปต่อยอดต่อ ได้แก่ อาหาร ยา พลังงาน ไฟฟ้า การแปรรูปสมุนไพรต่าง ๆ รวมไปถึงขายสินค้าผ่าน

ร้านค้าชุมชนและร้านค้ามูลนิธิเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านอาชีพได้ อีกทั้งต่อยอดการขายเมื่อมีกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ 

และในระบบออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้หน่วยงานที่ท างานด้านนี้น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก

เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้เกิดการจับคู่กับสถานประกอบการหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ

อุดหนุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายผลต่อยอดในเชิงเครือข่ายธุรกิจสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้ใน

อนาคต  
 

4.3 กลไกการพัฒนาเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวและครูส าหรับเด็กไร้สัญชาติและ

ลูกหลานแรงงานต่างด้าว 

4.3.1 กลไกการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวจ าเป็นต้องได้รับ  
การพิจารณาในการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลไทยอย่างเร่งด่วนและรอบคอบ เนื่องจากเป็นประเด็นละเอียดอ่อน
เกี่ยวโยงกับความมั่นคงของประเทศและประเด็นทางมนุษยธรรมจ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง และเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน 
ผู้ปกครอง และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษา
แต่ยังขาดการพัฒนาระบบการท างานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน  

กระบวนการและกลไกในเชิงสนับสนุนในการน าเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา เข้าสู่สังคม และมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพ จึงต้องด าเนินการร่วมกันบนฐานชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้าน เนื่องจาก
เป็นหน่วยเล็กท่ีสามารถเข้าถึงตัวเด็กอย่างใกล้ชิดฉับไวทันสถานการณ์ที่สุด รายละเอียดดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



235 
 

 
 

ภาพ 6.9 กลไกการพัฒนาเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
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จากแผนภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการ 
ในการด าเนินการและกลไกท่ีส าคัญ ดังนี้  

1. ลด/ปรับเกณฑ์ ลด/ปรับเงื่อนไขร่วมกันก าหนดโยบายการศึกษา โดยค านึงถึงสิทธิทางการ
ศึกษา สิทธิมนุษยชน สถานะและสิทธิของบุคคล และความม่ันคงของประเทศ 

จากสภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวที่กล่าวมา เห็น
ได้ว่ารัฐจัดให้เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว เป็นกลุ่มเด็กขาดโอกาสที่เข้าไม่ถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยศูนย์การเรียนโดยองค์กร
ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชนต่างชาติ โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับเด็กไม่มีสัญชาติไทยให้  

หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ควรร่วมกันก าหนดนโยบาย
การศึกษาหรือแนวปฏิบัติที่เป็นคู่มือมาตรฐานส าหรับทุกหน่วยงานร่วมกันในระดับประเทศ เพ่ือเป็นแรงจูงใจและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานด้านการศึกษาและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนควรพิจารณาก าหนดเกณฑ์หรือลดเงื่อนไขบางประการที่ไม่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กไร้
สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว การพิจารณาเกณฑ์ในการออกใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือเทียบวุฒิ
การศึกษาที่จัดโดยศูนย์การเรียนเพ่ือการมีงานท าเพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของเด็ก
ข้ามชาติได้ในระดับหนึ่ง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะเบื้องต้นในการเข้าถึงความรู้ที่จ าเป็น ต่อการใช้
ชีวิตและปกป้องตนเองจากภัยที่ต้องเผชิญรวมทั้งการเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่
จะท าให้คนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ได้ แรงงานที่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะความรู้
มีความส าคัญอย่างมากในการสร้างความเข้มแข็งและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง  

หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของชาติควรร่วมพิจารณาบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ  
ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ตกส ารวจจากทางราชการและกลุ่มที่อพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอนุญาตให้มีการ
ก าหนดสัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยและจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งให้มีการด าเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาก าหนดสถานะส าหรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและชุมชนชายแดนในประเทศ
ต้นทางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องอพยพเข้ามาในเขตไทย อีกทั้งได้น าแนวทางปฏิบัติในการอนุญาต
ให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยสามารถออกนอกพ้ืนที่ควบคุมเป็นการ
ชั่วคราวได้เพ่ือรับการศึกษาได้เท่าระยะเวลาของหลักสูตร มาพิจารณาหาการน าไปใช้เชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป เช่น การก าหนดเลขประจ าตัวหรือออกบัตรเพ่ือให้สามารถเดินทางไปศึกษาต่อและสามารถติดตามตัวได้ 
ทั้งนี้อยู่ในกรอบของกฎหมายและความมั่นคงของรัฐเป็นส าคัญ  
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2. จัดท าฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อการระบุตัวตนของเด็กที่อยู่อาศัย และความช่วยเหลือที่
ต้องการในทุกด้าน 

ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลที่ร่วมออกแบบและเก็บข้อมูลโดยชุมชนเพื่อระบุตัวตนของเด็กท่ี
อยู่อาศัย และความช่วยเหลือที่ต้องการ เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติและเด็กเยาวชนลูกหลานแรงงานต่างด้าวเป็น
กลุ่มซึ่งเข้าถึงยาก มีการย้ายถิ่นตามการท างานของพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กบางส่วนเข้ามาในประเทศไทยแต่ต้อง
ท างานช่วยเหลือพ่อแม่จึงไม่ได้เข้ารับการศึกษา การท าฐานข้อมูลโดยการบูรณาการกับฐานข้อมูลของภาครัฐที่
ส ารวจเด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลของชุมชนเอง เพ่ือให้ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูล
เชิงลึก ให้ความส าคัญต่อมิติต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เช่น เพศ ระบบเครือญาติ สิทธิสุขภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นความ
ต้องการของเด็กได้รอบด้านขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่สามารถเพ่ิม-ลด แก้ไข เข้าถึงได้รวดเร็ว เหมาะกับความลื่น
ไหลในการเคลื่อนย้ายของเด็กที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามการจ้างงานของผู้ปกครอง ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล
สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการออกบัตรนักเรียน บัตรนิสิตนักศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตนและออกจากพ้ืนที่ของเด็ก โดยขอให้ทางหน่วยงานปกครองในพ้ืนที่หรือกศน. ช่วยออกบัตรให้
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และยังเชื่อมโยงกับสถิติการท างานของคนต่างด้าวของกรมการจัดหางานเพ่ือ
การส่งต่อได้อย่างเหมาะสมหรือเป็นข้อมูลเพื่อใช้ส่งต่อครอบครัวอุปถัมภ์ได้อีกด้วย 

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ จัดสรรงบประมาณ และสิ่งจูงใจทั้งครู/เด็ก/ผู้ปกครอง/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากแนวคิดการจัดการศึกษา 

จากปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของสังคม ชุมชน ผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตัวเด็กและ
ผู้ปกครองเอง รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขบางประการที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา เช่น การใช้ภาษาไทย 
อายุ เศรษฐกิจของผู้ปกครอง การเข้าไม่ถึงสิทธิบางประการอันเนื่องมาจากการเป็นคนไร้สัญชาติ การอพยพย้าย
ถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพ ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ได้  การไม่ได้รับรองวุฒิการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ความไม่ยั่งยืนของศูนย์การเรียน ครูไม่เข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ของเด็ก ไม่เข้าใจความแตกต่าง
ของบริบททางวัฒนธรรม การขาดครูในพ้ืนที่ ครูขาดความรู้เฉพาะทาง และมีปัญหาร่วมกัน คือ ขาดระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนออกแบบการแก้ไขปัญหา และติดตามตัวเด็กได้ 
น าไปสู่การแก้ไขด้วยการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณ และสิ่งจูงใจทั้งครู /เด็ก/ผู้ปกครอง/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการมีส่วนร่วมและการให้ความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 
มาตรา 29 ระบุ ดังนั้นอบจ. อบต. สพฐ. กศน. ศูนย์การเรียน องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และ NGOs จึงควร
ประสานพลัง ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการติดตามและพัฒนาเด็กรายบุคคล โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ และก าหนดสิ่งสนับสนุนและแรงจูงใจ เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนที่เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงาน
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ต่างด้าวพักอาศัยอยู่มีส่วนสนับสนุนการเรียนของเด็กในการพัฒนาทักษะการเรียนและที่พัก ให้มีความเหมาะสม 
สะอาด ปลอดภัย เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ โรงเรียนที่รับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวเข้าศึกษา  
ควรได้รับความร่วมมือกับองค์กร ธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา รวมถึงอนุญาตให้
บุคคลหรือภาคประชาสังคม จัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
พัฒนาหน่วยงานที่ดูแลเด็กและครูนอกระบบการศึกษาด้วย  

4. การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ ความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เด็กและผู้ปกครอง 

การเตรียมความพร้อมนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่าง
ด้าวที่มีข้อจ ากัด เช่น การใช้ภาษาไทย ความเข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติตัวที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ความพร้อมในการ
เรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เด็กและผู้ปกครองจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษาได้อย่าง
ตรงจุดและลดทัศนคติด้านลบที่มีต่อกลุ่มเด็กดังกล่าวผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สพฐ. กศน. กศพ. ศูนย์การ
เรียน NGOs เป็นกลไกในการดูแลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันอุดมศึกษาระดับพ้ืนที่รับช่วงดูแล
ระดับอุดมศึกษาโดยอาจจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามสมควร 

5. จัดกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนอย่างยืนหยุ่น มีวิธีการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง  

เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นหลักสูตรจากส่วนกลางที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ มีข้อจ ากัดบางประการและด้วยหลักการจัดการศึกษาที่ประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดย 
ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลแต่ละกลุ่ม ทั้งในเรื่องของความสนใจ ความถนัด ดังนั้นควรมีลักษณะเนื้อหา
หลักสูตรมีความสอดคล้องตรงตามความสนใจและความต้องการของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
เนื้อหาหลักสูตรที่มีประโยชน์กับการใช้ชีวิต เอ้ือให้สามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ  
มีความยืดหยุ่นด้านชั่วโมงเรียน อายุ และการประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการศึกษาอาจ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ฝ่ายปกครอง และนักกิจกรรมที่ท างานด้านสถานะบุคคล เพ่ือเป็น
วิทยากรในการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้มีทักษะชีวิตเพ่ือให้มีลักษณะและอุปนิสัยที่พึง
ประสงค์ โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้ตามหัวข้อต่อไปนี้  คือ ลักษณะและอุปนิสัยที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เด็กมี
ลักษณะและอุปนิสัยอันเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม เช่น การดูแลเนื้อตัวร่างกาย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม 
แนวปฏิบัติการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงรับทราบกฎระเบียบของชุมชนที่ตนอยู่อาศัยและการเตรียมตัวเพ่ือพัฒนา
สถานะบุคคล เรียนรู้เกี่ยวกับสถานะบุคคลของตนเอง การเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือพัฒนาสถานะ และสิทธิ 
ต่าง ๆ ตามสถานะบุคคลของตนเอง เป็นต้น  
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6. การติดตาม ส่งต่อ และปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการจบการศึกษาและมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของเด็กรายบุคคล  

การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งควรมีวิธีการประเมินผลการเรียนที่มีความ
เหมาสมกับพัฒนาการ อายุ และระดับการศึกษา มีความหลากหลาย มีวิธีการติดตามประเมินผล ด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง มีวิธีการประเมินความก้าวหน้าด้านวิชาการเป็นระยะ ๆ นอกเหนือจากการ
สอบหรือการประเมินในชั้นเรียนของครู โดยแจ้งข้อมูลหรือผลประเมินรายบุคคลของอย่างสม ่าเสมอ แล้วมีการ
พัฒนากลไกหรือนโยบายในการส่งต่อด้านการศึกษาต่อ เช่น การเทียบวุฒิหรือการส่งต่อเด็กให้มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ปวช. ปวส. กศน. อาชีวะ เป็นเป้าหมายในการน าเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง 
โดยมีการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาต่าง ๆ คอยสนับสนุน ทั้งที่เป็นทุนของหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
รองรับ หรือเป็นทุนของสถานประกอบการภาคเอกชน โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรทวิภาคี ร่วมพัฒนากลไกส่งต่อเด็กท่ี
ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพไปยังสถานประกอบการ ร้านค้าชุมชน สถานบริการในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการต่อยอดและ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สูงขึ้น น าไปสู่การประกอบอาชีพเพ่ือดูแลตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการประเมิน
คุณสมบัติในการประกอบอาชีพ เพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยอบจ. อบต. NGOs เครือข่ายสถานประกอบการ 
ร่วมจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการติดตามและพัฒนาเด็ก แนะแนวอาชีพ ผลักดัน ออกใบรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ทั้งนี้มุ่งหวังให้เด็กมีลักษณะและอุปนิสัยที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีเพ่ือให้เด็กมีชีวิต
ที่ปลอดภัย มีความสุข และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่าจะได้รับสัญชาติไทยหรือการพัฒนา
สถานะบคุคลหรือไม่ก็ตาม  
 

4.3.2 กลไกการพัฒนาครูที่ท างานกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว  
กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว ซ่ึงเป็นครูนักพัฒนา ครูจิตอาสา 

และครูประจ าการ ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ได้แก่ ความสามารถเรียนรู้โดยการน า

ตนเอง ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการเข้าใจเด็ก ความสามารถในการออกแบบ

และการใช้สื่อ การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ รวมไปถึงภาษาของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ เป็นต้น ส าหรับ

กลไกดังกล่าวมีกลไกที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก  

จากปัญหาของผู้สอนที่ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองและแสวงหาความรู้เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ให้

เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา

ดังกล่าว คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึง

ทักษะ เนื้อหาของการอบรมนั้นต้องสามารถน ามาประยุกต์ใช้จริงได้เหมาะสมกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลาน
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แรงงานต่างด้าว เน้นการพัฒนาสมรรถนะของครู เช่น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ความสามารถในการเข้าใจเด็ก การออกแบบและใช้สื่อ การเป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมถึง

ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยผู้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมควรเป็นผู้ที่เข้าใจบริบทการท างานเชิงพ้ืนที่และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจจะเป็นองค์กรนานาชาติ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

ระดับชาติ เช่น กลุ่มมะขามป้อม รวมถึงจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือการประสานงาน สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการ

ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

2. การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ 

การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่เป็นแกนน าของศูนย์การเรียน มูลนิธิ โดยเด็ก

ที่เป็นแกนน าจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้มีศักยภาพในตนเองที่สูงขึ้น จากนั้นแกน

น าจะต้องน าความรู้ ทักษะนั้นมาสอน มาฝึกอบรมเพ่ือนในศูนย์การเรียนในสิ่งที่ ตนได้เรียนมา เป็นการส่งต่อ 

องค์ความรู้นั้นจากเพ่ือนถึงเพ่ือนเพ่ือให้เด็กในศูนย์การเรียนได้รับความรู้และอีกทางคือการได้ทบทวน ความรู้นั้ น

เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป  

3. การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

บางโครงการมีการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการ

สอนโดยใช้ Active Learning ยังมีการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ควบคู่กันไปเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน และรับมือกับสถานการณ์โลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ดังเช่น โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้สามารถจัด

การศึกษาตามภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ที่โครงการมีการเข้าไปส่งเสริมเครื่องมือการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครูในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

ร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับความต้องของเด็กนอก

ระบบการศึกษาในพื้นที่ตามภูมิสังคมนั้น ๆ โดยโครงการเข้าไปติดตาม และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของ

ครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าการใช้วิธีดังกล่าว สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของครู เกิดการเรียนรู้ที่

เป็นการบูรณาการท าให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และลดภาระการจัดการสอนของครู ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง 

ๆ เช่น การเพาะเห็ด การตัดต่อวิดีโอ ซึ่งเด็กจะมีกระบวนการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นโค้ชช่วยให้

ค าแนะน า และแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ 
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4. การนิเทศติดตามและการพัฒนาตนเอง 

เมื่อครูที่ท างานกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวด าเนินการทั้งกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ การสนับสนุนหนุนเสริม การให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาตนเอง การป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หรือการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การเคารพกฎระเบียบในสังคม 
จึงต้องมีการนิเทศติดตาม เสริมก าลังจากครูโค้ช เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ปัญหาอุปสรรค และ  
ให้การช่วยเหลือครู ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยการเข้าไปอย่างกัลยาณมิตรไม่ได้เข้าไปจั บผิดหรือ
ประเมินแต่อย่างใด และท้ายที่สุดครูจะเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้นทั้ง
ร่ายกาย จิตใจ อารมณ์  และสังคม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดเป็นประโยชน์ต่อเด็กตลอดจนเพ่ือ  
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเป็นวงกว้าง รวมถึงการคัดเลือกครูนอกระบบการศึกษาที่มีการด าเนินการที่ดี มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานที่โดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างได้ น าผลการด าเนินงานและรูปแบบ
การปฏิบัติเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ครูท่านอ่ืนเกิดการพัฒนาตนเอง รวมถึงการพิจารณายก
ย่องเกียรติคณุ ให้เกิดการยอมรับในสังคมต่อไป รายละเอียดดังภาพ 

 
 

ภาพ 6.10 กลไกการพัฒนาครูที่ท างานกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
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กรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงาน  
ต่างด้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พ.ศ. 2563  

1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ด าเนินงานโดยศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยได้เริ่มเข้าท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มาตั้งแต่ช่วงต้น
ทศวรรษ 2540 เพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัย  
พระจอมเกล้าธนบุรี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเพ่ือการด าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบในพ้ืนที่ เมื่อ พ.ศ. 2545 โดย
เช่าบ้านของชาวบ้านในอ าเภอบ่อเกลือ เป็นส านักงานและบ้านพักนักวิจัย มีภารกิจหลักในการประสานงานกับ
เครือข่ายพันธมิตรทั้งในและนอกพ้ืนที่ เช่น ส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นต้น เพ่ือร่วมด าเนินการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
 โครงการที่ด าเนินการมาตั้งแต่ในระยะแรกของการตั้งศูนย์ประสานงาน เน้นการท างานเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
และครูเป็นหลัก ต่อมาจากขยายการด าเนินงานพัฒนาเด็กด้วย เช่น โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสายวิชาชีพ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาวเพ่ือ  
การประกอบอาชีพของนักเรียนหอพักโรงเรียนบ้านบ่อหลวง โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือ 
การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์น้อย โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม “วังเด็กและ
เยาวชน” และ “กาดละอ่อน” โครงการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “เถ้าแก่น้อย” เพ่ือพัฒนาการการเรียนรู้
อย่างบูรณาการสู่การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ เช่น การจัดการเรียนการสอนให้กับมละบริ และการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชของชาวลัวะ 
เป็นต้น 
 ใน พ.ศ. 2563 ได้ขยายผลการด าเนินงานไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จึงได้ขอรับทุน
สนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ปี 2563 โดยด าเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 83 คน มีครูนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย คณะ
นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และ
ทีมงานจากองค์การบริหารส่วนต าบล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความต้องการ
พัฒนาทักษะอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาส่งครูมาฝึกอบรมให้ความรู้ ประกอบด้วย วิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดน่าน ฝึกทักษะด้านการนวด วิทยาลัยเทคนิคปัว ฝึกทักษะด้านก่อสร้าง (ก่ออิฐ ฉาบปูน) วิทยาลัย
สารพัดช่างน่าน ฝึกทักษะด้านการแปรรูป (เบอเกอรี่และผักผลไม้แปรรูป) เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริม



243 
 

สุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อเกลือ อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีความรู้และน าไปเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ครอบครัวและ
ชุมชนของตนเองได้ 

2. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต ด าเนินงานโดยมูลนิธิโลกทัศน์สโมสร (ยิ้มละไม) โดยนางสาว 
อัจฉริยา สิทธิกิตติศรี เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน คือ ศูนย์การเรียนบ้านอุ่นรัก มูลนิธิ
นวมนุษยธรรม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และศูนย์การเรียนศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ร่วมด าเนินงาน
ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เด็กไร้สัญชาติ เด็กในพ้ืนที่ชายขอบในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี เพ่ือกระจายโอกาส สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะชีวิตการพ่ึงตนเองส าหรับกลุ่มเด็กดังกล่าว และยังด าเนินงานผสานพลังพัฒนาศักยภาพครู ภาคี
เครือข่ายนอกระบบ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินงานหนุนเสริมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จ โดยโครงการที่ด าเนินการอยู่มีเป้าหมายเด็กจ านวน 800 คน มุ่งเน้นให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ เด็กไร้สัญชาติ ที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์
สงเคราะห์เด็กของเอกชน รวมถึงเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ท าให้ตกงานและกลับมาอยู่ในชุมชน และยังขยายขอบเขตไปถึงเด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอีก
ด้วย ในขณะที่หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานเปิดเป็นศูนย์การเรียนที่ด าเนินงานในลักษณะงานเดียวกันโดยไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ จึงได้ร่วมกันด าเนินโครงการนี้ขึ้นในลักษณะภาคีเครือข่าย โดยทางมูลนิธิโลกทัศน์
สโมสร (ยิ้มละไม) เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ในฐานะท่ีท างานด้านนี้มาเป็น
เวลาหลายปี และทางศูนย์การเรียนเป็นผู้แสวงหากลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนพ่ีเลี้ยง ครู คนในชุมชนให้เข้าร่วม
กิจกรรมในฐานะที่ปรึกษา  

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการได้ในระยะนี้ โครงการได้เริ่มจัดกิจกรรมสานพลังองค์ความรู้ ภาคี
เครือข่าย และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ติดตามข้อมูลกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เครือข่ายครู พัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา พ่ีเลี้ยง คนท างานด้านเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรม “เปิด
โลกการเรียนรู้ - เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต Seed for the future” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือ
ค้นหาศักยภาพของตนเองซึ่งเป็นขุมทรัพย์ภายในแต่ละบุคคล ผ่านการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพ่ือการพึ่งพาตนเอง เช่น  
การท าอาหาร พลังงาน การจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาได้น าแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยในช่วงเช้ามี
กิจกรรมค้นหาคุณค่า ศักยภาพ พลังสร้างสรรค์ของตนเองและผู้อ่ืน โดยประยุกต์ใช้ IKIGAI (อิคิไก) เป็นเครื่องมือ 
ในช่วงบ่ายมีรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานพิซซ่า
เตาฟืนสัญจร ฐานช่างไฟในบ้าน ฐานเบเกอรี่รักษ์สุขภาพ ฐานนักปรุงดิน นักแต่งสวน ฐานเตาไฟชีวมวล และฐาน
หน้ากากอนามัยรักษ์สุขภาพ รักษ์โลก ในระยะสิ้นสุดกิจกรรมมีการสรุปผลการเรียนรู้และน าเสนอผลงานร่วมกัน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ พบว่า มีความโดดเด่นด้านการจัดกิจกรรมที่ตรงกับสภาพ 
การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่และเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ตามประเด็นที่ต้องการน าไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงผ่านการมี
ส่วนร่วมของครู ภาคีเครือข่ายนอกระบบที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการในการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
หนุนเสริมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพ ปัญหา และความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ โดย
เน้นการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นการรว่มรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการนี้ 

สรุปได้ว่ารูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว มี

กระบวนการที่ส าคัญ คือ การเข้าถึงตัวเด็ก โดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายชุมชนและเครือข่าย

จากองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ หน่วยงานด้านความมั่นคง เครือข่ายองค์กรระดับท้องถิ่นและ

ท้องที่ สสอ. รพ.สต. อปท. อบต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ล่ามชุมชน เครือข่ายกลุ่มสตรี หรือครูโค้ช ครูอาสาทั้งใน

มูลนิธิหรือศูนย์การเรียน โดยใช้กิจกรรม เช่น หรือปัญหาเป็นฐานในการค้นหาตัวเด็ก ผสานกับการใช้ฐานข้อมูล

เป็นนวัตกรรมในการเข้าถึงเด็กที่ท าให้มองเห็นความต้องการของเด็กได้รอบด้านขึ้น การเข้าถึงตัวเด็กและจัดท า

ฐานข้อมูลเด็กกลุ่มนี้ ต้องก าหนดนิยามความหมายให้ชัดเจนเพ่ือลดความทับซ้อนของข้อมูล เพราะเด็กกลุ่มนี้อาจ

อยู่ในฐานข้อมูลเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กตะเข็บชายแดน ฯลฯ อยู่แล้วก็ได้ อีกทั้งฐานข้อมูลต้องสามารถเพ่ิม-

ลด แก้ไข เข้าถึงได้รวดเร็ว เหมาะสมกับความลื่นไหลในการเคลื่อนย้ายของเด็กที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามการจ้าง

งานของผู้ปกครอง จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์อาชีพที่จ าเป็นต่อการพ่ึงพาตนเองของเด็กและทักษะชีวิตที่จ าเป็น

ส าหรับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและครู และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ผ่านวิทยากรและ

กิจกรรม ด้านอาชีพเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานและการลงมือท าจริง การค้นหาความรู้หรือค าตอบผ่านระบบ 

Onsite ทั้งจากเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน เกษตรอ าเภอ อาจารย์ในวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย และระบบ Online 

ผ่าน YouTube มีการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ติดตามประเมิน

ความก้าวหน้าและเสริมพลังทางบวกโดยครูโค้ช และการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ After Action 

Review (AAR) เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจัดสรรพ้ืนที่กลางในการขายผลผลิตและแสดงผลงาน 

ในพ้ืนที่ เช่น ตลาดชุมชน งานในอ าเภอ ส าหรับบางโครงการเด็กกลุ่มนี้ได้รับความรู้ไปต่อยอด แสดงตัวตน รวมถึง

การขยายผลต่อยอดในเชิงเครือข่ายธุรกิจสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้ในอนาคต  

ส าหรับกลไกในการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ คือ กลไกหน่วยงานความมั่นคงระดับชาติที่ต้องพิจารณาร่วมกันใน
การลด/ปรับเกณฑ์ ลด/ปรับเงื่อนไขร่วมกันก าหนดโยบายการศึกษา โดยค านึงถึงสิทธิทางการศึกษา สิทธิมนุษยชน 
สถานะและสิทธิของบุคคลและความมั่นคงของประเทศ การจัดท าฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพ่ือการระบุตัวตนของ
เด็ก ที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือที่ต้องการในทุกด้านที่ร่วมออกแบบและเก็บข้อมูลโดยชุมชน การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักในพ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณและสิ่งจูงใจทั้งครู/เด็ก/ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัด 
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การศึกษาโดย อบจ. อบต. สพฐ. กศน. ศูนย์การเรียน องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และ NGOs ทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียนอย่างยืดหยุ่น มีวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีเป้าหมายให้เด็กมีลักษณะและอุปนิสัยเป็นที่
ยอมรับของสังคมส่วนรวม แนวปฏิบัติการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ปลอดภัย รวมถึงรับทราบกฎระเบียบของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย เพ่ือเตรียมตัวเพ่ือพัฒนาสถานะบุคคลและ
สิทธิ ตามสถานะบุคคลของตนเอง รวมถึงมีการติดตาม ส่งต่อ และปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือการจบการศึกษาและ
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  

กลไกการพัฒนาครู ใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก รวมไปถึงการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เน้นการพัฒนาสมรรถนะของครู เช่น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความสามารถในการเข้าใจเด็ก การออกแบบและใช้สื่อการเป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ รวมถึงภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยผู้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมควรเป็นผู้ที่ เข้าใจบริบทการท างานเชิงพ้ืนที่และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ เป็นการส่งต่อองค์
ความรู้นั้นจากเพ่ือนถึงเพ่ือน และอีกทางคือการได้ทบทวนความรู้นั้นเพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป อีกทั้งมี 
การนเิทศติดตามและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย 
 
ตอนที่ 5 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กมุสลิมและเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

เด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  

โดยศาสนาอิสลามเป็นนามของศาสนาหนึ่งที่นับถืออัลเลาะฮ์เป็นพระเจ้า มีศาสดาชื่อ มูฮัมมัด มีคัมภีร์สูงสุดคือ 

คัมภีร์อัลกุรอานและมีพิธีกรรม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบ าเพ็ญฮัจญ์  โดยชาวมุสลิมทุกคน 

ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเมื่อมีวัยถึงเกณฑ์บังคับ คือ มีอายุครบ 15 ปี จะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจเท่าเทียม

กัน ไม่แยกกิจการทางโลกและกิจการทางศาสนาออกจากกัน ซึ่งประชากรชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่

ได้อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ 

ถือเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย เช่น ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ ภาษา  

อัตลักษณ์ รวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะท างานโครงการฯ ขอน าเสนอ

ประเด็นเกี่ยวกับเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ออกเป็น 3 ประเด็น มี

รายละเอียดต่อไปนี้ 
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5.1 สภาพปัญหาของเด็กมุสลิมและเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การศึกษาเป็นกระบวนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ ภาษาและ

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อทางศาสนา ซึ่งการจัดการศึกษาถือเป็นภารกิจส าคัญของรัฐบาล 

ที่จะต้องจัดให้ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เสมอภาค ส าหรับประชาชนทุกคนในชาติ เพ่ือให้ เป็นก าลังหลัก  

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในวงกว้าง อนึ่ง การพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่ท้า

ทายต่อหน่วยงานที่ จัดการศึกษา ครูและนักบริหารการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความสลับซับซ้อน 

ในหลากหลายประเด็น เช่น ความแตกต่างของทัศนคติ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ ภาษาที่ใช้ อัตลักษณ์ของ

กลุ่มคนในพ้ืนที่ และวิถีชีวิต เป็นต้น  (สงวน อินทร์รักษ์  และ  นพดล เจนอักษร , 2555) สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ (2548; อ้างถึงใน สงวน อินทร์รักษ์ และ นพดล เจนอักษร, 2555) และ

ปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ระบบการศึกษา ศาสนาและความเชื่อ ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดน นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา ความไม่เข้าใจและความไม่ยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งความยากจน ดังนั้นการจัดการศึกษาด้วยการเข้าใจ ยอมรับ และร่วมกัน

พัฒนาจากทุกภาคส่วน จึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพ  

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความม่ันคงของประเทศชาติ  

ในแง่มุมมองของศาสนาอิสลาม การศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การเชื่อมโยงกับมิติความเชื่อ ความ

ศรัทธาทางศาสนา ถือเป็นหน้าที่อันศักด์ิสิทธิ์ของชาวมุสลิมทุกคนเพ่ือเข้าถึงความจริง ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือผู้ชาย 

โดยความรู้ที่ค้นหาและสั่งสม เป็นความรู้เกี่ยวกับความจริง และภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่น ามาสู่การสร้างความเฉลียว

ฉลาด คุณค่าของชาวมุสลิมขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่บุคคลนั้นมีอยู่ รวมไปถึงความเข้าใจ และความสามารถในการน า

องค์ความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ การศึกษาและการพัฒนาของชาวมุสลิมจึงน าไปสู่ความเจริญในมิติต่าง ๆ ทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล ชุมชนสังคม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งมิติอ่ืน ๆ เป็นการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้กับระดับบุคคล ไปจนถึงระดับประเทศ โดยองค์ความรู้ของศาสนาอิสลามแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) องค์ความรู้

เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ที่มีสถานะเป็นดีน (วิถีชีวิต) พ่อแม่ในครอบครัวชาวมุสลิมจึงให้ความส าคัญกับองค์ความรู้

ทางด้านศาสนา เป็นความเร่งด่วนอันดับหนึ่ง นั่นคือ องค์ความรู้ในเรื่อง “ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว 

(Believing in one God)” และวิถีการปฏิบัติตามแนวทางของศาสนา ทั้งในเรื่องการสวด (The act of prayer) 

การอ่าน/ศึกษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ การด าเนินวิถีชีวิต โดยไม่ขัดกับหลักปรัชญาและข้อห้ามทางศาสนา และเรื่อง

ส าคัญอ่ืน ๆ ตามวิถีการเป็นมุสลิม และ 2) องค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการของชุมชนสังคมและมนุษยชาติ 

ตามวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การแพทย์ วิศวกรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกษตรกรรม และองค์ความรู้
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อ่ืน ๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ จะช่วยให้ชุมชน และสังคมในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสังคมที่มีคุณภาพมาก

ขึ้น โดยการได้มาซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ จะต้องไม่ท าให้ชาวมุสลิมห่างไกลจากพระเจ้า และส่งเสริมการเข้าสู่  

ความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น นอกจากนี้ ศาสนาอิสลามยังให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความยุติธรรม ความเสมอ

ภาค และการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของการสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญา และทักษะ เพื่อให้ชาวมุสลิมแต่ละคน สามารถ

ท าหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้ดีที่สุด ทั้งหน้าที่ต่อสังคมและต่อศาสนา อีกทั้งเพ่ือน าความเจริญ และอยู่ดีมีสุข

มาสู่ผู้คนในสังคม หรือชุมชนที่ชาวมุสลิมอาศัยอยู่ (ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจกัร, 2560) 

ดังนั้นในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีการบูรณาการการท างานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับหน่วยงาน

นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันการพลศึกษา กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย โดยจัดท านโยบายเฉพาะที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดรับกับสภาพความต้องการที่แตกต่างของพ้ืนที่ เช่น จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีความทันสมัย ทั้งในด้านวิชาการและอาชีพ เช่น การส่งเสริมโอกาสทาง 

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ การเสริมสร้าง

ศักยภาพผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคม

อาเซียน และท าให้มั่นใจได้ว่า โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับ

สวัสดิการต่าง ๆ มีการพัฒนายกระดับศักยภาพครูอย่างเหมาะสม เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) การพัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิต อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ การส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2563; ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, ม.ป.ป) 
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ส าหรับโครงการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาชาวมุสลิม เด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ  รวมทั้งพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อีกทั้งครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ที่ ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

(กสศ.) ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย เพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน โดย

มูลนิธิบ้านดี ดารุ้ลคอยรฺ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ด้วยการโค้ช และผู้เรียนนอกระบบการศึกษาที่นับถือศาสนา

อิสลามทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในทักษะการด าเนินชีวิตใน

วิถีอิสลาม เช่น การดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การจัดการทางการเงิน 

การใช้สื่อดิจิทัล และการวางแผนอาชีพ เป็นต้น โดยการออกแบบและใช้นวัตกรรม เช่น สื่อและบอร์ดเกม ให้กับ

ครูจ านวน 100 คน และนักเรียน นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยกว่า 1000 คน และ

โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้  

(กลุ่มลูกเหรียง) เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การท าอาหาร การดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน 3 

ต าบล และในบ้านลูกเหรียง จ านวนรวม 300 คน และครูนอกระบบการศึกษา 3 ต าบล และที่บ้านลูกเหรียง 

จ านวนรวม 20 คน รวมทั้งโครงการพัฒนาเครือข่ายครู และนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ

พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในการพัฒนาทักษะชีวิต การรู้จักและดูแลตนเอง  การควบคุมอารมณ์ตนเอง 

ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ในชีวิต ทักษะการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ อย่าง

เหมาะสม และพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการใช้หลักความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา 

กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ การสร้างชุมชนทางวิชาชีพ ให้แก่ เด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาจากมูลนิธินูซันตารา และเด็กนอกระบบการศึกษา ที่เป็นกลุ่มเด็กก าพร้า เด็กด้อย

โอกาส จ านวนรวมทั้งสิ้น  1,100  คน และครูนอกระบบการศึกษา จ านวน 150 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 

1,250 คน โดยทั้ง 3 โครงการ เน้นการพัฒนาทั้งเด็กและครูนอกระบบการศึกษาด้วยกระบวนการที่มีการปรับ

เหมาะกับบริบททางศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และชุมชนที่เกีย่วข้องในแต่ละพ้ืนที่ 

ส าหรับปัญหาของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาที่พบจากการลงพ้ืนที่ในโครงการฯ สามารถพบได้ดังนี้ 

1. ปัญหาความยากจน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนอกระบบการศึกษาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้าน

ภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการเลี้ยงชีพอย่างเร่งด่วน สิ่งที่จ าเป็นมากที่สุดคือ ข้าวสารและ

อาหารแห้ง 
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2. ปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากทีมด าเนินงานโครงการเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยน้อยกับ

กลุ่มเป้าหมายและมีความแตกต่างในหลายด้าน เช่น ภาษา ศาสนาและสังคม จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาทีม

จากมลูนิธิในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างในความแตกต่าง  

3. ปัญหาด้านเวลา ข้อจ ากัดในด้านเวลาท าให้เกิดความเร่งรีบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการได้รับข้อมูลคือ ความยินยอมและเห็นชอบของผู้ปกครองหรือเด็กและเยาวชนรายบุคคล ซึ่งมี

ความจ าเป็นที่ต้องใช้เวลาในการสื่อสารและได้รับการอนุญาต                          

4. ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ถือได้ว่าเป็น ปัญหาหลัก เนื่องด้วยความไม่ไว้วางใจ 

ในหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ปกครองและคณะท างานโครงการฯ จากมูลนิธิ มีความเชื่อที่ว่า

หน่วยงานภาครัฐขาดความซื่อสัตย์  และความจริงใจในการช่วยเหลือและพัฒนาคนในพ้ืนที่  จึงส่งผล 

ต่อการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน                  

5. ปัญหาด้านภาษา เนื่องด้วยทักษะการสื่อสารภาษาไทยของครู อันส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายส่วน เช่น 

เอกสารทางการเงิน การลงทะเบียน เอกสารต่าง ๆ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและจัดการ ดังตัวอย่าง

ความรวดเร็วในการส่งข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการกรอกข้อมูล 
 

5.2 รูปแบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้รับการพิจารณาให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ตามนโยบาย

และแผนด าเนินการต่าง ๆ อย่างไรก็ตามส าหรับเด็กและครูนอกระบบการศึกษาควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

น าไปปฏิบัติได้จริง เชื่อมต่อกันได้อย่างชัดเจน และเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู้ปกครอง องค์กรเอกชน ชุมชน และหน่วยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น ด้วยความเข้าใจในความเป็นมา บริบท

สังคมชุมชนที่แตกต่างอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นประเด็นละเอียดอ่อน เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน 

ความขัดแย้งและความมั่นคงของประเทศ 

กระบวนการและกลไกในเชิงสนับสนุนในการค้นหาและน าเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาต้องอาศัยความเข้าใจ 

และความไว้วางใจของคนหรือหน่วยงานในพื้นที่ เพ่ือน าเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

มีความหมายด้านศาสนา การฝึกทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและ

ศักยภาพ รวมทั้งวิถีชีวิตตามหลักศาสนา รวมทั้งมีกระบวนการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องให้ความส าคัญใน
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การค้นหา และพัฒนาครูให้มีความสามารถที่เหมาะสม ผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้จากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ และ

กลไกสนับสนุนการเรียนรู้ของครู ดังภาพ 

 

 
 

ภาพ 6.11 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษา ที่เป็นมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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จากแผนภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษา ที่เป็นมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกระบวนการในการด าเนินการและกลไกที่ส าคัญดังนี้ 

1. การค้นหาตัวเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การค้นหาตัวเด็ก แม้รัฐบาลไทยจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กในพ้ืนที่พัฒนา

พิเศษเฉพาะชายแดนใต้และพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประทศไทย แต่ต้องยอมรับว่าจากสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน 

น าไปสู่ความไม่เข้าใจในความแตกต่างของวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนา ความยากจน รวมทั้งความขัดแย้งและ

ความไม่สงบในพ้ืนที่ จึงต้องอาศัยผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่รู้จักของผู้คนในพ้ืนที่อย่างกว้างขวางเพ่ือให้

เข้าถึงตัวเด็กและครอบครัว ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้รักษาประตู (Gate Keeper) ที่จะน าพาเด็กให้เข้าถึงระบบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยศูนย์การเรียน 

โรงเรียนสอนศาสนาและโรงเรียนปอเนาะ และในส่วนการเข้าถึงตัวเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ใช้วิธีการน าตัวเด็กจาก

โรงเรียนสอนศาสนาและมูลนิธิในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยทั้งสองพ้ืนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมเด็กให้มี

ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะอาชีพที่จะช่วยให้เด็กมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของตน มี

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคง มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตน

และครอบครัว ลดปัญหาความยากจน การใช้สารเสพติด การก่ออาชญากรรม รวมทั้งความไม่เข้าใจที่จะน าไปสู่

ความขัดแย้งในพ้ืนที่ ทั้งนี้จ าเป็นต้องวิเคราะห์และจัดกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาตามปัจจัยด้านความต้องการ

พ้ืนฐานและการช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากความแตกต่างของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอันเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

2. การค้นหาครูส าหรับเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การระบุตัวครูและผู้เกี่ยวข้องที่ท างานกับเด็กนอกระบบก็มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพต้องมาจากครูที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน  

การออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะสั งคม ทักษะการประสานงาน 

ความร่วมมือกับองค์กรและภาคส่วนที่มีศักยภาพและเกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควร

ส่งเสริมการพัฒนาครูที่ท างานกับเด็ก มีความเข้าใจในวิถีชีวิต ศาสนาภาษาและวัฒนธรรมของเด็กเป็นอันดับแรก 

เพ่ือการสร้างทัศนคติที่จะน าไปสู่พืน้ที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยแก่เด็ก  
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3. การพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ เพื่ อการเรียนรู้ที่ มีความหมาย  การเรียนรู้  

สู่การเปลี่ยนแปลง โดยการใช้การเรียนรู้ผ่านเกมและผ่านต้นแบบของท่านนบี มูฮัมหมัด  

การจัดการศึกษาที่ใช้หลักการศาสนาเป็นฐานการจัดกิจกรรมให้บรรลุถึงคุณภาพและศักยภาพด้านการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตทั้งของครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เพ่ือ

เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตกับภูมิปัญญาและวิถีการเป็นมุสลิมตามหลักค าสอนในศาสนา ที่เน้นคุณค่า

ของการปฏิบัติจริงมากกว่าองค์ความรู้ ครูจึงจะต้องเน้นการสร้างความพร้อมของเด็กด้านพัฒนาการทางร่างกาย

และสติปัญญา ออกแบบและคัดเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 

ดังเช่น โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย เพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ของครูให้มีลักษณะเป็นโค้ช เรียนรู้ผ่านการออกแบบและการใช้สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าไปจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของมุสลิมที่ดีให้แก่เด็ก

ผู้เรียนนอกระบบการศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนนอกระบบการศึกษาท่ี

เป็นเด็กและเยาวชนมุสลิมไทยทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะรอบด้านในการดูแลตนเองและชุมชนอย่างชาญ

ฉลาด เช่น ทักษะพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตในวิถีอิสลาม ทักษะในการใช้สื่อดิจิทัล ทักษะการวางแผนอนาคตด้าน

อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับความรู้จากบริษัทเอกชน

เข้ามาช่วยพัฒนาครูให้ใช้สื่อและเรียนรู้วิธีการเล่นบอร์ดเกม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีการออกแบบใหม่ เช่น 

บันไดซุนนะ (นบี) หรือ บันไดคนดี คู่มือเด็กมุสลิมไทยห่างไกลโรค หนังสือโมเดลชีวิต 6 ด้าน หนังสือครูพันธุ์แท้แพ้

ไม่เป็น รวมทั้งบอร์ดเกมที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

4. พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ผ่านการทดลองออกแบบการ

เรียนรู้และท าการสอนในห้องเรียนทดลอง 

จากปัญหาของความแตกต่างทางสภาพสังคมและวัฒนธรรม และความรุนแรงจากการ เหตุการณ์ 

ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิก

ในครอบครัวที่เป็นเสาหลัก ส่งผลให้เด็กไม่มีผู้อุปการะขาดการดูแลเลี้ยงดู จึงต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน อีกทั้ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้หลาย

ครอบครัวที่มีฐานะยากจนอยู่แล้วยากจนลงกว่าเดิม สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงกว่าเดิม รวมทั้งปัญหาการจัด

การศึกษาที่ยังคงมีความเหลื่อมล ้าทางด้านคุณภาพ ส่งผลเด็กจ านวนมากต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนจบ

การศึกษาภาคบังคับ กลายเป็นเด็กหลุดจากระบบ และอาจเข้าสู่วังวนของยาเสพติด ก่อให้เกิดอาชญากรรม 

ปัญหาท้องไม่พร้อม มีข้อจ ากัดเรื่องโอกาสที่จะมีอาชีพและอนาคตท่ีดี  
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ดังเช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายครู และนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน  

นอกระบบการศึกษา ในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ เด็กนอกระบบการศึกษา  

เด็กก าพร้า เด็กด้อยโอกาส มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมี

ทักษะชีวิตใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรู้จักและดูแลตนเอง 2) การควบคุมอารมณ์ตนเอง 3) ความสามารถ 

ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต และ 4) ทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่าง

เหมาะสม ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันจาก

ปัจจัยเสี่ยง สามารถปรับตัวตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  โดย

อาศัยการเรียนรู้บนฐานทักษะชีวิต  (Life Skills based education) นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษาและอาสาสมัครที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษา ยังได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่

ผสานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education) และการพัฒนาเครือข่ายครู เพ่ือให้เกิดชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน  

5. การจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จริง ท้ังในศูนย์การเรียน และพื้นที่ในชุมชน 

การปรับรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเอง ดังเช่น โครงการห้องเรียน 

กัมปง สืบค้นทักษะชีวิต จัดท าศูนย์การเรียนทั้งที่ตั้งอยู่กับที่ และเคลื่อนที่ไปสู่พ้ืนที่ห่างไกล และจัดกิจกรรม 

ในรูปแบบแรก คือ “ครัวชุมชน” เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีอาหารรับประทาน และได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ที่

ประสบภัยน ้าท่วม ให้เด็กมีส่วนร่วมในการซื้อวัตถุดิบ ฝึกประกอบอาหาร และน าไปแจกจ่าย และกิจกรรมใน

รูปแบบที่สอง คือ “ห้องเรียนทักษะชีวิต” โดยการพัฒนาครูในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (มีการอบรมโดย

กลุ่มมะขามป้อม) และให้ความรู้ เรื่องทักษะชีวิต 10 ด้าน ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก นั่นคือ  

1) ทักษะการตัดสินใจ 2) ทักษะการแก้ปัญหา 3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) 

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 7) ทักษะการตระหนักรู้ในตน 

8) ทักษะการเข้าใจผู้อื่น 9) ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และ 10) ทักษะการจัดการกับความเครียด และทักษะอื่น 

ๆ ที่จ าเป็นอีก 3 เรื่อง ได้แก่ การรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน อนามัยเจริญพันธุ์ ความปลอดภัยจากเหตุการณ์

ความรุนแรง ความปลอดภัยจากการจมน ้า เป็นต้น โดยมีการเน้นเนื้อหาบางเรื่องให้เหมาะสมกับความถนัดของครู

และเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่น ส าหรับกลุ่มเด็กเล็กเน้นทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมไม้

ไอศกรีม ส่วนกลุ่มเด็กโตพัฒนาทักษะการตัดสินใจและการจัดการความเครียดผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

กิจกรรมการท าสมาธิ การมัดย้อม กล่องลัง ปลูกผักรดน ้า เป็นต้น เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการดูแลตนเองของ

เด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ นอกจากนี้กลุ่มลูกเหรียงยังท าหน้าที่ติดตามให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ปรับปรุง

วิชาที่ครูก าลังสอน ร่วมถอดบทเรียน จัดท าสื่อการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 
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6. การประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนบทเรียนการท างาน 

เมื่อได้ลงมือปฏิบัติแล้วมีการทบทวนสะท้อนการท างาน เพ่ือตกผลึกการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ 

นิเทศติดตาม และใช้กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็น

กลไกส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มครูที่มีประสบการณ์ พบปัญหาอุปสรรคที่มีความใกล้เคียง เพ่ือช่วย

สนับสนุนการท างานของกันและกันอย่างเข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ครู เพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แก่เด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ของประเทศไทย  
 

5.3 กลไกการพัฒนาเด็กและครูมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
5.3.1 กลไกการพัฒนาเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของตนเอง มีกลไกท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1. กลไกพื้นที่ในการค้นหาเด็กโดย Gate Keeper ส าหรับกลไกนี้จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่ได้รับ 

ความไว้วางใจในการเข้าถึงตัวเด็กและครอบครัว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีปัญหาที่มีความซับซ้อน และเด็กท่ีอยู่ในสังกัด
โรงเรียนสอนศาสนาและมูลนิธิในพ้ืนที่ ซึ่งกลไกการท างานนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ ครู
ปอเนาะและครูโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน เขตพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน บัณฑิตจบใหม่ นิสิตครู 
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่  

2. กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก  กลไกนี้ เริ่มจากการพัฒนาครูโดยใช้การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือสร้างกลไกและส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตครู เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบ
การศึกษา โดยออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการกับศาสนา (ทั้งศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนของโลก) ออกมาใน
ลักษณะการเรียนรู้ Active Learning การประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และใช้กระบวนการของชุมชน  
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยผ่านมีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
ท้องถิ่น/ชุมชน มูลนิธิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีพ และครอบครัวที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือและ
พัฒนาเด็ก 

3. กลไกการส่งต่อ มีการติดตามผลการด าเนินงานทักษะชีวิต เพ่ือด าเนินการส่งต่อให้เด็กเข้าสู่
ทักษะอ่ืน ๆ เมื่อเด็กพร้อม เช่น ส่งต่อเข้าสู่การศึกษาระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. และ อปท. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วิทยาลัยชุมชน/วิทยาลัยการอาชีพ มหาวิทยาลัย 
การศึกษาสายอาชีพ  สถาบันสอนศาสนา รวมทั้งมีการผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ และส่งต่อเข้าสู่สถาน
ประกอบการเพ่ือประกอบอาชีพตามท่ีเด็กสนใจและถนัด 
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ภาพ 6.12 กลไกการพัฒนาเด็กมุสลิมในพ้ืนทีต่่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5.3.2 กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับความต้องการและศักยภาพของตนเอง มีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานของครูนอกระบบการศึกษา ในกระบวนการการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ปฏิบัติภารกิจ

ต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วงและมีคุณภาพดี ต้องมีการก าหนดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง/หรือ

เป้าหมายในการพัฒนาให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง แล้วพิจารณาว่าผู้ ปฏิบัติจะด าเนินการตามหน้าที่และ

เป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ได้อย่างดีนั้น ควรมีสมรรถนะ (Competency) อะไรบ้าง โดยข้อสังเกตขั้นต้นส าหรับครู 

ที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่ เป็นมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

อาจก าหนดเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานที่ครูนอกระบบการศึกษาทุกคนควรมี และมีสมรรถนะที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ 

ตามสายที่ครูสนใจซึ่งจะช่วยเหลือเด็กและเพ่ือนครูได้มากขึ้นด้วย เช่น สายดูแลจิตใจ สายกฎหมาย สายสร้าง

สัมพันธ์ชุมชน เป็นต้น ในส่วนของสมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางวัฒนธรรม สมรรถนะการให้การปรึกษา

เรื่องราวที่วิกฤติและเปราะบาง สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้และสื่ อ สมรรถนะการเป็นโค้ชและ 

ผู้เอ้ืออ านวยในการเรียนรู้ สมรรถนะด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เท่าเทียม สมรรถนะในการเข้าใจชีวิตและ 

การวางแผนอาชีพ สมรรถนะการสื่อสารเพ่ือสันติ และสมรรถนะการวางแผนชีวิตเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 

(ครอบคลุมเรื่องการค านวณรายได้ค่าใช้จ่าย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถ) สมรรถนะ 

การจัดการอารมณ์ของตนเอง เป็นต้น  
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2. การประเมินสมรรถนะและการวางแผนการพัฒนารายบุคคล อาจเริ่มจากประเมินสมรรถนะ

ด้วยตนเองของครูนอกระบบการศึกษา โดยเป็นการประเมินระดับสมรรถนะที่ตนเองมีในปัจจุบันเทียบกับ

สมรรถนะที่ถูกคาดหวัง หากสมรรถนะใดมีน้อยสามารถเลือกน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายและวางแผนการพัฒนา

รายบุคคล หรืออาจออกแบบรายวิชาเป็นการก าหนดหลักสูตรพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะแต่ละ

สมรรถนะ ให้ครูนอกระบบการศึกษาได้ลงเรียนเป็นวิชาพ้ืนฐาน และเก็บบันทึกผลของตนให้ครบทุกสมรรถนะ 

หรืออาจก าหนดวิธีการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาตามสมรรถนะให้มีความหลากหลาย ด้วยแนวทางการพัฒนา 

70-20-10 โดย 70% ของเวลาเรียนรู้ คือ การเรียนรู้จากการลงมือท า เช่น การเรียนรู้ผ่านการท างานที่ก าหนด การ

ท าโครงการต่าง ๆ ส่วน 20% ของเวลาเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อ่ืน เช่น การโค้ช การเป็นพ่ี

เลี้ยง และอีก 10% ของเวลาเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้จากการเข้าอบรมทั้งแบบ On-line และ Off-line เป็นต้น โดย

อาจมีการออกแบบวิธีการพัฒนาแต่ละสมรรถนะเป็นโปรแกรมที่มีการผสมวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น 

โครงการอบรมครูนอกระบบรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ที่เป็นการผสมผสานทั้งการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการมีพ่ี

เลี้ยงช่วยสนับสนุน เพ่ือให้มั่นใจว่าครูนอกระบบการศึกษาจะได้รับความรู้ เกิดทักษะ และเกิดคุณลักษณะที่จ าเป็น 

เป็นการยกระดับความสามารถในการเป็นครูนอกระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. กิจกรรมสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ครูนอกระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้ 

พัฒนาตนเองและผู้อื่นด้วยกันได้อย่างต่อเนื่อง มีเพ่ือนคู่คิด ร่วมกันสนับสนุนทางจิตใจ ส่งเสริมต่อยอดความรู้และ

เทคนิคต่าง ๆ ควรมีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) และร่วม

ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งกับครูนอกระบบการศึกษาด้วยกันเอง เช่น เชิญครูนอก

ระบบการศึกษาผู้ที่มีประสบการณ์สูงและมีความโดดเด่นมาร่วมแบ่งปันในหัวข้อต่าง ๆ ตัวแทนจากหน่วยงาน

ภายนอกท่ีท างานร่วมกันมาให้มุมมองการท างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและจิตวิทยามาให้ข้อมูล และฝึกทักษะ

ในการสร้างความสัมพันธ์ ให้การปรึกษาแก่เด็ก ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. การสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของครูนอกระบบการศึกษา เพ่ือส่งเสริม 

การท างานในการดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของครูนอกระบบการศึกษา

และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เนื่องจากการท างานของครูนอกระบบ

การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มักเป็นลักษณะงานที่ได้ค่าตอบแทนน้อย หรือค่าตอบแทนไม่แน่นอน หรืออาจไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนเลย ทั้งที่การท างานมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพส่วนตัวและของครอบครัว โดย

การให้ค่าตอบแทนอาจผูกโยงกับการเรียนรู้พัฒนาตนของครูนอกระบบการศึกษาและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ควรมีการจัดหาสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายและปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา สนับสนุน 
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ความเข้มแข็งทางจิตใจ ลดปัญหาด้านสุขภาพจิต ลดภาวะ Burn-out ของครูนอกระบบการศึกษา และลดการ

ตัดสินใจออกจากการเปน็ครูนอกระบบการศึกษา เป็นต้น 

2.5 การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ในการท างานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือเด็กนอกระบบ 

ที่เปน็มุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีการบูรณาการท างานจากหลายภาคส่วนทั้ง

ระดับประเทศที่มีการออกนโยบายร่วมกันของหน่วยงานงานหลัก สร้างกระบวนการเชื่อมต่อในการดูแลและส่งต่อ

เด็กนอกระบบทั้งในระดับประเทศและในท้องถิ่น สร้างแนวปฏิบัติที่ดีและเรียนรู้ข้อผิดพลาดของผู้รับผิดชอบใน

พ้ืนที่ร่วมกันของผู้น าชุมชน ครู ศึกษานิเทศก์ กศน. มูลนิธิและหน่วยงานภาคเอกชน เยาวชนและครอบครัว ที่ต้อง

ท างานร่วมกันโดยอาศัยความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรม สร้างความไว้วางใจ

และร่วมแรงใจกันทุกฝ่าย โดยมีกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นตัวกลางเชื่อมการท างานของทุก

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ภาพ 6.13 กลไกการพัฒนาครูส าหรับเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

สรุปได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประเด็นละเอียดอ่อนอยู่ 3 ประเด็น คือ ศาสนา ภาษา และภูมิหลังทาง
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วัฒนธรรม ที่ผู้ด าเนินงานต้องเข้าใจความเป็นมา บริบทสังคม ชุมชน ที่แตกต่างอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็น

ประเด็นละเอียดอ่อนเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้ง และความม่ันคงของประเทศ 

การด าเนินงานเริ่มจากการค้นหาตัวเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี
ความซับซ้อน จึงต้องอาศัยผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่รู้จักของผู้คนในพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เข้าถึงตัว
เด็กและครอบครัว จากนั้นค้นหาครูทีท่ างานกับเด็กอย่างมีความเข้าใจในวิถีชีวิต ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของ
เด็ก เพ่ือสร้างทัศนคติที่น าไปสู่ พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแก่เด็ก มีการพัฒนาครูให้สามารถออกแบบ 
การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ที่มีความหมายผ่านต้นแบบของท่านนบี มูฮัมหมัด ที่ใช้หลักการศาสนาเป็นฐานการจัด
กิจกรรมให้บรรลุถึงคุณภาพและศักยภาพด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตทั้งของครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(PLC) ด้วยการทดลองออกแบบการเรียนรู้ การสอนในห้องเรียนทดลองและการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่จริง ทั้งใน
ศูนย์การเรียนและในชุมชน รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนบทเรียนการท างานเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน  

กลไกในการพัฒ นาในกลุ่ มนี้  เป็ นกลไกเชิ ง พ้ืนที่ ในการค้นหาเด็ก โดย Gate Keeper ที่ ได้ รับ 

ความไว้วางใจในการเข้าถึงตัวเด็กและครอบครัว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีปัญหาที่มีความซับซ้อน และเด็กท่ีอยู่ในสังกัด

โรงเรียนสอนศาสนาและมูลนิธิในพ้ืนที่ การช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก ผ่านการมีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 

ท้องถิ่น/ชุมชน มูลนิธิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีพ และครอบครัวที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือและ

พัฒนาเด็ก และกลไกการส่งต่อ มีการติดตามผลการด าเนินงานทักษะชีวิต เพ่ือด าเนินการส่งต่อให้เด็กเข้าสู่ทักษะ

อ่ืน ๆ เมื่อเด็กพร้อม และส่งต่อเข้าสู่สถานประกอบการเพ่ือประกอบอาชีพตามที่เด็กสนใจและถนัด 

กลไกการพัฒนาครูในกลุ่มนี้ มีจุดเน้นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานของครูนอกระบบ

การศึกษา การประเมินสมรรถนะและการวางแผนการพัฒนารายบุคคล การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เช่น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) การสร้างขวัญก าลังใจและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของครูนอกระบบการศึกษา และการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ท างานร่วมกันโดยอาศัย

ความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรม สร้างความไว้วางใจและร่วมแรงใจกันทุกฝ่าย 

โดยมี กสศ.เป็นตัวกลางเชื่อมการท างานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรยีนรู้ส าหรับเด็กยากจนในชุมชน 
เด็กยากจนในชุมชน คือ ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยที่จ าเป็นในการเจริญเติบโต 

และการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กถูกใช้
แรงงาน เด็กต่างด้าว ฯลฯ คณะท างานโครงงการฯ ขอน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับเด็กยากจนในชุมชนออกเป็น 3 
ประเด็น มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

6.1 สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน 
เด็กยากจนเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

เรื่องเงินทุน หรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เป็นผลให้เด็กยากจนไม่ได้รับการพัฒนาชีวิตและขาดโอกาส 
ที่จะได้รับการศึกษาและบริการอ่ืน ๆ ทางสังคม ข้อมูลจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุ
ว่า  ปั จจุบั นมี เด็ กไทยมากกว่า  2,000,000 คน มีความเสี่ ยงต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะ  
“ความยากจน” พบว่า ครอบครัวที่ยากจนที่สุดของเด็กมีรายได้ 462 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 15 บาทต่อวัน  
ส่วนรายได้เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,093 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 69 บาทต่อวัน (ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือน 
ซึ่งถูกน ามาค านวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม หรือ ProxyMeans-Tests: PMT) ความยากจน 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยท าให้ตอนนี้ มีเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นถึง 430,000 คน  
(อายุระหว่าง 6-14 ปี/ป.1-ม.3) และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงขึ้น อีกในอนาคต (Branded Content, 2019)  
ซึ่งในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กยากจน พบ
สภาพปัญหาที่ส าคัญดังนี้  

1. ขาดการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความซ ้าซ้อนของพันธกิจ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการบูรณาการที่ดี ตั้งแต่การส่งต่อข้อมูล การจัดการเรียนการสอน สวัสดิการสังคม และ
บริการสาธารณะที่เก่ียวข้อง  

2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษามีกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยาก เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
และงบประมาณเพ่ือการศึกษาของการดูแลเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษายังไม่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ไม่มีงบประมาณส าหรับสถานศึกษาในกลุ่มบ้านเรียน ในศูนย์การเรียนแบบกินนอน เด็กยากจนจึงไม่มีที่พัก 
ขาดอุปกรณ์การเรียน ขาดเครื่องมือในการเรียนรู้และฝึกทักษะประเภทต่าง ๆ 

3. สังคมไทยยังขาดความตระหนักและการให้ความส าคัญกับเด็ก นโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือ
ไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ  

4. ขาดการจัดท าแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม และยังไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและขาด
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (อัญมณี บูรณกานนท์, 2553) 



260 
 

5. เข้าไม่ถึงบริการทางการศึกษา เช่น ที่ตั้งของโรงเรียน คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของอุปกรณ์  
ในการจัดการเรียนการสอน (Schmidt, 2011) และปัญหาด้านความไม่เสมอภาคด้านงบประมาณระหว่างโรงเรียน
ในเมืองกับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล   

6. ถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากความยากจน เป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน 
(วิทยากร เชียงกูล, 2552; Oviedo, 2009)  

7. การศึกษาในระบบยังเป็นการเรียนแบบท่องจ าตามหลักสูตรแกนกลางฯ หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ 
ความต้องการของเด็ก เช่น เด็กต้องการฝึกทักษะอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างปิดเทอม เพ่ือช่วยเหลือด้านรายได้
ให้แก่ครอบครัว แต่เมื่อเรียนในระบบแล้วไม่ตอบโจทย์ความต้องการ เด็กยากจนจึงมีแนวโน้มจะหลุดจากระบบ
การศึกษากลางคันมากข้ึน 

8. เด็กยากจนพิเศษขาดแคลนอาหารกลางวันในช่วงปิดเทอม พ่อแม่ไม่ได้ดูแล เด็กจึงต้องพ่ึงพาข้าว 
จากวัด เกิดเป็นการศึกษาแบบสงเคราะห์ในวัด 
  9. เด็กยากจนขาดการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ท าให้ไม่ได้รับสิทธิลงทะเบียน
ในแอปพลิเคชันไทยชนะหรอืหมอชนะ 
 10. ปัญหาด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กยากจน และผู้ปกครองในกลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานต่างชาติ 

(เมียนมา ไทใหญ่) และกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพ้ืนเมือง (ปกากะญอ ลาหู่ ม้ง เมี่ยน ลีซู) ที่ไม่สามารถเรียนรู้และได้รับ

สวัสดิการกับบุคคล/หน่วยงานภายนอกท่ีให้ความช่วยเหลือได้ 
 

6.2 รูปแบบการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากจนในชุมชน มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน ได้แก่  
1. การประสานเครือข่ายเพ่ือค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาในแนวราบ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน วิทยาลัยเกษตร เครือข่ายครูทางเลือก  
ครูนอกระบบการศึกษา ครูประจ าการ ครูชุมชน ครูอาสา  กศน. ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เครือข่าย 
สาธารณศึกษา ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ชุมชนเครือข่าย พ่อแก่แม่เฒ่า บ้านพักเดก็ เป็นต้น   
   2. การคัดกรองความยากจนของเด็กมาจากการดูขนาดที่ดิน รายได้ต่อครอบครัว และศึกษาเพ่ิมเติม 
จากฐานข้อมูลทุติยภูมขิองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
   3. การพัฒนาครูให้มีเครื่องมือในการค้นหาตัวเด็กและการออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลผ่าน 
การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของตัวเด็ก รวมถึงการประเมินการเรียนรู้  
   4. การค้นหาตัวเด็กในชุมชนโดยครูนอกระบบการศึกษามี 2 วิธี ได้แก่ การเชื่อมฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและการค้นหาตัวเด็กจากเครอืข่ายคนในชุมชน เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล
เพ่ือติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กยากจนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล   
  5. การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะอ่ืน ๆ ของเด็ก เช่น 
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การพัฒนากิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย การฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือให้เด็กสามารถหารายได้และพ่ึงพาตนเองได้   
   6. การสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล/กลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
การเรียนรู้แบบน าตนเอง พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะอ่ืน ๆ ของเด็กและการประสานในสถานที่ชุมชน เช่น  
บ้าน วัด ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง (Self-Study Learning) และความรู้ด้านสุขภาวะในที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม  
   7. การด าเนินการตามแผนการเรียนรู้ เช่น สอนตามบ้าน การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของเด็กยากจนในชุมชนด้วยการใช้เครือข่ายครูทางเลือก
ทีส่ามารถท างานใกล้ชิดกับเด็ก เช่น ครูชุมชน ครูอาสา ครูประจ าการ ครูทางเลือก ครูพระ/นักบวช ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ผู้รู้ในชุมชนท้องถิ่น ครูสื่อ ครูของสังคม และเพ่ิมวิชาการจัดการชีวิตโดยสอนในวัด ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา 
น ากระบวนการแทนเนื้อหาวิชาการ มีพระสงฆ์น าการเรียนรู้  และใช้สถานที่ อ่ื น เช่น อุ๋ม (ใต้ถุนบ้าน)  
จัดกจิกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะชีวิต เสริมความรู้ในการเข้าหาธรรมชาติ  
   8. การประเมินผลการเรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม จากการให้เด็กยากจนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้
งานต่อ เช่น การท าขนมหารายได้ การนวด การแปรรูปอาหารหรือสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
   9. การทบทวนบทเรียน ผ่านการพูดคุย ถอดบทเรียนการเรียนรู้ โดยในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 มีการใช้ไอทีเข้ามาช่วยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น การท าแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
E-book เป็นต้น 

โดยใน 9 ขั้นตอนมีภาคีสนับสนุนและส่ งเสริมการเรียนรู้ เพ่ื อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ 
ตามความต้องการของเด็กยากจน ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 6.14 รูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากจนในชุมชน 
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6.3 กลไกการพัฒนาเด็กยากจนและครูที่ท างานเด็กยากจนในชุมชน 
6.3.1 กลไกการพัฒนาเด็กยากจน  
กลไกการพัฒนาเด็กยากจน มี 4 ล าดับ ได้แก่ 1) กลไกฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมระหว่างหน่วยงาน 

2) กลไกพ้ืนที่ในการค้นหาตัวเด็ก 3) กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก และ 4) กลไกการส่งต่อ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. กลไกฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมระหว่างหน่วยงาน  เพ่ือค้นหาตัวเด็ก โดยใช้ระบบ GIS เป็น

เครื่องมือค้นหาตัวเด็ก การประสานกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เช่น ชุมชนสลัมสี่ภาค บ้านเรียน สมาคมศิษย์
เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิสร้างฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา  

2. กลไกพื้นที่ในการค้นหาตัวเด็ก โดยให้ครูนอกระบบการศึกษา ครูกศน. ครูศรช. ผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ครูอัตราจ้างสังกัดอปท. โรงเรียน และเครือข่ายในชุมชนลงพ้ืนที่ 
เพ่ือหากลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนที่เหมาะสม และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยการแยกแยะกลุ่มเด็กตาม 
ความสนใจ ความต้องการ ความพร้อม และเป้าหมายในชีวิต นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการระดับอปท. ผู้น า
ชุมชน และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมกันออกแบบให้ความช่วยเหลือ เด็กเป็นรายบุคคล เช่น 
สอนหนังสือตามบ้าน ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีเด็กยากจน 

3. กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก   
   3.1 แบ่งประเภทความยากจน แบ่งฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัระดับของเด็ก  
   3.2 วิเคราะห์ความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะอ่ืน ๆ ของเด็ก 
โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม จากการติดตามโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
เด็กยากจน 4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิตามระดับ 
และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีรายละเอียดดังนี้  

รูปแบบที่ 1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้น ชี้แนะหรืออ านวยความสะดวก ให้
บุคคลสามารถเรียนรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใด ๆ ที่ตน
สะดวก โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควรและเพ่ิมพูนความรู้ให้กว้างขวาง รู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งน าความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจได้รับรองคุณวุฒิตาม 
ความเหมาะสม  

รูปแบบที่ 2 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตน การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของตน 
ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม   

รูปแบบที่ 3 การเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิตามระดับ มีเป้าหมายเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียน หรือผู้พ้นวัยที่จะได้รับการศึกษาในโรงเรียน หรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร หรือไม่
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มีหน่วยงานอ่ืนใดไปด าเนินการ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยของสถาบันทางสังคม (ศูนย์การเรียน บ้านเรียน) และ กศน. 

รูปแบบที่ 4 การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง เช่น ศูนย์
การเรียน บ้านเรียน มีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้เรียนรู้ในพ้ืนที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง มีปราชญ์ชาวบ้าน พ่อแม่ คนในชุมชนเป็นผู้ดูแล 

3.3 กลไกการเชื่อมเครือข่ายช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน กับภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น  
ขอสถานที่ส าหรับท างาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎช่วยพัฒนาฐานข้อมูล นักศึกษาลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ระหว่างการให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และคาดหวังว่ากลไกนี้จะช่วยแก้ปัญหาเด็กยากจนได้ 
ในระยะยาว 

4. กลไกการส่งต่อ   
4.1 ประสานหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ศกร. กศน. กศพ. สพฐ. พม. สถาบันอุดมศึกษาระดับ

พ้ืนทีว่ิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีพ มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง   
4.2 การพัฒนาอาชีพให้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว เป็นผู้ประกอบการในชุมชน ศูนย์การเรียน 

มูลนิธิ NGOs กศน. กศพ. สถานศึกษา หรือสนับสนุนให้เด็กมีอาชีพ สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ หารายได้จากการเป็น
ผู้ประกอบการหรือหารายได้ระหว่างเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 
 

 

 

ภาพ 6.15 กลไกการพัฒนาเด็กยากจนในชุมชน 
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กรณีศึกษาโครงการที่ด าเนินการในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กยากจนในชุมชน   
1. โครงการการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาทางเลือกและเยียวยาเด็กนอกระบบการศึกษายากจน  
3 กลุ่ ม  คือ 1) เด็กนอกระบบที่ อยู่ ในระบบการศึกษา เน้น เด็กที่ อยู่ ใน โรงเรียนแนวตะเข็บชายแดน  
2) เด็กนอกระบบสังคมสวัสดิการของรัฐ เช่น แรงงานเด็กจากประเทศเพ่ือนบ้านท างานในสวนส้มและโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ และ 3) เด็กพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดสวัสดิการภาครัฐให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะชีวิตในเรื่องการพัฒนาอาชีพ โดยกิจกรรมห้องเรียนชุมชนสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ประกอบด้วย กีฬา (ฟุตบอลและแบดมินตัน) ร้อง เต้น เล่นละคร ยูทูบเบอร์ (YouTuber หรือ 
Vlogger) ตัดต่อวิดีโอ ศิลปะ และเชฟตัวน้อย (ท าอาหาร) เป็นต้น 

 2. โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 เป็นโครงการที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
และเยาวชนยากจนในชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่ เมืองชัยภูมิ หนองบัวแดง 
คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ คอนสาร จัตุรัส บ้านแท่น และภักดีชุมพล กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 19 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
อย่างแท้จริง ได้แก่ 1) โครงการสมุนไพรป้องกันภัยโควิด ท าสบู่มะเฟือง ยาหม่องขิง (กลไกเฝ้าระวังเด็กออกจาก
โรงเรียนกลางคัน สร้างรายได้ระหว่างเรียน) เป้าหมายเพ่ือสร้างเครือข่ายในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ร่วมเป็น
ครูนอกระบบการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรป้องกันภัยโควิด-19 แก่เยาวชน ได้ผลิตภัณฑ์ สบู่ว่านนางค า  
ยาหม่องขิง น ้ ามันเขียว เสลดพังพอน น ้ามันเหลือง หว้านไพล 2) โครงการทอผ้าซาโอริ ส าหรับเด็กที่มี  
ความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก เป้าหมายเพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติก/สติปัญญา เป็นครูสอนทอผ้า
เด็กที่มีความพิการเพ่ือฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ และส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้จากการทอผ้า 
ซาโอริ 3) โครงการกิจกรรมเดินป่าหาน ้าผึ้งในซอกหลืบชัยภูมิ เป้าหมายเพ่ือฝึกทักษะชีวิตสู่ทักษะอาชีพบนฐาน
ทรัพยากรชุมชน 4) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสานเปลรัก เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐานงาน
หัตถกรรมและทักษะในการถักเปล และสามารถประกอบอาชีพช่างถักเปลได้ 5) โครงการฝึกอาชีพเยาวชน อาชีพ
กระถางปูนแฟนตาซี เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การท ากระถางปูนแฟนตาซีให้แก่เด็กพ้ืนที่อ าเภอ 
หนองบัวแดง เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เด็ก 6) โครงการ “ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนการท าปิ่น
ปักผมสไตล์งานกระธูป” เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การท าปิ่นปักผมสไตล์งานกระธูปให้แก่เด็กพ้ืนที่อ าเภอ
หนองบัวแดง เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เด็ก 7) โครงการเยาวชนเสริมสร้างทักษะการตัดเย็บ
เสื้อผ้าเบื้องต้นสู่อาชีพที่ดีกว่า เป้าหมายเพ่ือให้เด็กเห็นช่องทางการประกอบอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ให้ผู้เรียน 
มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าและวางแผนอาชีพการตัดเย็บ
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เสื้อผ้าได้ 8) โครงการร้อยมาลัยหลากสไตล์สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การร้อยมาลัยหลากสไตล์ให้แก่เด็ก เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เด็ก 9) โครงการไอศกรีมกะทิ 
5 นาทีและคาราเมลคาสตาร์ดมหัศจรรย์ เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ การท าไอศกรีมกะทิ 5 นาทีและ 
คาราเมลคาสตาร์ดมหัศจรรย์ให้แก่เด็ก เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เด็ก 10) โครงการอบรม
ปฏิบัติการครูนอกระบบแปรรูปสมุนไพรน ้ายาบ้วนปากกระชายขาว เป้าหมายเพ่ือขยายผลผลิตภัณฑ์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากครูภูมิปัญญาไทย แพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทยสู่ครูการศึกษานอกระบบ  
11) โครงการนวดกดจุดเพ่ือสุขภาพ เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการประกอบอาชีพนวดกดจุดเพ่ือ
สุขภาพ 12)  โครงการหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพส าหรับเยาวชนซอกหลืบ เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านการประกอบอาชีพหรือต้องการต่อยอดอาชีพเดิมส าหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตกงานในช่วงที่ มีโรค 
โควิด-19 ระบาดให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมเติม 13) โครงการการท ากายภาพบ าบัดส าหรับผู้ดูแลผู้เรียนที่มี 
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายเพ่ือให้ผู้ดูแล
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวได้รับการพัฒนาให้มีทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการดูแลคนพิการที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง 14) โครงการสืบ
สานอาหารพ้ืนบ้าน (ค่ัวเนื้อ, คั่วปลา) เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีทักษะพ้ืนฐาน
ติดตัวไป สร้างรายได้ ประกอบอาชีพหรือต้องการต่อยอดอาชีพเดิมส าหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตกงานในช่วงที่
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมเติม 15) โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีทักษะพ้ืนฐานติดตัวไป สร้างรายได้ ประกอบอาชีพหรือต้องการ
ต่อยอดอาชีพเดิมส าหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตกงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมเติม 16) โครงการช่างตัดผมชาย/ตัดผมสตรี เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการประกอบ
อาชีพตัดผมให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมเติม 17) โครงการสืบสานขนมพ้ืนบ้าน เป้าหมายเพ่ือสืบสานภูมิปัญญา สร้าง
เสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การท าขนมพ้ืนบ้าน และสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในแก่เยาวชน
ในพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ าเภอคอนสาร 18) โครงการสืบสานภูมิปัญญามูลไส้เดือนคอนสาร เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนเกิดการเรียนรู้เหมาะสม มีทักษะพ้ืนฐานติดตัวไปสร้างรายได้ ประกอบอาชีพหรือต้องการต่อยอดอาชีพเดิม
ส าหรับกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบตกงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมเติม และ 
19) โครงการผักไฮโดรโปรนิกส์ เป้าหมายเพ่ือน าความรู้ในชุมชนที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และฝึกการปฏิบัติให้มีความรู้และความเข้าใจส าหรับนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษไว้
รับประทานเอง  

  จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ให้กับเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชนให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทักษะชีวิตตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ ทักษะอาชีพเพ่ือให้ เด็กสามารถพ่ึงพาตนเองและต่อยอดสู่ 
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การประกอบอาชีพได้  ผลจากการลงพ้ืนที่ศึกษาผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในโครงการนี้  พบรูปแบบ 
การช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยพ้ืนฐานและความอยู่รอดของเด็ก ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือและดูแล

เด็ก อันดับแรกก่อนที่จะมีการช่วยเหลือในด้านอ่ืนต่อไป เน้นแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือปัญหาที่พบ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะรายมากกว่าจะเป็นการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการให้ที่พักพิงและให้ 

การช่วยเหลือตามความจ าเป็น เช่น การให้ที่หลับนอนและอาหาร การช่วยเหลือให้มีบัตรประจ าตัวประชาชน

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานพึงมีในฐานะพลเมืองไทย การสืบค้นจัดหาครอบครัวของเด็ก 

การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

โครงการที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ มีการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยพ้ืนฐานและ
ความอยู่รอดของเด็ก เป็นการช่วยเหลือและดูแลอันดับแรกก่อนที่จะมีการช่วยเหลือในด้านอ่ืนต่อไป ตั้งแต่มี 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า การช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานและความอยู่รอดของเด็กยากจนเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญ ดังที่  โครงการการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนกระทุ่มเดี่ยว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการคือ การตอบสนองต่อ 
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านสวัสดิการส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือตาม
ระบบของรัฐหรือได้รับการช่วยเหลือล่าช้า กลุ่มที่เป็นปัญหาเด่นชัดที่สุดคือ เด็กตามพ้ืนที่ก่อสร้าง ทางโครงการได้
ให้ความช่วยเหลือโดยการน าข้าวสาร อาหารแห้งเข้าไปช่วยประทังชีวิต และเด็กชาวเขาท่ีไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ไม่
ทราบว่าเกิดสถานการณ์ของโรคระบาดขึ้นท าให้เกิดปัญหาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี 
ทางโครงการจึงได้ช่วยเหลือโดยการน าเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ หน้ากากอนามัยไปแจก พร้อมทั้งให้ความรู้
เกีย่วกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งเป็นการจัดกิจกรรมและเป็นสื่อวีดิทัศน์
ที่แปลเป็นภาษาชนเผ่าพ้ืนเมือง ภาษาเมียนมาและภาษาไทย เป็นต้น ซ่ึงการช่วยเหลือในลักษณะนี้ โครงการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และโครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 
ก็ได้ด าเนินการเช่นกัน โดยการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชนตามความจ าเป็น เช่น การให้น ้าตาลแทน
ผงชูรส ให้ไข่ไก่ น ้ามันพืช ข้าวปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยพ้ืนฐานและความอยู่รอด
ของเด็กเหล่านี้ ทางโครงการจัดสรรให้เพียงพอและสามารถให้คนในบ้านได้กินและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

2. การช่วยเหลือในลักษณะการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ

ในส่วนนี้ เพ่ือให้เด็กได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น การสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

การให้ที่พักอาศัย การให้สิ่งของหรือการสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นต้น 
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โครงการในลักษณะศูนย์การเรียนหรือบ้านพักพิง มีการด าเนินการช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการสงเคราะห์
และคุ้มครองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การให้ที่พักอาศัย การให้สิ่งของ
หรือการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ โดยศูนย์การเรียนบ้านนานา อ าเภอ 
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ใช้พ้ืนที่ศูนย์การเรียนในการสนับสนุนสิ่งของและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากจน 
ในชุมชน เช่น การมอบข้าวสารซึ่ งเป็นผลผลิตจากศูนย์ฯ และการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้อาชีพ  
เช่น ห้องเบเกอรี่ กิจกรรมกาแฟสดบ้านนานา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาชีพข้าวกล้องสุขภาพ รวมไปถึง
สนับสนุนทุนการท าอาชีพเบื้องต้นให้กับกลุ่มเด็ก ๆ ในศูนย์ฯ ให้ได้มีโอกาสไปขายของในตลาดของชุมชนจริง  
ทุกคนในศูนย์ฯ พร้อมใจกันน าวัตถุดิบต่าง ๆ ทีม่ีไปขาย ซึ่งทั้งครูและผู้เรียนเกิดความชอบในการขายและได้รายได้ 
ในขณะเดียวกันเด็กจะได้เข้าใจการค้าขายและการตลาดมากข้ึนจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 

3. การช่วยเหลือและการพัฒนาตัวเด็กเฉพาะราย (เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม) ที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง การดูแลในรูปแบบนี้ไม่มีต้นแบบที่ชัดเจน เนื่องจากเด็ก 

แต่ละคนมีความต้องการจ าเป็นและปัญหาที่แตกต่างกันไป ซึ่งการช่วยเหลือมักจะพิจารณาตามความต้องการ 

ของเด็กเป็นราย ๆ ไป เช่น การพัฒนากิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาทางเลือก 

ที่หลากหลาย การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กสามารถหารายได้และพ่ึงพาตนเองได้  

เป็นต้น โครงการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนยากจนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

ที่จ าเป็นตามความสนใจและความต้องการของเด็ก 

 โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ไปปรับใช้ได้ทันท ีและสามารถต่อยอดอาชีพ

และสร้างรายได้ในอนาคต หากจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ย่อมเกิดการพัฒนาและ 

การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือ

ของเครือข่ายในชุมชน 8 อ าเภอ เภสัชกรและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้ความร่วมมือเป็นครูนอกระบบการศึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพ

ร่างกายเบื้องต้น รวมถึงมีชุมชนภูเขาภูแลนคาที่มีสมุนไพรป่าและสมุนไพรปลูกเสริมเอ้ือต่อสภาพแวดล้อม 

ในการเรียนรู้ ไม่แปลกแยกไปจากชีวิตจริงของเด็ก เหมาะสมกับการด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   โครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา 

ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะการพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตบนฐานนิเวศวัฒนธรรม
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และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

(ชุมชนแออัดใต้ทางด่วน เขตบางนา และชุมชนกระทุ่มเดี่ยว เขตสะพานสูง) จังหวัดสมุทรปราการ (ชุมชนทองสุข 

ต.แพรกษา อ.เมือง) และจังหวัดสงขลา (ชุมชนบ้านพลี ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ) รวมจ านวนเด็กและเยาวชน 

นอกระบบการศึกษาในโครงการ จ านวน 521 คน และครูผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา จ านวน 40 คน  

โดยมีลักษณะกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 2 ระยะ ได้แก่ ในระยะแรก คือ การให้

ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ การช่วยเหลืออาหาร นม ยารักษาโรค เสื้อผ้า เมล็ดพันธุ์พืชผัก สมุนไพร และ

สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตและการดูแลสุขภาพให้เข็มแข็ง ตลอดจนถึงมีทักษะความรู้ในการป้องกันตนเองและดูแล

สังคมจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการปลูกพืชผักอาหารในครัวเรือน และในระยะที่ 2 

เป็นการพัฒนาทักษะความรู้พ้ืนฐานอาชีพและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือดิจิทัล

ออนไลน์และการปฏิบัติจริงบนฐานการงานอาชีพ หรือการทดลองปฏิบัติ ฝึกฝน ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจ 

ใฝ่เรียนรู้ตลอดจนถึงมีพืชผักและยาสมุนไพรใกล้ตัวไว้บริโภค สามารถลดรายจ่าย พ่ึงพาตนเองได้และมีจิตใจ

แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชผักอาหารและสมุนไพรให้ผู้อ่ืนด้วย  

4. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้

ของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน  

โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต ได้แก่ 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา โดยกระบวนการเป็นการจัดการเรียนรู้ 

แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้หลักคือ การเรียนรู้  

ผ่านการท าอาหาร เช่น การท าผัดไทย ผัดซีอ้ิว การเรียนรู้เรื่องสุขอนามัยและความสะอาด การเรียนรู้ผ่านการเล่น

ดนตรีกอมปัง (เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองของมาเลเซีย) และดนตรีอนาซีด ใช้ศูนย์การเรียนและครอบครัว รวมถึงชุมชน

เป็นฐานการพัฒนากิจกรรมเพ่ือเด็ก ๆ ช่วยให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นตามหัวข้อการสอนแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วม

ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยวัดผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติก่อนและหลังการเข้าร่วม

กิจกรรม เช่น ก่อนเข้าอบรมไม่มีทักษะการเตรียมและท าอาหาร หลังเรียนรู้สามารถอธิบายขั้นตอนได้ เป็นต้น 

กิจกรรมห้องเรียนครัวชุมชน เรื่องการแปรรูปอาหารหรือท าอาหาร เพ่ือเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดให้กับเด็ก ๆ 

และอาจต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น าออกขายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษาและชุมชน และน า

ผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนและเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความยากล าบากตาม

เป้าหมายของโครงการอีกด้วย โดยเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการเตรียมและการปรุงอาหาร การวางแผนการบรรจุ

และแจกอาหาร รวมถึงการท างานเป็นทีม โดยครูประเมินการเรียนรู้ของเด็กผ่านการสังเกต ตั้งแต่ขั้นตอน 
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การเตรียมการและวางแผน จนน าไปมอบให้กับชาวบ้านได้ส าเร็จ ซึ่งชุมชนเริ่มมีความสนใจและเกิดความตระหนัก

ในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชนโดยเฉพาะเด็กนอกระบบการศึกษามากขึ้น 

5. การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้ 

ของเด็กและเยาวชนยากจนเป็นรายบุคคล สื่อเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลของเด็ก

และเยาวชนยากจนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และกระจายตัวตามพ้ืนที่ของจังหวัดต่าง ๆ การได้ข้อมูล

ของเด็กที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถจัดการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชนอย่างแท้จริง 

โครงการพัฒ นาครูและเด็กนอกระบบการศึ กษาและจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทั ล เ พ่ื อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษา ตลอดจนถึงบ้านเรียน  

ศูนย์การเรียน และสถานศึกษานอกระบบด้วยเครื่องมือดิ จิทัล (Survey Free Online) ให้ เป็นปัจจุบัน  

โดยการมีส่วนร่วมของครู เด็ก ชุมชน เครือข่าย องค์กรหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร (ชุมชนแออัดใต้ทางด่วน เขตบางนา และชุมชนกระทุ่มเดี่ยว  เขตสะพานสูง) จังหวัด

สมุทรปราการ (ชุมชนทองสุข ต.แพรกษา อ.เมืองฯ) และจังหวัดสงขลา (ชุมชนบ้านพลี ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ) 

รวมจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาในโครงการ จ านวน 521 คน และครูผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา จ านวน 

40 คน เพ่ือช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการพ่ึงพา

ตนเองในการด ารงชีวิตบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างมีความสุข 

  โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
อ านวยความสะดวกในการท างาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการก าหนดข้อมูลเชิง
บรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่  บ้านเลขที่  ที่มีความสัมพันธ์ 
กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ (spatial data) เช่น ต าแหน่งบ้านของเด็กฯ ทั้งนี้ท าให้สามารถช่วยเหลือและส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน ผ่านความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
ในพ้ืนที่ ได้แก่ เภสัชกรและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครูนอกระบบการศึกษา และชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 
ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ และทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ยากจนในชุมชน 
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6.3.2 กลไกการพัฒนาเด็กยากจน  
ในการพัฒนาครูส าหรับเด็กยากจนควรให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ

คุณลักษณะ (Knowledge, Skills, and Personal attribute) ของบุคคลที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ครูเป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้ งมีวิธีการและมีหลักฐาน 
การท างานที่ตรวจสอบได้ มีการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กยากจนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต  
และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 

ครูนอกระบบการศึกษาที่ดูแลเด็กยากจน ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กร
นานาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาท้องถิ่น รวมทั้งแหล่งทุนภายนอก
ที่ผลักดันให้ครูนอกระบบการศึกษามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการช่วยเหลือเดก็ยากจน ดังนี้ 

1. การรับสมัครครูที่ดูแลเด็กยากจนและเด็กพิการยากจน โดยคัดเลือกกลุ่มที่ตอบโจทย์การ
ดูแลเด็ก ซ่ึงขั้นตอนนี้ควรเริ่มตั้งแต่การให้เด็กยากจนหรือเด็กพิการท าแบบสอบถาม และระบุหาวัตถุประสงค์ท่ีเด็ก
ต้องการโดยเฉพาะ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการบนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Model) 
เน้นความสามารถที่จ าเป็นและความต้องการของครูส าหรับการพัฒนาเด็กยากจนเป็นฐานของการจัดฝึกอบรม 
หรือน ามาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น ๆ โดยเน้นที่
ความสามารถในการท างานเป็นส าคัญ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครูและคนท างานกับกลุ่มเด็กยากจน ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือให้สามารถท างานกับเด็กยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถเขียน
แผนการเรียนรู้ส าหรับเด็กรายบุคคล สามารถวางแผนและประเมินการเรียนรู้ มีจิตวิทยาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
เด็ก เปน็ต้น 

3. การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะเด็ก
ที่เป็นแกนน าของศูนย์การเรียน มูลนิธิ บ้านเรียนให้เด็กที่เป็นแกนน าได้รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้มีศักยภาพในตนเองที่สูงขึ้น จากนั้นแกนน าจะต้องน าความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนมาสอนและ
ฝึกอบรมให้เพ่ือนในศูนย์การเรียน เป็นการส่งต่อองค์ความรู้จากเพ่ือนถึงเพ่ือนเพ่ือให้เด็กในศูนย์การเรียนได้รับ
ความรู้ รวมถึงเป็นการให้แกนน าได้ทบทวนความรู้ของตนเองเพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไปได้อีกด้วย  

4. การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) ให้ครูได้
ท างานร่วมกัน โดยยึดเด็กยากจนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการคิดและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของครู โดยร่วมกัน
ท างานในระดับหน่วยงานด้วยกันเอง และ/หรือการท างานระหว่างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ง
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้มีการดูแลการด าเนินงานของครูส าหรับเด็ก
ยากจน มีการนิเทศและให้ค าชี้แนะการท างานโดยตรงและโดยอ้อม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่ครูได้ด าเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือน าผลสะท้อนมาปรับปรุงและแก้ไขการท างานเพ่ือ
พัฒนาเด็กยากจน 

โดยการด าเนินงานต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน ท าให้ครูมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
กิจกรรมการพัฒนาดังกล่าวสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดมุมมองเชิงบวก เกิดทักษะการท างานอย่าง
เชี่ยวชาญ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นย า เพ่ือให้ครูและคนท างานกับเด็กยากจนมีความพร้อมทั้งใน
เชิงความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีกับการท างาน และได้รับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม 

 

สรุปได้ว่า รูปแบบการช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากจน เริ่มจากการประสานเครือข่ายเพ่ือ
ค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาในแนวราบ จากนั้นคัดกรองเด็กตามระดับความยากจน จากนั้นพัฒนาครูให้มี
เครื่องมือในการค้นหาตัวเด็กและการออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการและ 
ความสนใจของตัวเด็ก และการประเมินการเรียนรู้ มีการเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการค้นหาตัวเด็ก
จากเครือข่าย คนในชุมชน จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะอ่ืน ๆ 
ของเด็ก อาทิ การพัฒนากิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย  
การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐาน เพื่อให้เด็กสามารถหารายได้และพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงการสร้างพ้ืนที่
การเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล/กลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง พัฒนา
ทักษะอาชีพและทักษะอ่ืน ๆ ของเด็กและการประสาน ในสถานที่ชุมชน การด าเนินการตามแผนการเรียนรู้  
การประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม การทบทวนบทเรียน ผ่านการพูดคุย และการถอด
บทเรียนการเรียนรู้  

กลไกการพัฒนาเด็กยากจน มี 4 กลไก คือ กลไกฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ระบบ 
GIS เป็นเครื่องมือค้นหาตัวเด็ก การประสานกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือก กลไกพ้ืนที่ในการค้นหาตัวเด็ก โดยให้
ครูนอกระบบการศึกษา ครูกศน. ครูศรช.  ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ครูอัตราจ้าง
สังกัดอปท. โรงเรียน และเครือข่ายในชุมชนลงพ้ืนที่ เพ่ือหากลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนที่เหมาะสม และวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายตามประเภทความยากจน หรือความต้องการและสนใจในการเรียนรู้ กลไกการช่วยเหลือและพัฒนา
เด็กและกลไกการส่งต่อ โดยประสานหน่วยงานรับผิดชอบและการพัฒนาอาชีพให้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และ
เป็นผู้ประกอบการในชุมชนได ้

ส าหรับการพัฒนาครูนอกระบการศึกษาบส าหรับกลุ่มนี้ มีการรับสมัครครูที่ดูแลเด็กยากจนและเด็กพิการ  
โดยคัดเลือกกลุ่มที่ตอบโจทย์การดูแลเด็ก มีการอบรมเชิงปฏิบัติการบนฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
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Training Model) เน้นความสามารถที่จ าเป็น และความต้องการของครูส าหรับเด็กยากจนมาใช้เป็นฐาน 
ของการจัดฝึกอบรม การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ เป็นการส่งต่อองค์ความรู้นั้นจากเพ่ือนถึงเพ่ือน
เพ่ือให้เด็กในศูนย์การเรียนได้รับความรู้และอีกทางคือการได้ทบทวน ความรู้นั้นเพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป 
การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) ให้ครูได้ท างานร่วมกัน โดยยึดเด็ก
ยากจนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการคิดและปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ ของครู ร่วมด้วยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษา ในภาพรวม พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษาจ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างของ “เด็กนอกระบบการศึกษา” ตามกลุ่มเด็กที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
รวมถึง “ครูนอกระบบการศึกษา” ตามลักษณะการด าเนินงานบริบทเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นที่หลากหลาย โดย
ค านึงถึงความละเอียดอ่อนเปราะบางในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และเศรษฐฐานะ ที่
ผู้ด าเนินการต้องด าเนินงานด้วยความเข้าใจในภูมิหลัง สภาพ ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างอย่างรอบคอบ 
เนื่องจากเป็นประเด็นละเอียดอ่อน ในขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้ง 
และความม่ันคงของประเทศอีกด้วย  

กลไกการด าเนินงานส่วนมากอยู่บนหลักการของการใช้ชุมชนเป็นฐาน การบูรณาการฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมจากปราชญ์ชุมชน อาสา หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรใน
พ้ืนที่ที่ท างานกับเด็กชาติพันธุ์ เครือข่ายการท างานด้านการศึกษาในพ้ืนที่ และการส่งต่อและเชื่อมโยงการท างาน
ภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาเด็กในระดับปัจเจกบุคคล มีการพัฒนารายบุคคล (IDP) และการออกแบบการศึกษา
รายบุคคล (IEP) ที่ส าคัญคือมีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ รับช่วงอย่างไม่ขาดมือ  และต้องมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม การทบทวนบทเรียน ผ่านการพูดคุย และการถอดบทเรียน
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่าเด็กได้รับการส่งต่อทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง 

อย่างไรก็ดี จากการวิจัยเห็นถึงความส าคัญในการ “เข้าถึงตัวเด็ก” ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่จะระบุตัวตนของ
เด็กนอกระบบการศึกษา จ านวน สภาพ ปัญหา ความต้องการ รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ในมิติต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เช่น 
เพศ ระบบเครือญาติ สิทธิสุขภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นความต้องการของเด็กได้รอบด้านขึ้น เช่น ความช่วยเหลือที่
ต้องการ การย้ายถิ่นตามการท างานของพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยการบูรณาการกับฐานข้อมูลของภาครัฐและ
ฐานข้อมูลในระดับชุมชน เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลเชิงลึก สามารถเพ่ิม-ลด แก้ไข และเข้าถึงได้รวดเร็ว เหมาะกับความ
ลื่นไหลในการเคลื่อนย้ายของเด็กนอกระบบการศึกษา และความส าคัญของการจัด  “ภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่”
ประกอบด้วยพ้ืนที่ภายในจิตใจของตนเองและพ้ืนที่ ร่วมของผู้เรียนกับพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่รับรู้ด้วยกายภาพ  
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(Co-Learning Space: CLS) และพ้ืนที่ร่วมของเครือข่ายผู้เรียนที่โยงใยในระบบนิเวศการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Co-Learning Community) รวมถึงการเรียนรู้ในพ้ืนที่ พิเศษเฉพาะของแต่ละคนที่น าไปสู่ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ย่างตรงกับความต้องการและบริบทภูมิสังคมของเด็กแต่ละกลุ่ม  

กลไกการพัฒนาครูมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ภายในบุคคลอย่างต่อเนื่อง และน าความรู้นั้นไปขยายผล
ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยการพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) และการนิเทศติดตามและการพัฒนาตนเอง ในประเด็นความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ความสามารถ
เรียนรู้โดยการน าตนเอง ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการเข้าใจเด็ก ความสามารถ
ในการออกแบบและการใช้สื่อ การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
มาตรฐานของครูนอกระบบ การประเมินสมรรถนะและการวางแผนการพัฒนารายบุคคล การจัดกิจกรรม เพ่ือ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลไกทางวิชาการ คือการสร้างขวัญและก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่
ดีของครูนอกระบบ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ท างานร่วมกันโดยอาศัยความเข้าใจ  
ความไว้วางใจและร่วมแรงใจกันทุกฝ่าย โดยมุ่งหมายให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกลไก
การพัฒนาในฐานะตัวกลางเชื่อมประสานการท างานด้านการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานอย่างสอดประสานเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพที่
มุ่งการท างานบนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทิศทางเดียวกันต่อไป  
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บทที่ 7 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

 

  ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กรที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
  จากข้อค้นพบของคณะท างานโครงการฯ ในการด าเนินการสนับสนุนและติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 66 โครงการทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการย่อยภายใต้โครงการ
การสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้ง 18 โครงการ จากการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ การสังเกตและการสัมภาษณ์ การติดตามประเมินการด าเนินการ  
เพ่ือสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นทั้งในรูปแบบที่ลงพ้ืนที่จริงและผ่านระบบออนไลน์  
  ในบทนี ้ เป ็นการน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด ็กและเยาวชนนอกระบบการศ ึกษา  
ทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กรที่ดูแลเด็ก 
นอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษา คณะท างานโครงการฯ ขอแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

ตอนที่ 1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและ
องค์กรที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 
  หัวใจส าคัญในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ควรเริ ่มจากความเข้าใจถึงปัจจัยที ่จ  าเป็น  
ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก ทั้งสภาวะทั่วไปและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ 
เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย เศรษฐฐานะ ความต้องการเฉพาะของเด็ก
รายบุคคล เป็นต้น โดยการยึดความเข้าใจในตัวเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นศูนย์กลางเป็นฐานคิดหลัก 
ที่น าไปสู่การสกัดข้อเสนอแนะทั้งที่เป็นจุดร่วมและจุดเฉพาะในการพัฒนาเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม กลไก
และรูปแบบของระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการส่งเสริมความสามารถของครูและผู้เกี่ยวข้องในการดแูล
เด็กนอกระบบการศึกษา มีดังนี้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะร่วมในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
  1.1.1 การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาให้มีพัฒนาการและวุฒิภาวะที่สมวัย สามารถเติบโตอย่างมี
คุณภาพทั้งทางสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการดูแลตนเองและเข้าสังคมได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งมีทักษะการประกอบอาชีพและความสามารถอื่น ๆ พ้นจากความยากจน ปรับตัวได้ดี
ก ับความท้าทายและความเปลี ่ยนแปลง มีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี ควรเริ่ มต้นจากการเสริมสร้างทัศนคติ  
รักการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต สร้างความสนใจใคร่รู้
เรื ่องราวทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื ่องใกล้ตั ว เข้าใจทุนที่ส าคัญในด ารงชีวิต ได้แก่ 
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ นิสัยใจคอ รูปแบบการเรียนรู้  ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพด้านอื่น ๆ  
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ของตน มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ จัดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ นอกจากนี้เด็กนอกระบบ
การศึกษาส่วนใหญ่มีเศรษฐฐานะที่ไม่ดีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย การสนับสนุนทางการเงินและปัจจัย 4 
ในการด ารงชีวิตของเด็ก และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยังเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ควรต้องสนับสนุนควบคู่ไปด้วย 
  1.1.2 การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ผู้เป็นบุคคลหลักที่จะต้องท าความเข้าใจในความจ าเป็น 
ความต้องการในการสนับสนุนให้เด็กนอกระบบการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศและ
พื้นที่ของการเรียนที่ปลอดภัยเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ครูควรได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อทบทวนตนเอง เช่น 
บุคลิกภาพ ความถนัด และสุขภาวะของตน รวมทั้งมีจรรยาบรรณและหัวใจของความเป็นครูที่มีความเข้าใจ 
เมตตา มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาที ่ประสบ  
กับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในชีวิต รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจและ
ส่งเสริมการศึกษาในกระแสหลัก การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย มีความสามารถ
ออกแบบหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการศึกษาดั้งเดิม การวัดและ
ประเมินผลที ่เหมาะกับรูปแบบ เนื ้อหา ทักษะ และเป้าหมายตามวิถีชีวิตเด็กนอกระบบการศึกษาใน 
แต่ละประเภท ครูควรมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะตามธรรมชาติเฉพาะของเด็กในกลุ ่มที ่ตนดูแล  
ทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะ  
การสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน ทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือ
เด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้/ชุมชน
วิชาชีพอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูนอกระบบการศึกษาที่มีประสบการณ์ร่วมทั้งในด้าน
การสอนและการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา มีการพัฒนาลักษณะของพี่เลี้ยง (แม่ไก่-ลูกไก่) นิเทศ 
การสอน ร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับ ทบทวนสะท้อนคิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพครู
นอกระบบการศึกษาบนฐานสมรรถนะ (Competency-based Development) เพื ่อให้ครูนอกระบบ
การศึกษาเป็นผู ้เรียนรู ้ตลอดชีวิตที่สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความเปลี ่ยนแปลงและคาดหวัง 
จากผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  1.1.3 การที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ระบบการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของครูและเด็ก จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับบุคคล
และหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ นโยบาย ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดสรรแนวทางและกลไกสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งแต่หน่วยย่อยที่ใกล้ชิดเด็กนอกระบบการศึกษามากที่สุดจนถึงระดับประเทศ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ โรงเรียนสอนศาสนา วัด 
องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคมอื่น ๆ จนถึงหน่วยงานระดับชาติ เพื่อสนับสนุนวิชาชีพครู 
นอกระบบการศึกษา ร่วมพัฒนาความสามารถและค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพและ 
การปฏิบัติงานแก่ครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และงบประมาณ ในการด าเนิน  
การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรื ่องอาชีพและทักษะชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษาในบริบทต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม  
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  นอกจากนี้ควรมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้เกิดเครือข่ายคนท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแหล่ งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
กลไกสนับสนุนกระบวนการท างาน สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อกับความต้องการของครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
  1.2 ข้อเสนอแนะเฉพาะในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละประเภท  
  การด าเนินการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างเหมาะสมนั้น ควรพิจารณาและด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของเด็กแต่ละประเภท ประกอบด้วย 1) เด็ก 
ในกระบวนการยุติธรรม 2) เด็กพิการในชุมชน 3) เด็กชาติพันธุ์ 4) เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
5) เด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6) เด็กยากจนในชุมชน คณะท างาน
โครงการฯ จึงมีข้อเสนอแนะเฉพาะในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละประเภท ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.2.1 กลุ่มเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
   1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กในกระบวนการยุติธรรม 

1.1 ค านึงถึงกลไกทางกฎหมายในการคุ ้มครองสิทธิเด ็กในการเข้าถึงการศึกษาที ่มี  
ความหลากหลายและสอดคล้องกับตัวเด็ก ทั้งอนุสัญญาสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
   1.2 ส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่และครูที่ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมได้เห็นภาพกลไก
การศึกษาที่มีหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการศึกษาตามกระแสหลัก การศึกษาทางเลือก การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ ซึ่งเด็กในศูนย์ฝึกมักเป็นเด็กที่โตซึ่งเหมาะกับการเรียนแบบการเรียนรู้บนฐานการท างานเพื่อเสริมกับ
หลักสูตรของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเพื่อให้เด็กได้พบ
ตนเองในเชิงอาชีพและการท างาน 
   1.3 ครูควรท าความเข้าใจภูมิสังคมของเด็ก เรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก (Learning 
Style) เพ่ือออกแบบการท างานและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละคนจริง ๆ 
   1.4 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพบว่า 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถบริหารจัดท าหลักสูตรการศึกษาอบรมเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เหมาะสมได้ภายในหน่วยงานเพ่ิมเติมจากนโยบายการศึกษาปัจจุบัน ซ่ึงผูกภาระงานการศึกษาไว้กับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงานให้
มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในการแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างแนวทางการปรับ
พฤติกรรมการเร ียนรู ้ ไปสู ่ เส ้นทางการสร ้างตั วตนอย่างมีความหมายใหม่ให้ก ับเด็กและเยาวชนได้  
อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
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   1.5 คุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กในกระบวนการยุติธรรมจากกิจกรรมที่
เกิดขึ้นทั้งหมดภายในศูนย์ฝึกตั้งแต่ตื ่นนอนจนเข้านอน เช่น การท ากิจกรรมในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน 
กิจกรรมในกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟู กิจกรรมพัฒนาทักษะตามความสนใจ งานอดิเรก งาน  
จิตอาสา สามารถน ามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ คุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์วัดและประเมินผลเทียบเคียงกับคุณภาพ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้จากการประเมินผลตามสภาพจริง เพียงมีการเพิ ่มเติมกระบวนการเรียนรู ้ตาม 
ความสนใจพัฒนาทักษะให้เป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญ เพ่ือวางเป้าหมายในการท างานและการศึกษาต่อ
ในโอกาสต่อไป โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงคุณค่าท่ีเกิดประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริง 
   1.6 การบริหารจัดการเวลาในการออกแบบการจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญของการเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กตามความถนัดและความสนใจ ให้เกิดมิติใหม่ในภารกิจการศึกษาที่รวมภารกิจบ าบัด ฟื้นฟู  
การช่วยเหลือติดตาม และการจัดกิจกรรมจากเครือข่ายให้เกิดความยืดหยุ่นและมีเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่ง
เดียว ลดข้อจ ากัดของการจัดการภาระงานได้อย่างมีคุณภาพ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมศิลปะ มีผล 
ในการสร้างสมาธิเสริมจินตนาการสู่การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูและเป็น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน 2) กิจกรรมกีฬา สามารถสร้างการเรียนรู้ด้านการฝึกวินัย  
ความมีน ้าใจ การพัฒนาวุฒิภาวะภายใน การคิดค านวณ ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และการพัฒนาสุขภาวะทาง
กายและใจ กิจกรรมกีฬาจึงมิได้เป็นเพียงงานอดิเรกหรือวิชากีฬา แต่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบ าบัด
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม และ 3) งานช่าง มีการเรียนรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ การคิด
ค านวณ ความงาม ความแม่นย า ความประณีต ความรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสี พ้ืนผิว วัสดุ อุปกรณ์ ความปลอดภัย
ในการท างาน และการใช้งาน ต้นทุน ราคาซื้อราคาขายที่เป็นธรรม การประสานประโยชน์การท างานระหว่าง 
ผู้ท างานและผู้ใช้งานอย่างมีคุณภาพ งานช่างเป็นได้ทั้งกิจกรรมบ าบัด การฝึกอาชีพ และการศึกษาในเวลา
เดียวกัน กิจกรรมเหล่านี้เกิดข้ึนแล้วอย่างเป็นรูปธรรมภายในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ เป็นต้น 
   1.7 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความตั้งใจและมีจิตใจที่มุ่งมั่นท างานเพื่อเด็ก มีทุนความรู้ ความสามารถและ
ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง แต่ไม่มีโอกาสใช้ศักยภาพได้เต็มที่ ด้วยภาระงานที่อาจต้องท าหลายหน้าที่ และ
ด้วยองค์ความรู้ที ่ยังเข้าไม่ถึงการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดและประ เมินผลที่ตอบคุณภาพ 
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู ้เรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กในทุกด้านให้เป็นทิศทาง
เดียวกันกับการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเด็กตามความต้องการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก 
   1.8 สถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน มี
เครือข่ายมาก ควรมีการออกแบบร่วมกันเพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับ เด็ก
อย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทของเด็กเพื่อท าให้การเชื่อมร้อยเครือข่ายน าไปสู่การพัฒนาระบบ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ แบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  
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   1.9 การมีพื้นที่ทางสังคมทั้งกายภาพหรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็น Learning 
Hub ศูนย์ให้ค าปรึกษาหลังจากได้รับการปล่อยตัวเพื่อเสริมทักษะการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับตัว
เด็กให้ผ่านช่วงการสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเอง การอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม การวางเป้าหมาย
และประคับประคองชีวิตให้มั่นใจขึ้น 
   1.10 แนวทางการด าเนินงานที่เกี ่ยวข้องภายหลังการปล่อยตัว การเชื่อมร้อยเครือข่าย
หลากหลายรูปแบบในภูมิสังคมของเด็กให้หลากหลายทั้งรูปแบบและแนวทางด าเนินงานให้มาก เพียงพอต่อ 
การเชื่อมพื้นที่ทางสังคม รองรับแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นโอกาสครั้งใหม่เพื่อสร้างกระบวนการเป็น
เครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
ขยายผลจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสร้างโอกาสการศึกษาต่อและการมีงานท าได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทความต้องการและศักยภาพของเด็กที่จะมีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กลับไปตกอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดิมอย่างไม่มีทางเลือก 
   1.11 ปัจจัยและเงื่อนไขที่จ าเป็นต้องค านึงถึงในการช่วยเหลือและจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 
ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ 1) ความต้องการโอกาสในการพัฒนาตนเองของเด็ก 2) ความต้องการในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างทางเลือกให้กับเด็ก 3) นโยบายและแผนงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลหรือ
กลุ่มภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 4) การปรับ
แผนการด าเนินงานตามความต้องการของเด็กเป็นตัวตั้ง มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรับการเข้า-ออก ในทุก
ระยะ 5) การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในรูปแบบการศึกษาแบบเดิม และร่วมสร้างกระบวนทัศน์ในการมีส่วนร่วม
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเด็กในกระบวนการยุติธรรม หากผู้จัดการศึกษายังไม่สามารถทะลายก าแพงของการเรียนรู้
ที่เอาวิชามาเป็นตัวตั้งได้ และยังไม่เข้าใจการศึกษาทางเลือกแบบกลุ่มประสบการณ์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กเพราะจะท าให้เด็กอึดอัดและไม่
รักในการเรียนรู้ในอนาคตได้ 6) การที่เด็กและเยาวชนยังมีความไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้แบบเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง ขาดความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ ยังยึดติดอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการป้อนวิชาและ
การไม่ยอมรับตัวเองท าให้การเรียนรู้บนฐานกิจกรรมหรือกลุ ่มประสบการณ์อาจไม่ได้ผล ดังนั ้นการให้
ค าแนะน าและให้ก าล ังใจ รวมทั ้งการเป็นผู ้อ  านวยความสะดวกในการเร ียนรู ้ของครูเป็นสิ ่งจ าเป็น  
7) การจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ต้องเชื ่อมโยงปัญหาด้านการท ามาหากินหรืออาชีพของเด็ก  
8) ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้อง “เข้าใจ” เด็กในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ เด็กทุกคนไม่ใช่เด็กที่มีปัญหา
พิเศษที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เด็กกลุ่มนี้มีชีวิต เลือดเนื้อและความรู้สึกเหมือนเด็กทั่วไปในสังคม นอกจาก
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกให้กับเด็กอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพแล้วยังต้องมี “ความรัก” ต่อเด็กทุกคนเหมือนลูกหลานญาติพ่ีน้อง และมี “ความอดทน” ใน
การท างานให้ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่สังเกตและ
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เอาหัวใจน าทาง สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กย่อมเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าก าลัง
เรียนรู้ และ 9) การมีแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างหลากหลาย 
   2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
   2.1 กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมความสามารถของครูให้สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนรู้ที ่อิงสมรรถนะ การเป็นครูโค้ชหรือเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการจัด  
การเรียนรู้โดยใช้หลักการของการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก 
   2.2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรใช้
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในรูปแบบของการศึกษาจากบทเรียน 
(Lesson Study) เพ่ือใช้ในการพัฒนาครู 
   2.3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้ครูท างานแบบมีส่วนร่วม สามารถ
ประสานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงานการอาชีวศึกษา กรมสุขภาพจิต เพื่อให้สามารถรองรับปัญหา และ
ติดตามเด็กและเยาวชนหลังได้รับอิสรภาพ กล่าวคือ กศน. ประสานเรื่องให้ความรู้  เสริมการฝึกฝนอาชีพ
เพิ่มเติมเมื่อมีความต้องการหรือยกระดับความสามารถในอาชีพ เสริมความรู้ในเรื่องทักษะชีวิตที่ต่อเนื่องและ
สนับสนุนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือปรับคุณวุฒิทางการศึกษา และส่งต่อไปยังกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส านักงานการอาชีวศึกษา ประสานเรื่องการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก และสนับสนุนบุคลากร และทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านอาชีพส าหรับเด็ก 
ส่วนกรมสุขภาพจิต ประสานในเรื่องการดูแลเด็กท่ีอาจประสบกับปัญหาเดิม ๆ เพ่ือให้ผ่านพ้นความยากล าบาก
ไปได้ รวมทั ้งการสร้างก าลังใจให้มีความเข้มแข็งในการต่อสู ้ช ีว ิต และการเข้าถึงผู ้ปกครองของเด็ก  
เพ่ือช่วยเหลือในการคลี่คลายปัญหา รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กในอีกทางหนึ่งด้วย 
   2.4 ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างครูภายในกับครูภายนอก โดยการพัฒนาเด็ก 
ในกระบวนการยุติธรรมควรมีทั้งครูกระบวนการหรือครูโค้ชที่จะท างานและติดตามเด็กเป็นรายบุคคล มีครู
เฉพาะทางหรือครูวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องเฉพาะและมีครูภายนอกที่มาช่วยเสริมความรู้ 
ในสิ่งที่เด็กต้องการและสนใจเป็นครั้ง ๆ ไปเพ่ือให้เห็นทิศทางและทางเลือกใหม่ ๆ รวมถึงเป็นผู้ที่ช่วยเหนี่ยวน า
ให้ครูที่อยู่ภายในสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกฯ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ส าหรับเด็กอีกด้วย 
  1.2.2 กลุ่มเด็กพิการในชุมชน 
   1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กพิการในชุมชน   

1.1 ปัญหาความพิการและความผิดปกติของเด็กเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่าที่คาด มีความแตกต่าง
กันทั้งในแง่ลักษณะปัญหา เช่น สติปัญญาคาบเส้น เรียนรู้ช้า แอลดี สมาธิสั้น และบางรายมีความพิการทาง
กายร่วม เป็นต้น รวมถึงสภาพความเป็นอยู ่และฐานะรายได้ของครอบครัว ซึ ่งทั ้งหมดส่งผลต่อ ระดับ 
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ความต้องการพัฒนาและการบริการ รวมทั้งความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน โดยไม่รวมถึงเงื่อนไขเชิงบริบทอ่ืน ๆ 
เช่น การมีอยู่ของโรงเรียนปกติและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สถานบริการสาธารณสุข และบุคลากรวิชาชีพ 
ในพื้นที่ที ่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อีกทั้งเมื่อแยกครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสูง ต้นทุนต ่า ปัญหา 
ปานกลาง/ต ่า ต้นทุนปานกลาง/ต ่า และกลุ่มที่มีปัญหาสูงต้นทุนสูง สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการพัฒนาและ
บริการที่จะตอบสนองปัญหา และความต้องการของเด็กพิการและครอบครัวเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบให้มี  
ความหลากหลายและยืดหยุ ่นให ้ตรงกับปัญหาของแต่ละกลุ ่ม เช ่น กล ุ ่มที ่ม ีป ัญหาสูง ต ้นทุนต  ่า  
ต้องการความช่วยเหลือแบบบูรณาการทั้งบริการทางการแพทย์ สวัสดิการ การศึกษาและเศรษฐกิจ ขณะที่
กลุ่มท่ีสามารถดูแลตนเองได้ระดับหนึ่งต้องการระบบบริการที่เป็นสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน เพ่ือให้เด็กและ
ครอบครัวสามารถข้ามผ่านภาวะเหล่านั้นไปได้ (โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และลือชัย ศรีเงินยวง, 2559) 
   1.2 รูปแบบการพัฒนาและการบริการส าหรับเด็กพิการควรมีความยืดหยุ่นที่อาจมีความ
เป็นไปได้ในระดับชุมชน คือ 1) รูปแบบบริการส าหรับเด็กที่มีปัญหามาก (กลุ่มปัญหารุนแรงต้นทุนต ่า) ที่ควร  
มีการน าเด็กมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเป็นรายกรณีแล้วสร้างรูปแบบการบริการแบบผสมผสานใน
ระดับพื้นที่ ด้วยการประสานบริการและแบ่งบทบาทระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น ฝ่ายพัฒนาสังคม  
ของเทศบาล/อบต. ท าหน้าที ่ส ารวจขึ ้นทะเบียนสิทธิผู ้พิการและช่วยเหลือด้านสังคมและเศรษฐกิจกับ
ครอบครัวเด็ก โรงพยาบาลให้การบ าบัดรักษาหรือส่งต่อไปรับการรักษาต่อนอกพื้นที่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนปกติในพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น 2) รูปแบบบริการส าหรับเด็กที่มีปัญหาความพิการทางการเรียนรู้ด้วย 
การสร้างระบบการเรียนการสอนโดยชุมชน/ผู้ปกครองที่จะช่วยยกระดับด้านการอ่านการเขียนให้กับเด็ก  
พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่เด็กมีและยกระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก 3) รูปแบบ 
การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะมีปัญหามากขึ้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของท้องถิ่น
และชุมชน รวมถึงโรงเรียนในการเปิดพื้นที่ให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองได้มีกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น 
(โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และลือชัย ศรีเงินยวง, 2559) 
   1.3 การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันให้กับเด็กพิการและครอบครัว 
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้เด็กพิการสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับคนปกติใน
สังคม ครอบครัวของเด็กพิการนับเป็นหน่วยสังคมส าคัญที่จะช่วยดูแลเด็กพิการให้ด าเนินชีวิตต่อไปได้ โดยการ
สร้างองค์ความรู้ในการดูแล รักษา บ าบัด และฟื้นฟู จากประสบการณ์ชีวิตของคนในครอบครัวที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ทั้งจากการลองผิดลองถูก การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การได้รับความช่วยเหลือและได้เรียนรู้
การดูแล รักษา บ าบัด และฟื้นฟูเด็กพิการจากกลุ่มคน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ 
แต่กระนั้นความพิการที่มีความแตกต่างหลากหลายและบริบทแวดล้อมของชุมชนที่ครอบครัวอาศัยอยู่นั้นย่อม
ต่างกันออกไป จึงส่งผลให้ความรู้ที่เป็นอยู่อย่างสากลหรือมีมาตรฐานเดียวนั้นอาจไม่เหมาะกับเด็กพิการและ
ครอบครัวแตล่ะครอบครัว การตระหนักในตนเองของครอบครัวเด็กพิการที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือ
การดูแลเด็กพิการให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ อีกท้ังช่วยเปิดพื้นที่ให้กับความรู้ในการดูแลเด็ก
พิการให้เกิดขึ ้นอย่างหลากหลาย สร้างการยอมรับในสังคมต่อความรู ้ที่ ถูกสร้างจากประสบการณ์ชีวิต 
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ของผู้ปกครองเด็กพิการที่ค่อย ๆ สร้างองค์ความรู้เหล่านั้นขึ้นมาอย่างมีคุณค่า สามารถใช้ได้จริงกับลูกหลาน
ของตนเอง และพร้อมที ่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกับผู้อื ่นเป็นการกระจายความรู ้ในการดูแลเด็กพิการ  
ให้กว้างขวางออกไป  
   1.4 ครอบครัวเด็กพิการในช ุมชนไม่สามารถยืนหยัดอยู ่ ได ้ตามล าพัง  หากต้องการ 
ความช่วยเหลือจากผู้คนร่วมสังคมเดียวกันทั้งในด้านของการยอมรับในตัวตนและคุณค่าของคนพิการ และ
ความช่วยเหลือเพื ่อให้ครอบครัวเด็กพิการสามารถอยู ่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม การสร้างเครือข่าย  
การช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการในชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที ่จะสร้างความมั ่นคงในการด ารงชีวิตให้กับ
ครอบครัวเด็กพิการ ทั้งด้านวิถีของการด าเนินชีวิตขั้นพื้นฐานในสังคม ด้วยการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือ
จากรัฐและเอกชน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคบังคับ เท่าเทียมกับคนทั่วไป 
การมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนปกติ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน
ถึงการมีตัวตนอยู่ในชุมชน มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและท ากิจกรรมสาธารณะร่วมกับผู้อื่นได้ และยังมี
เครือข่ายทางสังคมของครอบครัวคนพิการที่มีความเข้าใจ มีความรู้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันบน
ฐานคิดของการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นฐานแห่งการฟ้ืนฟูชีวิตส าหรับครอบครัวและเด็กพิการ 
   1.5 การช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชนควรด าเนินการอยู่บนแนวคิดการฟ้ืนฟูชีวิตของคนพิการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBR) โดยมีกระบวนการสร้างเครือข่ายประกอบด้วย 1) สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ 
ต่อการด ารงอยู่ของคนพิการในชุมชนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ควรมีการ
เก็บข้อมูล จัดท าทะเบียน และก าหนดการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนด าเนินการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 2) สร้างภาคีเครือข่ายช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ โดยประสานร่วมมือระหว่าง 
คนในชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม
ให้กับครอบครัวเด็กพิการสามารถร่วมกันดูแลเด็กพิการ มิใช่ทิ้งให้เป็นปัญหาเฉพาะของครอบครัวใดครอบครัว
หนึ่ง และ 3) สร้างเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการให้สามารถเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ร่วมกัน ให้ความช่วยเหลื อ
กันเองในกลุ่มครอบครัวเด็กพิการและยังท าให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ได้สะดวกข้ึนกว่าการด าเนิน
ชีวิตตามล าพัง อีกท้ังยังสร้างพ้ืนทีท่างสังคมที่ปลอดภัยและเท่าเทียมให้กับคนพิการในชุมชนอีกด้วย  
   1.6 การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการซึ่งประกอบไปด้วย 
ครอบครัวเด็กพิการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยครอบครัวมี
บทบาทดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ เข้ารวมกลุ่มและสร้างเครือข่ ายผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ หากเป็นไปได้อาจรวมกลุ ่มจัดตั ้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยครอบครัว ชุมชน 
ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทุนสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ ทางด้านการศึกษา 
มีการจัดการศึกษาพิเศษ สนับสนุนเทคโนโลยี สิ ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ ความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์ให้การรักษาฟื้นฟู บ าบัด ทางด้านสังคมให้สวัสดิก ารสังคมการอยู่ร่วมใน
สังคม สิทธิทางด้านอาชีพให้บริการฝึกอาชีพ จัดหางานพัฒนาฝีมือ โดยทุกหน่วยงานส่งเสริมจัดตั้งศูนย์  
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การเรียนเฉพาะความพิการโดยองค์กรภาครัฐ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในด้านสวัสดิการ
สังคม เบี้ยยังชีพ สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในชุมชน การพัฒนาเด็กพิการนั้นทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก
พิการเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ในการพัฒนาเด็กพิการจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้ปกครองและสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กพิการ 
   1.7 ควรมีการผลักดนัให้มีศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านส าหรับเด็กพิการในชุมชน อาจตั้งอยู่
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน ซึ่งจะมีบทบาทเป็นพื้นที่ที่ครูกรุณาที่เป็นผู้มีจิต
อาสาจากครอบครัว ชุมชน และองค์กรในพื้นที่ท างานในการฟื้นฟูเด็กพิการ การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล
ร่วมกับผู้ปกครองเด็ก และจัดการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือการท างาน 
   1.8 ควรมีการประสานงานกันระหว่างชุมชนหรือมูลนิธิที่ดูแลเด็กพิการเพ่ือส่งต่อเด็กส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ส่งต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โรงเรียนในพ้ืนที่ ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม หรืออาจมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนเพ่ือจัดตั้ง
และจดทะเบียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเปิดศูนย์การเรียนส าหรับเด็กพิการในชุมชน ซึ่งมีศักดิ์และ
สิทธิเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วไป โดยใช้หลักสูตรตามกลุ่มประสบการณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะและวิถีชีวิต  
ของเด็ก โดยใช้หลักเกณฑ์ในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีการประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อดูแลเด็กขณะอยู่ในชุมชน โดยหากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน  
จะส่งต่อและประสานงานความช่วยเหลือเด็กเยาวชนพิการไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
  1.9 ความพิการมักถูกรับรู้ว่าเป็นความผิดปกติทางกายหรือจิตใจที่เห็นชัดเจนและเป็นภาพ
ลบ การก าหนดให้การอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้เป็นความพิการทางการเรียนรู้จึงไม่เพียงขัดแย้งกับการรับรู้
ของสังคมและผู้ปกครองแต่ยังน าไปสู่การถูกตีตราทางสังคม ที่ส าคัญ คือ ความพิการทางการเรียนไม่ได้เป็น
ความผิดปกติที่มีข้อจ ากัดในชีวิตด้านอื่น ๆ เท่านั้น แต่ในเชิงวิชาการและเครื่องมือที่ใช้วัดยังมีข้อจ ากัด 
ในการแยกแยะสาเหตุและต้องใช้วิชาชีพเฉพาะคือนักจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น เด็กที่มีปัญหาความพิการทาง  
การเรียนรู้จ านวนไม่น้อยเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาที่ไม่สามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับข้อจ ากัดของเด็ก ส่งผลให้กลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ทั้งจากครูและ
ผู้ปกครองที่เหมาะสมและดีพอ แสดงให้เห็นว่าปัญหาความผิดปกติทางการเรียนรู้ในเด็กมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการทบทวนในเชิงวิชาการและกฎหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะการก าหนดว่าความผิดปกติระดับใดที่ควร
นับเป็นความพิการอย่างแท้จริง (โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และลือชัย ศรีเงินยวง, 2559) 
   2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลเด็กพิการในชุมชน  
   2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควรเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
โรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมกันในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองเด็ก 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และคนในชุมชนให้เรียนรู้ระบบการดูแลเด็กพิการที่ใช้ครอบครัว
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และชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพความพิการแต่ละรูปแบบ รวมถึงสามารถศึกษา
และวิเคราะห์เด็กเป็นรายกรณีเพื่อน าไปสู่การออกแบบการช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลได้อย่างสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของเด็ก วางแผนการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อการดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องและ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กตามสภาพปัญหา 
   2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ควรเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาครูที่สอนอาชีพส าหรับ
เด็กพิการให้สามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่อิงสมรรถนะที่สอดคล้องกับอาชีพและเหมาะสม
กับเด็ก 
   2.3 ควรใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในรูปแบบ
ของการศึกษาจากบทเรียน (Lesson Study) มาใช้ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กพิการ 
   2.4 ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กพิการได้รับการพัฒนาหรือศึกษาต่อ ได้รับการอบรมทางด้าน
วิชาชีพที่หลากหลาย 
   2.5 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กพิการ และมีค่าตอบแทน สวัสดิการให้แก่
ครูผู้ดูแลเด็กพิการ 
  1.2.3 กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ 
   1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์ 
   1.1 จัดการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์บริบทของเด็ก วิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน 
   1.2 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นการศึกษาบูรณาการกับชีวิตอย่างเป็นองค์รวมไม่แยกส่วนออกจาก
บริบทของเด็กและชุมชน ยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่  
   1.3 เปิดโอกาสให้เด็กสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและความสนใจ  
โดยจัดกระบวนตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เรียนจากวิถีชีวิตจริง ปฏิบัติจริงบนฐานทรัพยากรในชุมชน 
ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ที่เริ่มจากครอบครัว ชุมชนไปสู่สังคมที่ใหญ่
ขึ้น เป็นการเชื่อมโยงความรู้ในพ้ืนที่กับความรู้นอกพื้นที่ เชื่อมความรู้ดั้งเดิมกับความรู้ใหม่  
   1.4 เน้นทักษะชีวิตและการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพในพื้นที่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
สร้างอาชีพในท้องถิ่น สร้างผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงคุณค่า เพ่ือพาไปสู่
การพ่ึงตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 
   1.5 การให้ความส าคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับการให้คุณค่าของตนเอง 
รวมถึงการท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เปิดมุมมองต่ออาชีพที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคม 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลเด็กชาติพันธุ์  
   2.1 การส่งเสริมให้ครูเป็นครูกระบวนการหรือโค้ช (Facilitator หรือ Coach) เนื่องจากเป็น
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กที่คละวัย คละความถนัดและความสนใจ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ และใช้การอ านวยความสะดวกและแนะน าให้เด็กเข้าถึงความรู ้และลงมือท าเพ่ือ  
การค้นพบตนเองทั้งศักยภาพท่ีตนมี ความถนัดหรือความสนใจ และแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง 
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   2.2 การส่งเสริมให้ครูเป็นครูที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เด็กและชุมชนร่วมออกแบบ
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กับครู เด็กจึงมีอิสรภาพในการเรียนรู้ ครูจึงไม่เพียงเป็นโค้ช แต่เป็นผู้สร้าง
ผู ้เร ียนให้เป็น “ผู ้ร ู ้” หรือเจ้าภาพ ส่งเสริมการเรียนรู ้เพื ่อการค้นพบตนเองของผู ้เร ียน สร้างทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับผู้เรียนให้สามารถจัดการความรู้ของตนเองสร้าง
ประโยชน์ได้ตามคุณค่าและศักยภาพเฉพาะตนที่แตกต่างกัน 
   2.3 การประสานเชื่อมโยงครูที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก โดยเป็นผู้รู้
จริงอยู่ในทุกสถานะและอาชีพที่ "ข้ามพ้นใบประกอบวิชาชีพ” ได้แก่ ครูบ้าน ครูภูมิปัญญา ครูวัด ครูโรงเรยีน 
ครูอาสา ครูเทคโนโลยี  
   2.4 การส่งเสริมให้ครูเรียนรู ้การประเมินผลการเรียนรู ้ของเด็กบนฐานการมีส่วนร่วม 
จากเพื่อนของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ครู เครือข่ายและผู้เรียนประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง ผ่านการ
น าเสนองานในหลากหลายรูปแบบตามสภาพจริงของผู้เรียน ประเมินสิ่งที่น าไปใช้จริงในชีวิต แก้ปัญหาเป็น 
พ่ึงตนเองได้ ท างานกับผู้อ่ืนได้ และท่ีส าคัญคือผู้เรียนจะมีความรักในชุมชนท้องถิ่น ภูมิใจในชาติพันธุ์ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นและสังเคราะห์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ต่อยอด เพื่อสร้างการอยู่รอดในพื้นที่ท่ามกลาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้เกิดคุณค่าในชุมชนและขยายออกไปสู่สังคม 
   2.5 การส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ เปิดพื้นที่และเปิดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้กับเด็ก พื้นที่ทุกหนแห่ง 
คือ พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลากับทุกคน โดยเชื่อมโยงกับบ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น หน่วยงาน
เอกชน รัฐ ภาคีเครือข่าย เชื ่อมโยงการเรียนรู ้ในพื ้นที ่ทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมอื ่นผ่าน 
การเรียนรู้ในพื้นที่จริง สร้างเครือข่ายระดับพื้นที่  และระหว่างพื้นที่เป็นเครือข่ายทางการศึกษาที่เป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยสื่อ 
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จริงเปิดกว้าง หลากหลาย ทุกรูปแบบจาก ธรรมชาติ ดิน ป่า ต้นไม้ สายน ้า วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม การประกอบการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ กูเกิล (Google) เว็บไซต์  
   2.6 การจัดเวทีแลกเปลี ่ยน/การอบรมเชิงปฏิบัติการทั ้งในเชิงวิชาการและในเชิงจิตใจ  
เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างคนท างานในพื้นที่ในประเด็นที่คล้าย ๆ กัน สามารถน าตัวองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ 
   2.7 การพัฒนาครูอาสาให้มีมากขึ้นในพื้นที่เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างครูในพื ้นที่  
ครูอาสา พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
   2.8 การส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู ้ให้กับเด็กเพื ่อน าไปสู ่การพึ ่งพาตนเองและ 
การเป็นผู้ประกอบการในชุมชนและสังคม 
  1.2.4 กลุ่มเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
   1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว  
   1.1 สนับสนุนปัจจัย 4 ให้เด็กมีเพียงพอในการด ารงชีวิต และเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและ
การอยู่รอดอย่างมีคุณภาพในพื้นที่ได้ท่ามกลางภัยคุกคามและความเปลี่ยนแปลง สร้างอาชีพในท้องถิ่น  
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สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงคุณค่า เพื่อพาไปสู่การพึ่งตนเองและ  
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 
   1.2 จ ัดการเร ียนรู ้ให ้ตอบโจทย์บริบทของเด็ก ว ิถ ีช ีว ิตศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน  
โดยค านึงถึงเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กตามตะเข็บ
ชายแดน และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมการด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน  
   1.3 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นการศึกษาบูรณาการกับชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วนออกจาก
บริบทของเด็กและชุมชน ยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและชุมชนเพื่อการแก้ปัญหา 
ทีเ่ด็กและชุมชนก าลังเผชิญอยู่  
   1.4 เปิดโอกาสให้เด็กสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและความสนใจ  
โดยจัดกระบวนการตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เรียนจากวิถีชีวิตจริง ปฏิบัติจริงบนฐานทรัพยากร 
ในชุมชน ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ที่เริ่มจากครอบครัว ชุมชนไปสู่
สังคมท่ีใหญ่ขึ้น เป็นการเชื่อมโยงความรู้ในพ้ืนที่กับความรู้นอกพ้ืนที่ เชื่อมความรู้ดั้งเดิมกับความรู้ใหม่  
   1.5 เน้นการพิทักษ์สิทธิและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนน าไปสู่
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นที่
จะน าไปสู่การพัฒนาเด็กรายบุคคลได้ 
   1.6 การให้พื้นที่หรือช่องทางในการสื่อสารสาธารณะส าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลาน
แรงงานต่างด้าวส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการน าเสนอตัวตนหรือเป็นพื้นที่ส าหรับให้เด็กได้ยืนหยัดสื่อสารวิถี
ชีวิต ศักยภาพและความสนใจ อันน าไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อสังคมและทัศนคติท่ีดีต่อเด็กกลุ่มนี้ 
   2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงาน
ต่างด้าว  
   2.1 ควรมีระบบการจัดการฝึกอบรมเพื ่อยกระดับศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กไร้สัญชาติและ
ลูกหลานแรงงานต่างด้าว ทั้งในเรื ่องบริบทเชิงวัฒนธรรมของเด็ก ทักษะในการแก้ไขหรือพัฒนาเด็กตาม
ประเด็นสภาพและปัญหาต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหาเรื่องไร้สถานะ การเรียน การท างาน เรียนรู้เกี ่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการดูแลเด็กและการดูแลจิตใจของตนเอง ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รูปแบบ  
การท างานกับเด็กในกลุ่มเปราะบางที่ต้องมีความละเอียดอ่อนสูง แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
และการศึกษาแนวโน้มเกี่ยวกับอาชีพใหม่ ๆ หรือเรื ่องความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายในการดูแลเด็ก ช่องทาง 
ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ช่องทางการประสานงานเพื่อส่งต่อเด็กไปยังหน่วยงานภาครั ฐที่
เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งสร้างเครือข่ายคนท างานกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวเพ่ือสนับสนุน
และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติที ่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง  
   2.2 การยกระดับศักยภาพศูนย์การเรียนที่ดูแลเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
เพื ่อให้ศูนย์การเร ียนที ่มีระบบการท างานเพื ่อเกื ้อหนุนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
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กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างยั่งยืน ควรให้แต่ละชุมชนตั้งคณะท างานที่เป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้แรงงาน 
ต่างด้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นศูนย์ช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว  
เป็นกลไกที่สามารถให้ค าปรึกษาและ/หรือดูแลเด็กและเยาวชนเบื้องต้น รวมถึงพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาที่เหมาะสม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็ก  
   2.3 การพิจารณาสวัสดิการ ค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากการด าเนินงานของครูกลุ่มดังกล่าวในภาคประชาสังคมหรือในชุมชนส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานแบบ
อาสาสมัคร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกิดขึ้น  
  1.2.5 กลุ่มเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1.1 การเข้าถึงตัวเด็กมุสลิมที ่อยู่นอกระบบการศึกษา ควรประสานการค้นหาและ 
ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนในพ้ืนที่   
   1.2 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กจากหลายหน่วยงานทั้งครอบครัว ชุมชน ศูนย์
การเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนปอเนาะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนในพื้นที่ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ ในการร่วมกันออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หรือทักษะอาชีพ และติดตามการส่งต่อเพื่อการศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาอาชีพตามที่เด็กสนใจ เพื่อให้เด็กมี โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจน 
ความไม่เข้าใจในเชิงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมถึงความรุนแรงในพ้ืนที่ 
   1.3 การสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 ส าหรับเด็กมุสลิมที ่อยู ่นอกระบบ
การศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรแบบกลุ่มประสบการณ์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยกลุ่มประสบการณ์นอกจากมีเรื่อง
กลุ่มทักษะชีวิต กลุ่มอาชีพแล้วควรมีกลุ่มประสบการณ์ด้านศาสนาที่เด็ก ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาในชุมชน 
คือ โรงเรียนตาดีกาหรือโรงเรียนปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ แล้วมาเชื่อมโยงสู่การประเมินคุณภาพการเรียนรู้
เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น อันจะน าไปสู่โอกาสในการท างานที่สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ 
   1.4 การพัฒนาพ้ืนที ่การเรียนรู ้ที ่สร้างสรรค์และปลอดภัยในทุก ๆ หมู ่บ้าน เช่น ศูนย์ 
การเรียนรู้ชุมชนที่พัฒนาจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับชุมชน เพื่อให้เด็กมีพื ้นที่ 
ในการเร ียนรู้ด ้วยตนเองอยู ่ตลอดเวลา โดยศูนย์การเร ียนรู ้ช ุมชน ประกอบไปด้วย ห้องสมุดชุมชน  
ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชน ห้องวิชาการชุมชน ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน ลานกิจกรรมชุมชน   
   1.5 ให้ความรัก สร้างแรงจูงใจ สื่อสารเชิงบวก ส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับเด็ก  
   1.6 ควรเชื่อมโยงคุณค่าของหลักศาสนาอิสลามกับวิธีการจัดการเรียนรู้  ใช้และสร้างสื่อ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การเรียนรู้เชิงรุก การใช้เกม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญา
ของศาสนากับแนวคดิการศึกษาที่เหมาะกับเด็กในศตวรรษท่ี 21  
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   1.7 การท างานแบบองค์กรต่อองค์กรโดยเป็นการสร้างหลักสูตรแกนกลางและการปรับให้
เหมาะกับบริบท รวมทั้งความสนใจของเด็กรายบุคคล 
   2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลเด็กมุสลิมและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
   2.1 ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องในการดูแลเด็กด้วยกระบวนการการเรียนรู ้สู ่การเปลี ่ยนแปลง (Transformative 
Learning) และการพัฒนาบนฐานสมรรถนะ (Competency-based Development) เช่น การพัฒนาให้ครู 
มีความเข้าใจในศาสนาอิสลาม การพัฒนาให้เป็นครูกระบวนกร ครูโค้ช มีพื ้นฐานความรู ้ทางจิตวิทยา  
การแนะแนวชีวิตและอาชีพ เป็นต้น เนื่องจากเป็นการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับจัดการเรียนรู้  และส่งเสริม
อาชีพให้กับเด็กที่มีอายุ ความถนัดและความสนใจที่แตกต่าง มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ร่วมกับ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาอิสลาม รวมทั้งมีทีมสนับสนุนในการด าเนินงานทั้งในแง่ของการจัด
การศึกษาและการติดตามประเมินผล 
   2.2 ส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
การนิเทศการสอน การพัฒนาตามระบบพี่เลี ้ยง หรือ แม่ไก่-ลูกไก่ (Mentoring) แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ท างานจริงร่วมกันระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ท างานกับเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัด
ชายแดนภาคใตท้ั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
   2.3 ส ่งเสริมให้ครูเร ียนรู ้การสร้างขั ้นตอนและกระบวนการเข้าถึงเด็ก โดยเร ิ ่มจาก
กระบวนการเข้าถึง วิเคราะห์และจัดกลุ่มเด็กตามความต้องการพ้ืนฐานและการช่วยเหลือเร่งด่วน การคัดกรอง
ปัญหาและช่วยเหลือเด็กโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเด็ก 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ และก าหนดระบบส่งต่อให้ความช่วยเหลือ
เป็นรายกรณี  
   2.4 มีหน่วยงานรองรับความสามารถของครูผู้ดูแลเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนและสวัสดิการในดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และที่เกี่ยวข้องกับ  
การท างาน รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากสังคม  
  1.2.6 กลุ่มเด็กยากจนในชุมชน 
   1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กยากจนในชุมชน  
   1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่เหมาะสม โดยต้องบูรณาการทั้งด้านวิชาการ ศีลธรรม 
จริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีมาตรฐานคุณภาพเท่าเทียมกัน เนื้อหากิจกรรม
การเร ียนรู ้ในการสร้างเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน ได้แก่ การเร ียนรู ้ตลอดชีวิ ต  
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามความเหมาะสม 
   1.2 จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างกันของเด็กและสภาพบริบทชุมชน เพ่ือให้เกิดการเพิ่มโอกาสส าหรับเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน
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มากขึ้น ควรมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ ได้แก่ ยืดหยุ่นเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น ดังเช่น กรณีของนักเรียนที่
ไม่มีสัญชาติ นอกจากนี้ระยะเวลาของการจัดการศึกษาควรพิจารณาให้เหมาะสมกับเด็กยากจนและสภาพ
ครอบครัวโดยเพิ่มการจัดบริการในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมในบริบทสังคมนั้น ๆ 
(กัมปนาท บริบูรณ์ และรณิดา เชยชุ่ม, 2553) นอกจากนั้นควรเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ให้
เด็กยากจนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างแรงบันดาลใจและเปิดพื้นที่เรียนรู้ทักษะอาชีพในชุมชนให้มี
หลากหลายประเภท รวมทั้งจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ตั้งครรภ์ ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดมาพิการ หรือการให้ความรู้ในการป้องกันการท้องไม่พร้อม เป็นต้น  
   1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทางสังคมอย่างจริงจัง โดยเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการทางการศึกษาเพี่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายและอุด
ช่องว่างด้านการบริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย การสร้างความเข้ม แข็งของ
เครือข่ายผู้ปกครอง มีการเยี่ยมบ้านและการส่งต่อข้อมูลเด็กจากโรงเรียนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน ชุมชน บ้าน ครูและเด็ก โดยมีบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ประสานงาน เพ่ือให้เข้าใจสภาพการอยู่อาศัยและปัญหาของเด็กส าหรับวางแผนช่วยเหลือในล าดับต่อไป  
   1.4 ชุมชนควรจัดท าระบบข้อมูลเด็กในชุมชน ในลักษณะโครงข่ายฐานข้อมูลทางสังคมของ
เด็กและเยาวชนยากจน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และตรวจสอบสถานะทางโอกาสของเด็กในชุมชน 
และสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน สามารถส่งต่อเด็กไปถึง
ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ ไม่ต้องตระเวนหาเด็กให้มาเรียน 
   1.5 ส่งเสริมการจัดท าสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ 
   1.5.1 การดูแลสุขภาพและจิตใจของเด็ก ได้แก่ การจัดโครงการอาหารกลางวันให้ทั่วถึง 
เพียงพอ และมีคุณภาพเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อพัฒนาการทางสมองและ
ร่างกายที่ดีก่อให้เกิดความเสมอภาคในเพื่อนรุ่นเดียวกัน ในด้านพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา รวมถึง
การพัฒนาในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
   1.5.2 การช่วยเหลือทุนการศึกษา เป็นการเพิ ่มโอกาสทางรายได้ ได้แก่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของเด็กยากจน ป้องกันการออกกลางคันของเด็กเนื่องจากต้องไป
ช่วยครอบครัวท างาน การพิจารณาให้ทุนการศึกษาควรครอบคลุมถึงความเพียงพอในด้านต่าง ๆ ที ่มี  
ความจ าเป็นในการศึกษาของเด็ก ครอบครัวที่มีฐานะยากจนมักจะไม่ได้โอกาสทางการศึกษาที่ดี  ซึ่งรูปแบบ
หนึ่งของการสนับสนุนทางการศึกษาส าหรับเด็กยากจน คือ การป้องกันเด็กเยาวชนหลุดออกจากระบบ
การศึกษาโดยใช้การจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) สนับสนุนเงินไป
ที่ตัวเด็กและครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กและครอบครัวเพื่อแลกกับการมา
เรียนและพัฒนาการด้านร่างกาย การเรียนรู ้ที ่เหมาะสม และได้รับการติดตามและดูแลในด้านต่าง ๆ  
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โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและครอบครัว 
   1.5.3 การดูแลสวัสดิการในการด าเนินชีวิต ได้แก่ การดูแลความปลอดภัย เส้นทางและระบบ
การเดินรถส าหรับเด็กที่มีถิ่นอาศัยไกล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานงานกับโรงเรียนและชุมชน
เพื ่อให้บริการรถรับส่งอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ๆ ในพื้นที ่ห่ างไกล  
(อัญมณี บูรณกานนท,์ 2553) 
   1.5.4 การเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารสาธารณะ โดยผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และผลการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากจนในชุมชนทั้งในระดับหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ ระดับเครือข่ายหน่วยงานในชุมชน และระหว่างชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มองเห็น
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรียนรู้บทเรียนความส าเร็จร่วมกัน เป็นต้น  
ผ่านเวทีการพูดคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการสื่อสารแบบนี้อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอจะช่วยให้
หน่วยงานในระดับนโยบายได้เข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวด้วย โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ 
ข่าว ภาพข่าว บทความ วิดีโอ สื่อ Infographic คู่มือการบริหารจัดการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อมวลชนทั่วไป หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี วิทยุ เว็บไซต์และ
สื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ก ยูทูป การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เป็นต้น 
   2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลเด็กยากจนในชุมชน 
   2.1 การรับสมัครครูที่ดูแลเด็กยากจน โดยคัดเลือกกลุ่มท่ีตอบโจทย์การดูแลเด็ก ซึ่งขั้นตอนนี้
ควรเริ่มตั้งแต่การให้เด็กยากจนท าแบบสอบถาม และระบุหาวัตถุประสงค์ที่เด็กต้องการศึกษาพัฒนาโดยเฉพาะ 
   2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการบนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Model) 
เน้นความสามารถท่ีจ าเป็น และความต้องการของครูส าหรับเด็กยากจนมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือ
น ามาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น ๆ โดยเน้นที่
ความสามารถในการท างานเป็นส าคัญ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครูและคนท างานกับกลุ่มเด็กยากจน อาทิ 
สมรรถนะด้านทัศนคติ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านความรู้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถท างานกับเด็ก
ยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนและประเมินการเรียนรู้ได้ เขียนแผนการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
รายบุคคลได้ มีจิตวิทยาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก มีจรรยาบรรณความเป็นครู และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น 
   2.3 การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่ -ลูกไก่ (Mentoring) การพัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะเด็กท่ีเป็นแกนน าของเด็กในศูนย์การเรียน มูลนิธิ หรือบ้านเรียน ให้เด็กท่ีเป็นแกนน าได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีศักยภาพในตนเองที่สูงขึ้น จากนั้นแกนน าจะต้องน า
ความรู้ ทักษะนั้นมาสอนหรือฝึกอบรมเพื่อนในสิ่งที่ตนได้เรียนมา เป็นการส่งต่อองค์ความรู้นั้นจากเพื่อนถึง
เพ่ือนเพื่อให้เด็กยากจนได้รับความรู้และได้ทบทวนความรู้นั้นเพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป  
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   2.4 การใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ให้ครูได้ท างานร่วมกัน โดยยึดเด็กยากจนในชุมชน
เป็นศูนย์กลางของการคิดและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของครู โดยร่วมกันท างานในระดับหน่วยงานด้วยกันเอง 
และ/หรือการท างานระหว่างเครือข่ายในระดับพื ้นที ่ร่วมกับองค์กรอื ่น ๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม 
   2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้มีการดูแลการด าเนินงานของครูส าหรับเด็ก
ยากจน ในลักษณะการนิเทศและให้ค าชี ้แนะการท างานโดยตรงและโดยอ้อม การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ครูได้ด าเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อน าผลสะท้อนต่าง ๆ 
มาปรับปรุงและแก้ไขการท างานเพื่อการพัฒนาเด็กยากจน โดยการด าเนินการต่าง ๆ ที่ต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน ท าให้ครูมีความสามารถใน
การปฏิบัติภาระงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการพัฒนาดังกล่าวสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดมุมมองเชิงบวก เกิดทักษะการท างานอย่างเชี่ยวชาญและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นย า 
เพ่ือให้ครูและคนท างานกับเด็กยากจนมีความพร้อมทั้งในเชิงความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีกับการท างาน และ
ให้ได้รับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม  
  การพัฒนาครูและเด็กในกลุ่มต่าง ๆ ต้องอาศัยการสนับสนุนโดยมุ่งเน้นความต้องการของเด็กเป็น
ศูนย์กลาง และส่งเสริมให้มีความสามารถที่ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษา ทั้งในเชิงของความรู้ ทักษะ ทัศนคติและคุณลักษณะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ทั้งในมุมของการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม นอกจากนี้การบริหารจัดการและ
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการอย่างเป็นระบบจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่างเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษาท้ัง 6 ประเภท 
 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  
  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขใน
เรื่องเด็กนอกระบบการศึกษา คือ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยใน
แผนได้กล่าวถึงว่ายังมีเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาจ านวนมากที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้
รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็น
การขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ดังนั้นการป้องกันเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาควรพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง 
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รั บการพัฒนาทักษะ
อาชีพ รวมทั้งมีกลไกการสนับสนุนอย่างเพียงพอทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษานอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้ อที่ 4 
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แล้ว ยังเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยให้สามารถก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป ซึ่งกลไกระดับ
บุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับ
เด็กนอกระบบการศึกษา คือ ครูนอกระบบการศึกษาซึ่งยังต้องการการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีสิ่งเกื้อหนุนหรือกลไกส่งเสริมในการท างาน 
  จากสถานการณ์การพัฒนาประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ท าให้เห็นคุณค่าในตัวเอง เปลี่ยนวิธีคิด มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตัวเองและสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ ในส่วนของครูนอกระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการค้นหาและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
และจัดการเรียนรู้ให้เด็กอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่เพ่ือ
ร่วมกันดูแลและช่วยเหลือเด็ก ในตอนนี้จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนเด็กและครู  
นอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 
       2.1.1 การจัดท านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ ในระบบและนอกระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยต้องมีการลงพื้นที่
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มโดยตรง 
  2.1.2 หน่วยงานภาครัฐที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาควรประสานความร่วมมือกับองค์กร
เอกชนในการพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษา
ต่อ หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งในด้านอาชีพ ทักษะชีวิต และการน าตนเองในการเรียนรู้เพ่ือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.1.3 การประสานงานและการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของเด็กนอกระบบการศึกษาระหว่างภาครัฐด้วย
กันเอง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ  
กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระหว่างภาครัฐกับองค์กรของภาค
ประชาสังคมที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ต าบล และใช้ระบบสารสนเทศในการเชื ่อมโยงข้อมูลเพื ่อส่งต่อข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาและ 
ความต้องการในพื้นท่ีในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา 
  2.1.4 ผลักดันหน่วยงานรับผิดชอบระดับมหาภาค เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท างานบูรณาการกับกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานรับผิดชอบระดับจุลภาค องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท างานบูรณาการ
กับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัย และองค์กรเอกชน ท างานแบบบูรณาการกันในการจัดท าฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา 
เชิงลึกที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อใช้เป็นฐานในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา  
ในระดับท้องถิ่น 
  2.1.5 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาคการศึกษา
และนอกภาคการศึกษา เพราะเด็กนอกระบบการศึกษาต้องเชื่อมโยงความร่วมมือมากกว่ารั้วโรงเรียน ทั้งกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสุขภาพจิต รวมถึงภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเพื่อให้สามารถ
รองรับปัญหาและติดตามเด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง  
  2.1.6 รัฐบาลควรมีนโยบายให้มีกลไกเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดท างานเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้เด็กหลุด
จากระบบและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาเพื ่อศึกษาต่อในระบบการศึกษาหรือการเรียนรู ้ตาม 
ความสนใจหรือความถนัด หรือการดูแลเรื่องสุขภาพ ทักษะชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งมีมา ตรการ
ติดตามเฝ้าระวังรายกรณีเพ่ือลดอัตราเสี่ยงการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 
  2.1.7 รัฐควรส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เกิด
ระบบในการดูแลและส่งต ่อทรัพยากรในการดูแลเด ็กนอกระบบการศึกษาอย่างครอบคลุม รวมถึง  
การปรับบทบาทของภาครัฐในการดูแลเด็ก ทั้งนี้ภาคประชาสังคมควรจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ
และภาครัฐควรมีบทบาทในฐานะผู ้สนับสนุนทรัพยากรในการให้บริการ อันจะส่งผลให้เกิดรูปแบบ  
การให้บริการดูแลและสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กนอกระบบ
การศึกษาแต่ละกลุ ่ม รวมถึงภาครัฐจะมีบทบาทในฐานะผู ้ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ การก าหนด
มาตรฐาน และผลลัพธ์ของการให้บริการ ตลอดจนการเสริมศักยภาพในเชิงระบบ 
  2.1.8 รัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานระดับปฏิบัติ ต้องปฏิบัติการให้เกิดผลเป็นจริงตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือ ส่งเสริมการคืนอ านาจการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กนอกระบบการศึกษามี
สิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และมีเสรีภาพที่เด็กจะได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัด 
โดยรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันในทุกพื้นที่ ควรให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ
เป็นอิสระโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นเป็นส าคัญ และทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพที่จะเลือกรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตามที่ต้องการในระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตน เองได้ภายใต้ 
การคุ้มครองสนับสนุนจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยควรมีการด าเนินการดังนี้ 
   1. รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งแบบใน
ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย ส าหรับครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวของเด็ก 
นอกระบบการศึกษา โดยใช้กลไกการท างานค้นหาครอบครัวและตัวเด็กระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถานศึกษา ภาคประชาสังคม มาร่วมเป็นกรรมการ
ช่วยดูแลในแต่ละจังหวัดของตัวเอง 
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   2. รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีการศึกษาเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กนอกระบบการศึกษา 
โดยจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปที่ตัวเด็กทุกคน เปิดโอกาสให้เด็กออกแบบเลือกประเด็น
หรือหัวข้อการเรียนรู้และพื้นที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะวันนี้สังคมและชุมชนมีพื้นที่เรียนรู้สาธารณะที่มี
คุณภาพอยู่ทุกพื้นที่สามารถรองรับการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคนได้ แล้วน าผลการเรียนรู้นั้นมา
เป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลพัฒนาการเพ่ือการเทียบโอนประสบการณ์การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออุดมศึกษา ขณะเดียวกันตามพันธกิจการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ไม่ทอดทิ้ง ใคร เด็กทุก
คนต้องได้รับการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นมาตรการจ่ายเงิน
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนี้ จะต้องครอบคลุมโดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเข้าบัญชีเด็กทุก
คนด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีใด สถานภาพใด ทั้งท่ีอยู่ในและนอกระบบการศึกษา 
   3. ทุกมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เป็นตลาดวิชา และเป็นมหาวิทยาลัยของการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากมหาวิทยาลัยทั้งโลกถูกท าให้หมดศรัทธาและ
ค่านิยมต่อใบปริญญาก าลังถูกสั่นคลอนอย่างหนัก การศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงเวลาเปลี่ยนแปลงสู้กับวิกฤติ
ด้วยการปรับตัวเองให้มีสถานะเป็นตลาดวิชา เป็นมหาวิทยาลัยเปิดด้วยระบบโมดูล (Module) หรือชุดวิชาที่
พัฒนาทันกับการเคลื ่อนตัวของวิทยาการความรู ้สมัยใหม่ คุณภาพวัดจากการน าไปใช้ได้จริง  และเป็น
มหาวิทยาลัยของการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต รับผู้เข้าศึกษาหลายช่องทางโดยไม่จ ากัดวุฒิและวัย รวมทั้งผู้ที่อยู่
ในระบบหรือนอกระบบการศึกษา 
   4. รัฐควรพัฒนาและส่งเสริมการใช้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็กนอกระบบ
การศึกษา คือ การเรียนผ่านระบบการเรียนแบบเปิดเพื่อมวลชน (Massive Open Online Course: MOOC) 
และมีการต่อยอดจากการเรียนรู้ในลักษณะนี้ไปสู่การจัดการศึกษาที่สามารถรับรองการส า เร็จการศึกษาไดน้ั้น 
จะต้องออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของธนาคารเครดิต (Credit Banking) โดยกระทรวงศึกษาธิการอาจออกแบบ
หลักสูตรที ่ก าหนดกลุ ่มเนื ้อหาหรือหัวข้อที ่ผู ้เรียนจะต้องเรียนรู้ผ่าน MOOC เพื ่อน ามาใช้ในการเข้ารับ 
การประเมินจากส่วนกลางเพื่อขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากผู้เรียนสามารถเก็บ
ความก้าวหน้าในการเรียน MOOC ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ก าหนดและผ่านการประเมินดังกล่าวแล้วก็จะถือว่า
เทียบเท่ากับการส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน 
   5. การส่งเสริมให้ใช้หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในการเรียนระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล  
  2.1.9 การเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันครอบครัว ทั้งในเรื ่องของรายได้ สวัสดิการ ความรู้  
ในการดูแลครอบครัวและลูกหลานเพ่ือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา  
  2.1.10 การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งในรูปแบบการส่งเสริม
งบประมาณสนับสนุนด้านอาหารเพื ่อความพร้อมในการเรียนรู ้และการด าเนินชีว ิต หรือการส่งเสริม
งบประมาณและกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การท ากิจกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านอาหาร 
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  2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูนอกระบบการศึกษา 
  2.2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกสังกัด และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งศูนย์  
การเรียนตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งองค์กรเอกชนให้มีข้อมูล องค์ความรู้  
และเครื่องมือที่จ าเป็นในด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  2.2.2 การพัฒนาศักยภาพครู ควรมีระบบและหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพครู  
นอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื ่องเพื ่อการพัฒนาทักษะของตนเองให้จัดการกับงานที่เกิดขึ ้นได้ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา และมหาวิทยาลัยรวมถึงภาคประชาสังคม
ที่เป็นหลักของเครือข่ายมาร่วมกันพัฒนา ทั้งนี้ครูนอกระบบการศึกษาทุกคนควรได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะหรือกระบวนการในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ และร่วมขับเคลื่อน
และออกแบบกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาระบบที่ช่วยให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับครู
นอกระบบการศึกษาท่ีมีประสบการณ์และเป็นพ่ีเลี้ยงของครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ รวมทั้งการใช้แนวทาง
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่
ควรพัฒนากลไกหรือนโยบายในการพัฒนาครูที่ชัดเจน แนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้ครูประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการสอนเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการดูแล
เด็กและการดูแลจิตใจของตนเอง ภาษาของกลุ ่มชาติพันธุ ์ต่าง ๆ รูปแบบการท างานกับเด็กนอกระบบ
การศึกษาที่ต้องมีความละเอียดอ่อนสูง แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจในการท างานและการศึกษาแนวโน้ม
เกี่ยวกับอาชีพใหม่ ๆ หรือเรื ่องความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายในการดูแลเด็ก ช่องทางในการประสานงาน กับ
หน่วยงานภาครัฐ ช่องทางการประสานงานเพื่อส่งต่อเด็กไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 
รวมถึงการท าสื่อการสอนที่หลากหลาย นอกจากนี้ต้องมีการเสริมพลังครูเพ่ือการดูแลจิตใจและสังคมของครู 
  2.2.3 การยกระดับศักยภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม มูลนิธิที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมี
ระบบการท างานที่เกื้อหนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ยกระดับและให้การสนับสนุนศูนย์การเรียน รวมถึงมีระบบการช่วยเหลือ ในส่วน
ของชุมชน ควรให้แต่ละชุมชนตั้งคณะท างานที่เป็นรูปธรรมเป็นกลไกท่ีสามารถให้ค าปรึกษาและ/หรือดูแลเด็ก
เบื ้องต้นและสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที ่เหมาะสม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ในการท างาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
  2.2.4 รองรับการมีตัวตนและความสามารถของครูนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการในดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การพัฒนาทางความรู้และอาชีพ และ
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ค่าตอบแทน เนื่องจากการด าเนินงานของครูนอกระบบการศึกษาของภาคประชาสังคมและชุมชนส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะงานแบบอาสาสมัคร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกิดขึ้น จึงควร
พิจารณาสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ค่าตอบแทนแก่ครูนอกระบบการศึกษา โดยอาจเทียบเคียงการให้เบี้ ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครอ่ืน ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้น  รวมถึงได้รับการยอมรับ
จากสังคม 
  2.2.5 การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการศึกษา (อสม. การศึกษา) เพ่ือสนับสนุนการท างานในระดับพ้ืนที่
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาได้ถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน ช่วยส ารวจเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
และเด็กนอกระบบการศึกษา เข้าถึงตัวเด็กและให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
อาสาสมัครผู้ที่มีจิตสาธารณะในพ้ืนที่ เช่น บัณฑิตรองาน ข้าราชการครูเกษียณ ครูอัตราจ้าง และรุ่นพ่ีในชุมชน 
ควรให้สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อให้อสม. การศึกษาสามารถ 
ท าหน้าที่ดังกล่าวและประสานงานไปยังเครือข่ายร่วมด าเนินงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกระดับจังหวัดและระดับ
ภาคเพ่ือช่วยเหลือเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษา 
  2.2.6 การสรรหาและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ ควรพิจารณาจากทักษะความสามารถ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ แรงบันดาลใจและทัศนคติในการท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษา นอกเหนือจากความรู้
ทางวิชาการ มีการพัฒนาจากการให้เรียนรู้ผ่านการอบรม การปฏิบัติจริงในพื้นที่หรือกับกลุ่มเป้าหมายจริง 
และมีพี ่เลี ้ยงเรียนรู้ที ่เป็นครูนอกระบบการศึกษาที่มีประสบการณ์คอยให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Mentoring and Coaching)  
  2.2.7 การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่เพื ่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้ตรงตามความจ าเป็นตามบริบท และครูจะได้มีแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับเด็กทั้งท่ีอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านปัญหา และความต้องการ
ของทั้งตัวเด็กและพ้ืนที ่
  2.3 ข้อเสนอแนะต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการสนับสนุนและพัฒนาครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

2.3.1 การมีนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงป้องกันเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาในเด็กนอกระบบการศึกษา โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  2.3.2 การประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ดูแลเด็ก
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ที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เด็กนอกระบบการศึกษา และพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เด็กและครูนอกระบบการศึกษาร่วมกัน โดยอาจเป็น  
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันให้มีฐานข้อมูลเดียว  เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ 
การช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เด็กและครูนอกระบบการศึกษา  
  2.3.3 ใช้โครงการที่มีอยู่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเด็กท่ีเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาเพื ่อให้มีความรู ้ความสามารถ  
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิต ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุน
เสมอภาค โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
และโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ และโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น การขยายจังหวัดเพื่อการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

2.3.4 ประสานกับหน่วยงานกองทุนด้านการวิจัยของประเทศ เพื ่อบูรณาการงบประมาณเพ่ือ 
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบและกลไกในการช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน และพัฒนาเด็กที่เสี ่ยง
หลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาในเชิงพ้ืนที่  
  2.3.5 ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ร่วมกันบูรณาการงบประมาณในการออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความหลากหลายของเด็ก
ที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ความถนัดและศักยภาพ และออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการช่วยเหลือ สนับสนุน จัดการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยทั้ง 2 หลักสูตรต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรจากครูที่สังกัดหน่วยงานของภาครัฐดังกล่าวและครูที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาของภาคประชา
สังคมในพื้นที่ท่ีท างานกับเด็ก  
  2.4.6 การประสานและสนับสนุนการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มหาวิทยาลัย และองค์กรนานาชาติ เช่น 
UNESCO และ UNICEF ในการผลิตครูนอกระบบการศึกษาเพ่ือทดแทนครูรุ่นเดิม โดยผ่านการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร การพัฒนาอาสาสมัครทางการศึกษา (อสม.การศึกษา) ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน หรือการพัฒนา
จากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งหลักสูตรระดับปริญญาที่มีอยู่ในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
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โรงเรียน การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ หรือเป็นหลักสูตรหรือกลุ่มวิชา
ระยะสั้น และการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่มีอยู่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย การจัดการ
ความรู้ การเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การส่งเสริมการเข้าอบรมและการศึกษาดูงาน   
  2.4.7 จัดเวทีประสานหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบ
การศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ท าความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคย ทั้งยัง
แลกเปลี่ยนความรู้และสรรพก าลัง ยกระดับภาคีสู่ชุมชนการเรียนรู้ในอนาคต เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมี
ทรัพยากรในการด าเนินงาน แตม่ีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีปัญหาเฉพาะหรือลงไปแก้ไขปัญหาเชิงลึก
ได้ดีเท่าภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน ดังนั้นการเข้าถึงเด็กเพื่อค้นหา พัฒนา และส่งต่อ จึงควรด าเนินงานร่วมกัน
ผ่านระบบจัดการรายกรณี มีการเชื่อมโยงและวางระบบการด าเนินงานให้เป็นระบบมากข้ึน 
  2.4.8 จัดพื ้นที ่การน าเสนอภาพความส าเร ็จของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา ที ่สะท้อน 
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทยที่เกิดจากการท างานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม โดยใช้ระบบออนไลน์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีเอกสารสิ่งพิมพ์ และ
การใช้การจัดเวทีเชิงอภิปรายหรือการประชุมเพ่ือการเผยแพร่ 
  2.4.9 การสนับสนุนทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในโอกาสต่อไป 
ควรเป็นการพัฒนาโครงการเชิงรุกท่ีพิจารณาจากโครงการที่ผ่านมาในปีแรกท่ีมีค้นพบแนวทางการด าเนินการที่
มีการเข้าถึง พัฒนา และมีแนวโน้มการส่งต่อเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่การได้รับการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
ทั้งการศึกษาในกระแสหลักทั้งในระบบหรือนอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาทางเลือกที่เป็นการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง
ในการด ารงชีวิต เพ่ือน ามาต่อยอดในปี 2564 และให้เชื่อมต่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู วิจัย 
หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล ้า ในการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้  
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บทที่ 8 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  
2) สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน  
การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา  
3) สังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกั บ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศ. และ 4) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐใน
การสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

คณะท างานโครงการฯ ขอน าเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที ่ 1 สรุปผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 2 อภิปรายผลการด าเนินงาน และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 1.1 ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และ
รวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครู และเด็กนอกระบบการศึกษา 
 คณะท างานโครงการฯ ได้ออกแบบและน าแบบสอบถามการเก็บข้อมูลครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากองค์กรเครือข่าย ทั้งสิ้น 67 โครงการ มีจ านวน
เด็กนอกระบบการศึกษา 35,003 คน และมีจ านวนครูนอกระบบการศึกษา 3,161 คน 
 ส าหรับข้อมูลลักษณะของเด็กนอกระบบการศึกษาในมิติต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า เด็กนอกระบบ
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย และมีเด็กไร้สัญชาติและสัญชาติอื่น ๆ อีกจ านวนหนึ่ง เช่น  
เมียนมา กะเหรี่ยง กัมพูชา โดยเด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างไรก็ตาม
ยังมีส่วนที่ไม่ระบุและไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล การศึกษาที่ได้รับการศึกษาสูงสุด อยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น แต่ยังมีบางส่วนที่พบว่ายังไม่ได้รับการศึกษา ในด้านอาชีพพบว่า ผู้ปกครองไม่มีงานประจ า/รับจ้าง
รายวันเป็นจ านวนมาก และมีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความยากจนของผู้ปกครอง  
 สาเหตุของการออกนอกระบบการศึกษาในโรงเรียน คือ ความยากจน ปัญหาครอบครัว การถูกผลัก
ออกจากระบบการศึกษา ไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา มีปัญหาสุขภาพ ได้รับความรุนแรงและอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรม ความพิการ การศึกษาในระบบที่ เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ การไม่มีเอกสาร
ในการเข้าศึกษาในโรงเรียน ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลเรื่องการส่งเสริมให้อยู่ในระบบ
การศึกษาของเด็กกลุ่มนี้จะต้องพิจารณาปรับแก้ในหลายมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การอยู่
ร่วมกัน ความแตกต่างหลากหลาย การเรียนรู้ในการเรียนร่วม และต้องมีการจัดการเป็นเชิงกรณี (Case 
Management)  
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 ในส่วนของเป้าหมายการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายด้าน
การศึกษาที่ชัดเจน รองลงมาคือต้องการเรียนต่อสายอาชีพ สายสามัญ และระดับอุดมศึกษา ส่วนการประกอบ
อาชีพพบว่า มีเป้าหมายการประกอบอาชีพที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามอาชีพที่สนใจมักเป็นอาชีพที่อยู่ในบริบทชีวิต 
เช่น ครู แพทย์ ต ารวจ พยาบาล เกษตรกร งานช่างต่าง ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาที่
ต้องการประกอบอาชีพและศึกษาต่อมีจ านวนใกล้เคียงกับสัดส่วนของเด็กนอกระบบการศึกษาที่ยังไม่มี
เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพที่ชัดเจน ซึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้จะต้องมีกระบวนการให้
เห็นคุณค่าและเป้าหมายของการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้เมื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
เด็กนอกระบบการศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพพบว่า กลุ่มเด็กที่ไม่มี
เป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพชัดเจนมีจ านวนมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มที่ต้องการประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อไปพร้อมกันส่วนใหญ่มีเป้าหมายด้านการศึกษาเรียนต่อในสายอาชีพ ส่วนกลุ่มที่ต้องการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ศึกษาต่อจะมีเป้าหมายด้านการศึกษาไม่ชัดเจน และกลุ่มที่ต้องการฝึกทักษะชีวิต/พัฒนา
ตนเองส่วนใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายด้านการศึกษาชัดเจนเช่นกัน 
 ความต้องการได้รับความช่วยของเด็กนอกระบบการศึกษาพบว่า มีความต้องการทางด้านการศึกษา
และการประกอบอาชีพ เช่น เงินอุดหนุนรายหัว ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ ทุนด ารง
ชีพ อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และความต้องการใน  
การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต เช่น การสื่อสาร การป้องกันยาเสพติด การจัดการอารมณ์ การประสานงาน 
และสุขภาวะทางเพศ ความต้องการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กนอกระบบการศึกษามีความมุ่งหวังให้หน่วยงาน
และภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ในการศึกษาระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพที่
ต้องการประกอบและการพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นต่อการดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 ส าหรับข้อมูลของครูนอกระบบการศึกษาพบว่า ภาพรวมเป็นชาวไทยโดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง  
18 - 83 ปี โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นครูอาสาสมัคร ครูประจ า ผู้ดูแลเด็ก และปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น า
ชุมชน โดยกลุ่มครูเหล่านี้ท างานกับเด็กมีลักษณะหลากหลายทั้งกับเด็กที่มีสภาวะปัญหาด้านกายภาพ ชีวภาพ 
หรือจิตใจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาจากปัจจัยสังคม เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้  
ความบกพร่องทางร่างกาย พิการซ ้าซ้อน การมีปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์และออทิสติก ติดสารเสพติด  
แม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยว การอยู่กับเชื้อ HIV ความยากจน มีปัญหาที่เคยได้รับการศึกษาท่ีไมม่ีคุณภาพ การไม่
รู้หนังสือ การขาดโอกาสการเรียนรู้ ออกจากโรงเรียนกลางคัน การเปน็เด็กเร่รอน/ไร้บ้าน การกระท าผิดจนเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรม ไร้สัญชาติ เป็นลูกแรงงานต่างด้าว มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เหยื่อความรุนแรง พ่อแม่
แยกทาง ก าพร้า การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การอยู่ในพื้นท่ีไม่สงบ และการถูกตีตราจากสังคม  
 ปัญหาและความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาพบว่า มีปัญหาในเรื่องงบประมาณด าเนินการ  

ความไม่ต่อเนื่องในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลเด็กและเยาวชน  

ในส่วนความต้องการพบว่า ครูมีความต้องการทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ การบริหารจัดการ และ
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ทรัพยากร เช่น องค์ความรู้เรื่องการเขียนโครงการเพ่ือของรับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การดูแลเด็กและการส่ง

ต่อเด็ก การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน เทคนิค/วิธีจัดกิจกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เด็ก การวัดและประเมินผลโครงการ การเตรียมครู การดูแลรักษา เยียวยาครู การศึกษาดูงาน ทักษะ 

การออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการจัดกิจกรรม ทักษะการดูแลเด็กในสภาวะเร่งด่วนและเด็กรุ่นใหม่ ทักษะ  

การให้ค าปรึกษาและการโค้ช การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการและจัดการเรียนรู้ 

ทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทเด็กและตนเอง การจัดการในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการการเงินและ

งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการทั่วไป ทรัพยากรด้านงบประมาณ เครื่องมือและเทคนิค

ในการท างานและประสานงาน ซึ่งปัญหาและความต้องการเหล่านี้น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้ นในการน ามา

ออกแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการอบรม การเรียนรู้จากการท างาน การเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านแพลทฟอร์มต่อไป 

 1.2 ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสนับสนุนและติดตามประเมินผล  

การด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายท่ีดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา  

คณะท างานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานโครงการทั้ง 67 โครงการ โดยใช้
รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงเก็บข้อมูลเชิงลึกโครงการย่อยภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้ง 18 โครงการ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการย่อยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามประเด็นที่ด าเนินการ ซึ่งผลการน าเสนอการสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการย่อยภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไก  
การขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้ง 18 โครงการพบว่า ประเด็นที่ด าเนินการแบ่งได้เป็น 3 
ประเด็น โดยเป็นโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
และเป็นโครงการการพัฒนาทักษะชีวิต อีกท้ังพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการเครือข่ายมากกว่าโครงการเดี่ยว และ
เมื่อพิจารณาพื้นที่ด าเนินการพบว่ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 6 ภูมิภาค โดยส่วนใหญ่พื้นที่ด าเนินการอยู่ในภาคใต้ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ตามล าดับ 

1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการทั้งจากแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
โครงการการพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงแบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับความคิดเห็นของผู้ประเมินแบ่งตามประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น 
กล่าวคือ  

1. บริบทของโครงการพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
กล่าวคือโครงการย่อยทั้ง 18 โครงการ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานและ/หรือเครือข่ายในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในด้านการพ่ึงตนเอง ด้านอาชีพ
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ของเด็ก การพัฒนาตนเองทักษะชีวิต และมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
และเจตคติในการเรียนรู้ 

2. ปัจจัยของโครงการในด้านความพร้อมทรัพยากรพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มโครงการ
การพัฒนาทักษะชีวิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มโครงการการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ
ปัจจัยที่หลายโครงการมีอยู่และเอื้อให้โครงการด าเนินการได้ดีที่เป็นจุดร่วมของทุกโครงการ คือ ทุนทางสังคม 
และเครือข่าย 

3. กระบวนการพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
โครงการทั้งหมดมีการด าเนินการของโครงการเป็นไปตามแผน ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษาในโครงการ และการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม  

4. ผลผลิตของโครงการพบว่า ผู ้ร ับผิดชอบโครงการกลุ ่มโครงการการจัดการเรียนรู ้ที่
เหมาะสมและโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ผู้รับผิดชอบโครงการ
การพัฒนาทักษะชีวิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือผลผลิตของโครงการมีความแตกตา่ง
กัน ทั้งผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น การมีความรู้ความเข้าใจที่ดี
ขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะทั้งทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทัศนคติ รวมถึงมุมมองในการท างาน
และการด าเนินชีวิตที่ดีขึ ้น บางโครงการสะท้อนผลผลิตของโครงการในลักษณะมีความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายร่วมด าเนินการที่เพ่ิมข้ึน และพร้อมด าเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต 
 1.3 ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อสังเคราะห์กลไกในการสนับสนุนและ

พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและประสานความร่วมมือกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา และการลงพื้นที่เพ่ือ

สนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการที ่ได้ร ับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน  

การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 

พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในภาพรวมเริ่มจาก 1) กระบวนการเข้าถึงเด็ก

อย่างบูรณาการ ด้วยการค้นหาเด็กท่ีบูรณาการระหว่างหน่วยงานและจัดท าเป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวเด็ก

ที ่สอดคล้องกับความลื ่นไหลของเด็กนอกระบบการศึกษา 2) การค้นหาความต้องการในการเร ียนรู้   

การประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพ ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรม บริบท

ชุมชนที่แตกต่างกันของเด็ก 3) การท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) และการออกแบบการศึกษารายบุคคล 

(IEP) 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบ าบัด การฟ้ืนฟูเด็ก ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองในระดับปัจเจกบุคคลและการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินงานหรือ 
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การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและพื้นที่เสมือนจริงที่เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และ  

5) การประเมินการเรียนรู้ตามเป้าหมายและการเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการประกอบอาชีพ 

กลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 4 กลไก ซึ่งเป็นไป

ตามรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย 1) กลไกฐานข้อมูลที่มี 

การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน อาจใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฐานข้อมูลชุมชนเป็น

เครื่องมือค้นหาตัวเด็กและการประสานกับเครือข่ายเพื่อลดระยะเวลาด าเนินงานและลดความซ ้าซ้อนของ

ข้อมูล 2) กลไกพ้ืนที่ในการค้นหาตัวเด็ก โดยครูนอกระบบการศึกษาทั้งครูกศน. ครูศรช. ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 

อสม. ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ครูอัตราจ้างสังกัดอปท. โรงเรียน มูลนิธิ และเครือข่ายในชุมชนลงพ้ืนที่เพ่ือ

หากลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของเด็ก

และสภาพบริบทชุมชน 3) กลไกการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก คือ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม ที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟื้นฟูทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง รวมถึงการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสม และ 4) กลไกการส่งต่อ คือ หน่วยงานรับผิดชอบ

ประสานงานกับครอบครัวหรือตัวเด็กเพื่อประคับประคองเด็ก ส่งต่อ และเชื่อมโยงการท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ เพ่ือการติดตาม ส่งต่อ และปรับปรุงฐานข้อมูลส าหรับการจบการศึกษาและ

มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของเด็กรายบุคคลอย่างความเหมาะสมต่อไป  

 ส าหรับกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับครูนอกระบบการศึกษา ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 5 กลไก คือ  

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้หลักการเรียนรู้สู ่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และ  

การเรียนรู้เชิงรุก ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค และการใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 

Learning Community) และการนิเทศติดตามความก้าวหน้า รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาฐานคิดในการท างานให้มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานด้วย 2) การพัฒนาครู

ผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ (Training of the Trainer: ToT) โดยประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สอน

ทักษะอาชีพและความเป็นครูให้เด็กรุ่นที่ 1 เพ่ือน าไปใช้ในการสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือนให้กับเด็กกลุ่มหรือรุ่น

ต่อไป ผ่านการเรียนรู้โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบอิงสมรรถนะ (Competency-based learning) 3) การใช้

ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) 4) การนิเทศติดตามและการพัฒนา

ตนเอง และ 5) การพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ไว้วางใจและร่วมแรงใจกัน โดยมุ่งหมายให้กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกลไกการพัฒนาในฐานะตัวกลางเชื่อมประสานการท างานด้าน 

การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ ่น และหน่วยงานอื ่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานอย่างสอดประสานเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพที่มุ่งการท างานบนฐานการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในทิศทางเดียวกันต่อไป 
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1.4 ผลการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอ

เชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

จากข้อค้นพบของคณะท างานโครงการฯ ในการจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบ

การศึกษาที่มีลักษณะและบริบทแตกต่างกัน และครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม พบว่า 

1.4.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร ที่

ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา  

ส าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ควรเริ่มจากความเข้าใจถึงปัจจัยจ าเปน็ที่

ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก ทั้งสภาวะทั่วไปและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ตาม  

ความต้องการเฉพาะของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ความสามารถในการมีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี 

มีความสามารถทางอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เกื้อกูลสังคม โดยการสนับสนุนทั้งปัจจัย 4 และ 

การจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษาได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการเสริมสร้าง

ทัศนคติที่รักการเรียนรู้เพื่อปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและเหตุปัจจัยต่าง ๆ เด็กนอกระบบการศึกษาควรมี

ความสนใจใคร่รู้เรื่องราวทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมรวมทั้งทุนที่ส าคัญในด ารงชีวิต ทั้งความคิด 

ความเชื่อ ทัศนคติ ความถนัด และความสนใจที่ตนมีรวมทั้งศักยภาพด้านอื่น ๆ  

โดยในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ครูผู้เป็นบุคคลหลักที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น

และต้องการจะช่วยสนับสนุนให้เด็กนอกระบบการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศและ

พื้นที่ของการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เอื้อให้เกิดการเติบโต มีจรรยาบรรณ และหัวใจของความเป็นครู สามารถให้

ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพแก่เด็กนอกระบบการศึกษาที่ประสบกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในชีวิต 

รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวก มีความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการศึกษาใน

กระแสหลัก การศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมถึงการศึกษาทางเลือก มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตร 

สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเด็กนอกระบบการศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะตามธรรมชาติเฉพาะของเด็กในแต่ละกลุ่ม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ

การท างานของตนและสนับสนุนทักษะเหล่านี้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา  

นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนวิชาชีพ มีการพัฒนาลักษณะของพ่ี

เลี้ยง มีการนิเทศการสอน เป็นต้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาบนฐานสมรรถนะ เพ่ือให้ครู

นอกระบบการศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ปฏิบัติงานได้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นและความคาดหวัง

จากผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไร

ก็ตาม รากฐานที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ด้าน
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นโยบาย แนวทางและกลไกสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยย่อยที่ใกล้ชิดเด็กนอกระบบการศึกษามากที่สุด

จนถึงระดับประเทศ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หน่วยงาน

การศึกษาในพื้นที่ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคมอื่น ๆ จนถึงหน่วยงานระดับชาติ ในการร่วม

พัฒนาความสามารถ จัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ครูนอกระบบการศึกษา รวมถึง

จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และงบประมาณ ในการด าเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรื่องอาชีพ ทักษะชีวิต

ของเด็กนอกระบบการศึกษาในบริบทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และควรมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในหน่วยงาน

และระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อกับความ

ต้องการของครูและเด็กนอกระบบการศึกษาท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

1.4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษา  

1.1 การจัดท านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งที ่อยู่ในระบบและนอกระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ โดยต้องเป็นการท านโยบายจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากพื้นที่ เพ่ือ

การมีนโยบายที่สอดคล้องและเท่าทันสถานการณ์ 

1.2 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั ้งภาค

การศึกษาและนอกภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรเอกชน โดยเป็นหน่วยงานทั้งระดับมหภาคและ

ระดับจุลภาคที่ใช้กลไกเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กนอก

ระบบการศึกษา การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาด้วยกัน จัดท าฐานข้อมูลเด็กนอกระบบ

การศึกษาเชิงลึกที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อใช้เป็นฐานในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กนอกระบบ

การศึกษาในระดับท้องถิ่น และการใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลเด็กนอกระบบ

การศึกษาและความต้องการในพ้ืนที่ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ท างานเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้

เด็กหลุดจากระบบและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้ตามความสนใจหรือ

ความถนัด หรือการดูแลเรื่องสุขภาพ ทักษะชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังราย

กรณีเพ่ือลดอัตราเสี่ยงการหลุดออกนอกระบบการศึกษา โดยภาคประชาสังคมควรจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้

ให้บริการและภาครัฐควรมีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนทรัพยากรในการให้บริการ อันจะส่งผลให้เกิดรูปแบบ

การให้บริการดูแลและสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กนอกระบบ

การศึกษาแต่ละกลุ่ม 

1.3 หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับนโยบายและหน่วยงานระดับปฏิบัติ ต้องปฎิบัติการให้เกิดผล

เป็นจริงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือ ส่งเสริมการคืนอ านาจการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กนอกระบบ

การศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และมีเสรีภาพที่เด็กจะได้เลือกเรียนรู้

ตามความถนัด โดย 1) ควรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งแบบในระบบ
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โรงเร ียน นอกระบบโรงเร ียน และตามอัธยาศัย ส าหรับครอบครัวที ่ยากจน และครอบครัวของเด็ก 

นอกระบบการศึกษา โดยใช้กลไกการท างานในระดับจังหวัดและพื้นที่ 2) จ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีการศึกษา

เด็กทุกคน รวมทั้งเด็กนอกระบบการศึกษา โดยจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปที่ตัวเด็กทุก

คน เปิดโอกาสให้เด็กออกแบบเลือกประเด็นหรือหัวข้อการเรียนรู้และพ้ืนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3) พัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา คือ การเรียนผ่านระบบการเรียน

แบบเปิดเพื่อมวลชน (Massive Open Online Course: MOOC) หรือเรียนจากมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับตัว

เป็นมหาวิทยาลัยของการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับผู้เรียนที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา สามารถเก็บ

สะสมการเรียนรู้ผ่านระบบธนาคารเครดิต (Credit Banking) และมีการต่อยอดจากการเรียนรู้ในลักษณะนี้ไปสู่

การรับรองการส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออุดมศึกษา และ 4) ส่งเสริมให้ใช้หลักเกณฑ์

การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละ

กลุ่ม แต่ละบุคคล 

1.4 การท างานเรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาจะต้องมองไปถึงการป้องกันเด็กหลุดจากระบบ

การศึกษา โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ทั้งในเรื่องของรายได้ สวัสดิการ ความรู้ใน  

การดูแลครอบครัวและลูกหลาน เพ่ือเป็นองค์ประกอบที่ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา และการส่งเสริม

ความมั่นคงด้านอาหารส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งในรูปการส่งเสริมงบประมาณสนับสนุนด้านอาหาร

เพื่อความพร้อมในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต หรือการส่งเสริมงบประมาณและกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้

การท ากิจกรรมเพื่อการพ่ึงตนเองด้านอาหาร 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูนอกระบบการศึกษา  

2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา สถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้งองค์กรเอกชนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จ าเป็นใน

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

2.2 มีระบบและหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพครูนอกระบบการศึกษา 

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้จัดการกับงานที่เกิดขึ้นได้ เช่น การเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับครูนอกระบบการศึกษาที่มี

ประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงของครูนอกระบบรุ่นใหม่ ใช้แนวทางชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนการเรียนรู้เชิง

วิชาชีพ  

2.3 การยกระดับศักยภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชน ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม มูลนิธิที ่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อให้สถานที่
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ดังกล่าวมีระบบการท างานที่เกื้อหนุนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

2.4 การรับรองการมีตัวตนและความสามารถของครูนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ สวัสดิการในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การพัฒนาทางความรู้

และอาชีพ และค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสะดวกและประสิทธิภาพใน

การดูแลเด็กเพ่ิมข้ึน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม  

2.5 การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) เพื่อสนับสนุนการท างานใน

ระดับพ้ืนที่ช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาได้ถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน  

2.6 การสรรหาและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ 

ควรพิจารณาจากทักษะความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ แรงบันดาลใจและทัศนคติในการท างานกับเด็กนอก

ระบบการศึกษา มีการพัฒนาและเรียนรู้ผ่านการอบรม การปฏิบัติจริง การให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2.7 การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัด 

การทรัพยากรได้ตรงตามความจ าเป็น ตามบริบท และครูจะได้มีแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านปัญหาความต้องการของทั้งตัวเด็ก

และพ้ืนที ่
 

ตอนที่ 2 อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ครู และเด็กนอก

ระบบการศึกษา  

การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับเด็กและครูนอกระบบการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพควรด าเนินการ

อ้างอิงจากข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Data driven policy) โดยต้องเริ ่มต้นจาก 

การออกแบบระบบการจัดการข้อมูล (Data management system) ที่ต้องด าเนินการอย่างรัดกุมตั ้งแต่

กระบวนการคัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็น ไปจนถึงการน าเสนอสารสนเทศปลายทางที่มีประโยชน์ต่อการท างานเพ่ือ

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา และพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการท างานของครูนอกระบบการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 การออกแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database management system: DBMS) เป็น

กระบวนการต้นทางที่ท าให้เกิดสารสนเทศและองค์ความรู้ส าหรับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความเสมอ

ภาคทางการศึกษาแก่เด็กนอกระบบการศึกษาได้ ซึ่งการด าเนินงานในปัจจุบันออกแบบเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น

ส าหรับการระบุตัวตนของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากการด าเนินงานของภาคี
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เครือข่ายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งขาดกระบวนการออกแบบให้สามารถตอบ

โจทย์ความต้องการในการน าสารสนเทศจากข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสนับสนุนการท างานของภาคี

เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในปัจจุบันสามารถให้สารสนเทศใน

เชิงบรรยายสภาพของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาได้เพียงเท่านั้น และด้วยข้อจ ากัดทางเทคนิคด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงไม่สามารถออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยี

ออนไลน์เพื่อการจัดเก็บ และบริหารจัดการระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับธรรมชาติข้อมูลของ

เด็กและครูนอกระบบการศึกษาได้  

 ลักษณะธรรมชาติของข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษามีลักษณะแบบพลวัตร (Dynamic) คือ

เป็นข้อมูลที่ไม่นิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของข้อมูล

ดังกล่าวควรยกระดับให้เป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DBMS for “BIG” data) ที่สามารถรองรับการจัดเก็บ

ข้อมูลระดับพฤติกรรมและการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ของเด็กนอกระบบการศึกษาได้ เพื่อพัฒนาการบรหิาร

จัดการข้อมูลให้ได้สารสนเทศระดับ Insights ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data 

product) อันเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติการในพื้นที่ของภาคีเครือข่ายด้วย 

องค์ความรู ้ที ่คาดว่าจะได้ร ับจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่เพียงแต่จะใช้เพื ่ออธิบายพฤติกรร มและ 

การเคลื ่อนย้ายของเด็กนอกระบบเท่านั ้น แต่ยังสามารถใช้ท านายกลุ ่มเสี ่ยงและน าสารสนเทศไปใช้ใน  

การออกแบบแนวทางการป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาได้อีกด้วย 

 การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษาระยะที่ 1 คือการออกแบบและริเริ่ ม

ด าเนินการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส ารวจและ

ระบุตัวตนของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษาความต้องการเบื้องต้นของเด็กและครูนอก

ระบบการศึกษาด้วย โดยมีขอบเขตของการจัดเก็บข้อมูลคือเด็กและครูนอกระบบการศึกษาที่อยู่ภายใต้ 

การสนับสนุนขององค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 67 องค์กร  

การเก็บข้อมูลครั้งนี้ใช้รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้แบบสอบถามและน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม 

MS-Excel 

ประโยชน์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ในครั้งนี้หน่วยงานต้นทางจัดเก็บข้อมูลได้สารสนเทศเกี่ยวกับเด็กและ

ครูนอกระบบการศึกษารายบุคคลและเห็นภาพรวมของสภาพบริบทของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาแล้ว 

ยังท าให้เห็นความต้องการเบื้องต้นในการได้รับการสนับสนุนด้วย จากข้อมูลความต้องการเบื้องต้นที่เก็บ

รวบรวมได้สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งภาพรวมและจ าแนกตามข้อมูลภูมิหลังต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น 

จ าแนกตามกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีเอกสารยืนยันตัวตนบุคคล เพศ เหตุผลของการออกนอกระบบ

การศึกษา ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย เป้าหมายการศึกษาและการประกอบอาชีพ เป็นต้น จะท าให้ เห็นภาพ
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ความต้องการของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาเฉพาะกลุ ่มได้ สารสนเทศดังกล่าวสามารถน าไปใช้

ประกอบการวางแผนเชิงนโยบาย หรือการให้การสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ 

 นอกจากนี้ในการเก็บข้อมูลระยะต่อไปยังสามารถน าฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในระยะที่  1 ไปใช้ต่อยอด

ในการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกและลักษณะพฤติกรรมของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงเก็บข้อมูลส าคัญ

เพิ่มเติมเพื่อน ามาใช้ในการจัดกลุ่มของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงใช้เป็น

ข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามการให้ความช่วยเหลือต่อไปได้ 

 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าการจัดเก็บข้อมูลในระยะแรกนี้มีเป้าหมายหลักคือการส ารวจและระบุตัวตน

ของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงความต้องการเบื้องต้นในการสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กและ

ครูนอกระบบการศึกษา จึงเป็นการพัฒนารากฐานของฐานข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษาเพื่อน าไปสู่

การน าข้อมูลไปใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลดังกล่าวถือว่ายังไม่พร้อมสมบูรณ์

เนื่องจากยังมีข้อมูลส าคัญหลายส่วนที่ยังสูญหายอันเนื่องมาจากการตอบแบบสอบถามของเด็กและครูนอก

ระบบการศึกษา เช่น ข้อมูลความต้องการในการช่วยเหลืออื่น ๆ นอกเหนือจากทุนการศึกษา เป้าหมาย

การศึกษาและชีวิต อาชีพที่ใฝ่ฝัน ทักษะทางสังคมที่ต้องการได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

อีกทั้งยังมีบางส่วนที่ไม่ได้ระบุข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลด้วย (เด็กนอกระบบการศึกษาไม่ได้ระบุข้อมูล

ส่วนนี้ประมาณร้อยละ 15 และครูนอกระบบการศึกษาไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนนี้ประมาณร้อยละ 10) รวมถึงไม่ได้

ออกแบบให้มีข้อมูลส าคัญในการจ าแนกกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ UNICEF ด้วย 

ดังนั้นจึงควรพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่ในระยะต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  

2.2 การสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

2.2.1 จากการสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพบว่า มีโครงการ  

การพัฒนาทักษะอาชีพมากที่สุด รองลงมาเป็นโครงการการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสม และเป็นโครงการ  

การพัฒนาทักษะชีวิต สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมและความต้องการในการประกอบอาชีพของผู้คนใน

ปัจจุบัน ดังที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (2564) ระบุผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ท าให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง ไม่เฉพาะแค่ตัวนักเรียนเอง แต่ยังกระทบไปถึง

ผู ้ปกครองที ่หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ซ ้าเติมสถานการณ์ความยากล าบาก สถิติคนยากจนและ 

การว่างงานสูง และมีดัชนีความก้าวหน้าของคนต ่า ซึ่งการสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมีส่วน

ส าคัญต่อการเพิ่มโอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ของผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส การให้ชุมชนและ

ท้องถิ่น และทุกส่วนร่วมของสังคม มีส่วนในการจัดการศึกษาถือเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

และเยาวชนนอกระบบการศึกษาเชื่อมั่นพลังความร่วมมือของเครือข่ายการท างานทุกระดับ และทุกคนทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นเรื่องส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กนอกระบบ

การศึกษา ให้มีรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด แต่ทั้งนี้ในการ
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ด าเนินการพัฒนาทักษะอาชีพ ควรต้องค านึงถึงองค์ความรู้และทักษะที่สามารถเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนใน

แต่ละบริบทของพื้นที่ ซึ่งในที่นี้คือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีความพร้อมทั้งด้านการพัฒนาตนเอง

และการท างานในปัจจุบันและอนาคตด้วย  

นอกจากนี้ผลการวิจัยที่สะท้อนว่าการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในหลาย
โครงการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา สอดคล้องกับจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาผู ้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ระบุเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ซึ่ง
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย  
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังนั้น โครงการการพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เ ด็กนอกระบบการศึกษาพัฒนา
ตนเองในด้านความรู้ทักษะและเจตคติในการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนเพ่ือการปรับตัวการป้องกัน
ตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ จัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 จากการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานโครงการพบว่า มีโครงการเครือข่าย
มากกว่าโครงการเดี่ยว และเม่ือพิจารณาพ้ืนที่ด าเนินการพบว่ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 6 ภูมิภาค โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่
ด าเนินการอยู่ในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก 
ตามล าดับ นั้นสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ในระดับ
ภาคของประเทศไทยที่พบว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยากจนสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ 
และเมื่อเปรียบเทียบความยากจนในระดับภูมิภาคพบว่า ในปี 2559 ภาคใต้ชายแดนมีความยากจนสูงที่สุด 
โดยมีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 ของประชากรทั้งหมดในภาคใต้ หรือประชากรในภาคใต้ชายแดนเกือบ 
1 ใน 3 เป็นคนจน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 3.8 เท่า รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน 
ภาคกลางมีความยากจนต ่าที่สุด โดยมีสัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ 3.7 ของประชากรทั้งหมดในภาคเท่านั้น  
การให้ความส าคัญกับปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดของแต่ละภูมิภาคจะสามารถสะท้อน ปัญหา 
ความยากจนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
ในจังหวัด (ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม, 2561) ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ภาครัฐและภาคีการพฒันา
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การด าเนินการพัฒนาในพื้นที่
จึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่และผู้เกี ่ยวข้องในลักษณะการท างานแบบเครือข่ายซึ่ง  
การพัฒนาคุณภาพในปัจจุบันทุกหน่วยงานทุกองค์กรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย 
(สุดา มงคลสิทธิ์, 2562) เนื่องจากเครือข่ายเป็นระบบความร่วมมือของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มี
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน จัดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้อง



312 
 

กับ Agranoff (2006) กล่าวว่า เครือข่ายถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ ทั้งนี้เป็น  
การเปิดโอกาสให้องค์การและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาด าเนินการร่วมกัน ตลอดจนเป็นการแบ่งปัน
ทรัพยากรและความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงค้นพบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.2.3 จากการด าเนินงานโครงการย่อยทั้ง 18 โครงการ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่มี  
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและ/หรือเครือข่ายในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทั้งในด้านการพึ่งตนเอง ด้านอาชีพของเด็ก การพัฒนาตนเองทักษะชีวิต และการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู ้ และเจตคติในการเรียนรู้ นั ้นอาจเป็นเพราะโครงการต่าง ๆ ต้อง
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นผู้ให้ทุน และพบว่า
ปัจจัยที่หลายโครงการมีอยู่และเอื้อให้โครงการด าเนินการได้ดีที่เป็นจุดร่วมของทุกโครงการ คือ ทุนทางสังคม
และเครือข่าย จะเห็นได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนที่ร้อยรัดผู้คน
เข้าด้วยกันให้อยู ่เป็นครอบครัว ชุมชน เป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบ จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติของชุมชนซึ่ง 
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกและเครือข่ายของกลุ่มสังคม ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยความส าเร็จที่หลายโครงการที่
ท างานด้านเด็กและเยาวชนได้สะท้อน นั่นเป็นเพราะทุนทางสังคมเอื้อประโยชน์ต่อการเข้าถึงทรัพยากรและ
สารสนเทศที่กว้างขวางโดยใช้ทุนต ่า และอ านาจเป็นอิทธิพลที่เกิดจากการมีทุนทางสังคม อาทิ กลุ่มอาวุโส ผู้มี
บุญคุณแก่คนอื่น จะสามารถใช้ความเชื่อศรัทธาที่มีอยู่ออกแนวทางปฏิบัติ ประโยชน์ของอ านาจท าให้มี  
การร่วมมือที่กว้างจากภายนอก และเอื้ออ านวยต่อความส าเร็จของงานด้วย อีกทั้งทุนทางสังคมช่วยสร้าง  
ความเป็นปึกแผ่น การมีบรรทัดฐานทางสังคมและความศรัทธาที่เข้มแข็งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระดับสูง 
(ประพันธ์ นึกกระโทก, 2557; Adler & Heckscher, 2006) ประเด็นเครือข่ายสอดคล้องกับหลักความร่วมมือ
ในการท างานที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสในการแก้ปัญหา เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่าย
มีกระบวนการท างานที่เข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่าย
ก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของทุนทรัพยากร ความรู้ และการจัดการที่จะไปสู่การพัฒนาสังคมและ
การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เกิดกระบวนการผลักดันเชิง
นโยบาย เกิดอ านาจหรือพลังอ านาจแฝงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์การและเครือข่าย ซึ่งผลจาก 
การท างานร่วมกันและพัฒนาการของกลุ่มเครือข่ายอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม บริบททางสังคม และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (พิชัย เพชรรัตน์, 2547; ภัทรวรรธน์ นิลแกวบวรวิชญ์, 2559)  

ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ ควรมีการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานที่ส าคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างานกับ
ผู้ปฏิบัติงาน การสร้างและพัฒนางานเป็นทีม และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคล
ระหว่างบุคคล ทีมงาน และองค์การ (Kinlaw, 1995) นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตของโครงการมี 
ความเหมาะสมแตกต่างกัน ทั้งผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น  
การมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทัศนคติ 
และมุมมองในการท างานและการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น เกิดโครงการในลักษณะมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย



313 
 

ร่วมด าเนินการที่เพิ่มขึ้น และพร้อมด าเนินงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งการด าเนินโครงการเชิงพื้นที่ที่มีระยะ
เวลานานท าให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ก่อเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกัน เกิด
ประโยชน์ร่วมกันในองค์กรเครือข่าย จนเกิดการขยายกลุ่มเครือข่ายมากยิ่งขึ้น และเห็นถึงปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่ชัดเจนจากการร่วมโครงการ ก่อเกิดการต่อยอดการท างานในลักษณะ (Collaboration Network) 
ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลโครงการฯ ควรเพิ่มการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการท างาน
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

2.3 กลไกในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
2.3.1 การส่งเสริมการเรียนรู ้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาที่ คณะท างานโครงการฯ  

พบจากการวิจัยครั้งนี้ เน้นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับบุคคลและรายกลุ่ม จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การบ าบัด การฟื้นฟูเด็ก ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองในระดับปัจเจกบุคคลและการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินงาน เป็นไปตามแนวคิด  
การเรียนรู้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) ตามแนวคิดของ Rogers (1983  
อ้างถึงใน Hess, 2012) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ที่ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผ่านการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน จัดบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีอิสระ โดยเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นภายในตัว
ผู้เรียนเอง  

นอกจากนี้ภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่ก็ยังมีความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 

นอกระบบการศึกษา ภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่ หมายถึง พ้ืนที่ภายในจิตใจของตนเองและพ้ืนที่ร่วมของผู้เรียนกับ

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่รับรู้ด้วยกายภาพ (Co-Learning Space: CLS) และพื้นที่ร่วมของเครือข่ายผู้เรียนที่โยงใย

ในระบบนิเวศการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Co-Learning Community) รวมถึงการเรียนรู้ใน

พ้ืนที่พิเศษเฉพาะของแต่ละคนและการสร้างพ้ืนที่กลางที่เปิดโอกาสให้เด็กนอกระบบการศึกษาแสดงศักยภาพ

เพื ่อการสื ่อสารสาธารณะและสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องแก่สังคมสอดคล้องกับแนวคิดพื ้นที ่การเรียนรู้ 

(Learning Space) ตามแนวคิดของ Brown (2005) เกี่ยวกับพ้ืนที่การเรียนรู้เสมือนจริงหรือการส่งเสริมสังคม

แห่งการเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่ที ่ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในชั้นเรียนแต่สามารถเกิดขึ ้นทุกที ่ ทุกเวลา ทั้งพื ้นที่  

การเรียนรู้ทางกายภาพ (Physical Learning Spaces) พ้ืนที่การเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Space) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพื้นที่การเรียนรู้นอกอาณาบริเวณของสถาบันการศึกษา (Outdoor Learning 

Spaces) เป็นพื ้นที ่การเร ียนรู ้จากการปฏิบัติ (Practice-based Spaces) และอาจครอบคลุมถึงพื ้นที่  

การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Learning Spaces) ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

จากอุปกรณ์พกพาได้ทุกแห่ง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ควรค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้สอนและ
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ผู้เรียนเป็นหลัก การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาตามที่คณะท างานโครงการฯ เสนอมานี้ 

มีการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้โดยเน้นมนุษย์หรือผู้ใช้เป็นส าคัญ (Human-centered Design หรือ User-

centered Design) ซึ่งค านึงถึงสภาพภูมิสังคมของเด็กนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

 2.3.2 กลไกการเข้าถึงตัวเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างบูรณาการที่คณะท างานโครงการฯ 

น าเสนอสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย (Networking) ซึ่งกลไกดังกล่าวนับได้ว่าเป็น

เครือข่ายทางสังคมตามแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2548) ที่เสนอว่า การสร้างเครือข่ายเกิดจากการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือความต้องการร่วมกันด าเนิน

กิจกรรมโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งเป็นวิธีการท างานที่ได้รับความนยิม

ทั้งในการท างานเชิงพัฒนาสังคมและการศึกษา  

 เมื่อพิจารณากลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับครูนอกระบบการศึกษา เห็นได้ว่าคณะท างาน

โครงการฯ เน้นกระบวนการพัฒนาตนเองของครูนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยค านึงถึง 

ความสอดคล้องกับการด าเนินงานในบริบทจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคและการใช้ชุมชนการเรียนรู้

เชิงวิชาชีพเป็นไปตามผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  และสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาของธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2558) และภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์ 

(2562) ที่พบว่า หลักสูตรการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่ด าเนินการอยู่ออกแบบมาไม่สอดคล้องกับ 

ความพร้อมของครู ขาดความยืดหยุ่น ประกอบกับการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา

นอกระบบที่ต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง ท าให้ครูนอกระบบการศึกษาขาดความมั่นใจใน

การสอนและขาดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ   

การสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของครูนอกระบบการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

ให้มีความเข้มแข็งด้วยความไว้วางใจและร่วมแรงใจกันทุกฝ่ายเป็นการท างานของคณะท างานโครงการฯ ที่ใช้

ในการด าเนินการกับภาคีสอดคล้องกับแนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) กล่าวคือ การเสริมพลังท าให้

บุคคลมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เป็นพลัง สามารถลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้การเสริมพลังจะต้องปฏิบัติอยู่บน

ความเชื่อและจริยธรรมทางสังคมของค่านิยม การสนับสนุนและมีน ้าใจให้กัน การสร้างความสัมพันธ์และ

ร่วมมือกันท างาน และส่งเสริมให้บุคคลมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดความรู้และทักษะ 

เพิ่มความสามารถในการท างาน ด้วยการใช้กลุ่มคนหรือชุมชนเป็นตัวผลักดันประกอบกับการวางกฎเกณฑ์  

การจูงใจด้วยรางวัลหรือการลงโทษ ซึ่งการเสริมพลังให้บุคคลเกิดประสิทธิภาพในการท างานจะส่งผลดีต่อ  

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  (Short & Greer, 1997; Gutierrez, Parsons, and Cox, 

1998) 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กและครูนอกระบบการศึกษาต้องค านึงถึงการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาตามกลุ่มเด็กที่มีลักษณะ
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แตกต่างกัน รวมถึงครูนอกระบบการศึกษาตามการด าเนินงานในบริบทเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่หลากหลาย 

โดยมุ่งหมายให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกลไกการพัฒนาในฐานะตัวกลางเชื่อม

ประสานการท างานด้านการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการด าเนินงานอย่างสอดประสานเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพที่มุ่งการท างานบน

ฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทิศทางเดียวกันต่อไป 

2.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและองค์กร

ที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า การท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาต้องค านึงถึงกลไกทางกฎหมาย 

ในการคุ้มครองสิทธิเด็กในการเข้าถึงการดูแลและการศึกษาที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับตนเองของ

เด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในเชิงหลักการ

ทั ่วไปและประกันสิทธิตามที ่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ แก่เด็กนอกระบบการศึกษาที ่อยู ่ในเขตอ านาจ  

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ 

สังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ เด็กต้องได้รับการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ 

สวัสดิภาพ สวัสดิการสังคม และคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง ตลอดจนคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือ 

การกระท าความผิดอาญาและเด็กผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของผู้เรียน  

การเข้าถึงตัวเด็กนอกระบบการศึกษาควรใช้กลไกเชิ งพื ้นที ่ ควรประสานการค้นหาและขอ 

ความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  

องค์กรเอกชนหรือมูลนิธิที่ท างานกับคนในพื้นที่ ดังปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเชื่อมต่อกับเด็กนอกระบบ

การศึกษาในการด าเนินโครงการที่เข้าร่วมการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา คือ  

การใช้เครือข่ายในชุมชน ทั ้งเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู ้ใหญ่บ้าน ก านัน ล่ามชุมชน  

องค์กรบริหารส่วนต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการหาเด็กนอกระบบการศึกษาที่ควรให้

ความช่วยเหลือทั้งด้วยการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ เริ่มคิดและเขียนโครงการด้วยกัน   

  ทั้งนี้รูปแบบการช่วยเหลือ การพัฒนา และการบริการส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาจะต้องเน้น 
การพิทักษ์สิทธิและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนน าไปสู ่การถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของเด็กนอกระบบการศึกษา มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับระดับสภาพปัญหา รวมทั้งความต้องการ
จ าเป็นของเด็กและครอบครัว ดังที่ในงานวิจัยพบว่าในกรณีของเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 
การสนับสนุนปัจจัย 4 ให้เด็กให้เพียงพอในการด ารงชีวิต การเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่รอดอย่างมี
คุณภาพในพื้นที่ได้ท่ามกลางภัยคุกคามและความเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์บริบทของเด็ก  
วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน โดยค านึงถึงเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพการณ์และปัญหาที่เป็นอยู่ 
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เช่น เร่ร่อน ไร้สัญชาติ อาศัยตามตะเข็บชายแดน และความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมการด ารงชีวิตที่
แตกต่างกัน และในกรณีของเด็กพิการ การให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการบริการควรมีความยืดหยุ่น
ตามระดับและสถานการณ์ของปัญหา คือ รูปแบบบริการส าหรับเด็กท่ีมีปัญหามาก (กลุ่มปัญหารุนแรง ต้นทุน
ต ่า) ควรมีการน าเด็กมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเป็นรายกรณีแล้วสร้างรูปแบบการบริการแบบ
ผสมผสานในระดับพื ้นที ่ ด้วยการประสานบริการและแบ่งบทบาทระหว่างหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น  
ฝ่ายพัฒนาสังคมของเทศบาล อบต. ท าหน้าที่ส ารวจขึ้นทะเบียนสิทธิผู้พิการและช่วยเหลือด้านสังคมเศรษฐกิจ
กับครอบครัวเด็ก โรงพยาบาลให้การบ าบัดรักษาหรือส่งต่อ รับการรักษาต่อนอกพ้ืนที่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนปกติในพื ้นที ่ ฯลฯ เป็นต้น รวมไปถึงรูปแบบบริการส าหรับเด็กที ่มีปัญหาความพิการทาง 
การเรียนรู้ด้วยการสร้างระบบการเรียนการสอนโดยชุมชน ผู้ปกครองที่จะช่วยยกระดับด้านการอ่านการเขยีน
ให้กับเด็กพร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่เด็กมีและยกระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก ๆ 
ตลอดจนรูปแบบการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาที่ยังไม่ชัดหรือมีแนวโน้มจะมีปัญหามากขึ้นที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือกันของท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงโรงเรียนในการเปิดพื้นที่ให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองได้มี
กิจกรรมการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น (โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และลือชัย ศรีเงินยวง, 2559) 

นอกจากนี ้การช่วยเหลือ พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา จากการศึกษาพบว่าองค์กรต่าง ๆ 
ด าเนินงานโดยประสานกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือ
และพัฒนาเด็กส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในการมีตัวตนของเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน เห็นคุณค่า 
มีศักยภาพในการเรียนรู้ การท างานและการท ากิจกรรมสาธารณะร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้นการพัฒนาเด็กนอก
ระบบการศึกษาควรใช้แนวคิดการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของคนในชุมชนที่
มีความเข้าใจ มีความรู้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนฐานคิดของการเรียนรู้เพ่ือสร้างชุมชนให้เป็น
ฐานแห่งการฟื้นฟูชีวิตส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าการช่วยเหลือและดูแลเด็กนอกระบบ
การศึกษาต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น ในการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ จิระพร ชะโน และรุ่ง
ทิพย์ สิงพร, 2559) อีกทั้งหนึ่งในทางออกและความพยายามในการรักษาประสิทธิผลการดูแลเด็กนอกระบบ
การศึกษาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม คือ การดูแลเด็กโดยชุมชนในฐานะเครือข่ายทางสังคมทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้งสิ้น แนวคิด 
การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Approach) เป็นการลดการพึ่งพิงจากบริการในลักษณะสถาบัน 
(Deinstitutionalization) เป็นแนวคิดที่น าศักยภาพที่เด่นของปัจเจกบุคคล ซึ่งได้แก่ ความต้องการที่จะมี
อิสระ เสรีภาพในการดูแลตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ การให้ความส าคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และ
ศักยภาพในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล ชุมชน มาเป็นกรอบแนวคิดในการอภิปรายและเป็นแนวทาง  
การให้บริการเพื ่อให้เด็กเกิดการเรียนรู ้ไปพร้อมกับการแสดงบทบาทต่ อชุมชนและสังคม เป็นวิธีการที่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะท าหน้าที่หลักในการให้ค าแนะน า กระตุ้น และร่วมสนับสนุนบางประการ 
(National Technical Assistance and Evaluation Center for Systems of Care, 2009) 
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อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อค้นพบหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านหรือศูนย์ประสาน
และให้ค าปรึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาพบว่า มีความจ าเป็นในการช่วยเหลือเด็กทั้งระยะการเตรียม
ความพร้อม ขณะเรียนรู้หรือได้รับการช่วยเหลือ และระยะการออกสู่สังคมส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
ดังเช่น กรณีของเด็กพิการ การมีศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านส าหรับเด็กพิการในชุมชนที่ตั้งอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน จะเป็นพื้นที่ที่ครูที่เป็นผู้มีจิตอาสาจากครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรในพื้นที่ ท างานในการฟื้นฟูเด็กพิการ ท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครองเด็ก และ
จัดการเรียนรู ้เพื ่อการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู ่ระบบโรงเรียนหรือการท างาน หรือกรณีเด็กใน
กระบวนการยุติธรรม การมีพื้นที่ทางสังคมทั้งกายภาพหรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็น Learning 
Hub ศูนย์ให้ค าปรึกษา หลังจากได้รับการปล่อยตัว จะช่วยเสริมทักษะการปรับตั วและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตัวเด็กให้ผ่านช่วงการสร้างการยอมรับและเชื ่อมั ่นในตนเอง การอยู ่ร่วมกับครอบครัวและสังคม  
การวางเป้าหมายและประคับประคองชีวิตให้มั่นใจขึ้น และกรณีเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวได้
มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว เป็นกลไกที่สามารถให้ค าปรึกษาและ/หรือดูแล
เด็กและเยาวชนเบื้องต้นในการสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม และมี
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน และการจัดกิจกรรมเพื ่อการพัฒนาเด็ก ความส าคัญดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับที่วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2563) ระบุว่าส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรมควรมี Learning 
Hub เพื่อเป็นแหล่งทางเลือกในการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่สนใจเข้าศึกษาตามแนวทางการศึกษาทางเลือก เด็กที่
หลุดจากระบบการศึกษามาเป็นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการเลือกเรียนหลักสูตรแบบในระบบโรงเรียน เด็ก
ที่ไม่มีความพร้อมในการศึกษาต่อด้วยระบบโรงเรียน เพื่อใช้ฐานการฝึกการงานอาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพ  
การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาต่อสายอาชีพหรือมีงานท า และเด็กที่มีโอกาสกลับไปประกอบอาชีพร่วมกับครอบครัว 
เป็นที่ที่เด็กจะได้ใช้ในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวและเตรียมความพร้อมหลังจากออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน 

ในส่วนของการส่งเสริมด้านการศึกษาส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาพบว่า  ต้องมีการปรับเปลี่ยน 
มโนทัศน์ในรูปแบบการศึกษาแบบเดิม และร่วมสร้างกระบวนทัศน์ในการมีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็ก 
นอกระบบการศึกษา โดยหากผู้จัดการศึกษาหรือครูนอกระบบการศึกษายังไม่สามารถทะลายก าแพงของ  
การเรียนรู้ที่เอาวิชามาเป็นตัวตั้งได้ และยังไม่เรียนรู้การจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
แต่ละบคุคลหรือกลุ่มจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาควรมี 
ความหลากหลายและยืดหยุ่น ตอบสนองปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละคนแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้
เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ทั้งในเชิงประเด็นการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ เช่น เ ด็กชาติพันธุ์ควรจัด 
การเรียนรู้ให้ตอบโจทย์บริบทของเด็ก วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน พัฒนาหลักสูตรที่เป็นการศึกษา
บูรณาการกับชีวิตอย่างเป็นองค์รวมไม่แยกส่วนออกจากบริบทของเด็กและชุมชน ยืดหยุ่นตามความต้อง  
การของชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่ เปิดโอกาสให้เด็กสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพและความสนใจ โดยจัดกระบวนตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เรียนจากวิถีชีวิตจริง ปฏิบัติ
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จริงบนฐานทรัพยากรในชุมชน ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ที่เริ่มจาก
ครอบครัว ชุมชนไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น เป็นการเชื่อมโยงความรู้ในพื้นที่กับความรู้นอกพื้นที่ เชื่อมความรู้ดั้งเดิม
กับความรู ้ใหม่ เน้นทักษะชีวิตและการอยู ่รอดอย่างมีคุณภาพในพื้นที ่ได้ท่ามกลางความเปลี ่ยนแปลง  
สร้างอาชีพในท้องถิ่น สร้างผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงคุณค่า เพ่ือพาไปสู่
การพึ ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั ่งยืนของชุมชน ดังที ่ UNESCO Bangkok (2017) กล่าวว่า กลยุทธ์การจัด 
การเรียนรู้มีความยืดหยุ่น ตรงกับความต้องการและสถานการณ์ส าหรับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา ต้องมีโปรแกรม
การศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงการศึกษาของเด็กที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา 
สอดคล้องกับที่ยุทธชัย เฉลิมชัย และ อินทิรา วิทยสมบูรณ์ (2562) กล่าวว่า เป้าหมายใหม่ของการเรียนรู้ คือ ให้รู้
จริง เรียนรู้ให้ท าได้จริง เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนรู้เพื่อความมีชีวิต คนแต่ละคนค้นพบตัวเอง พัฒนา
ศักยภาพได้เต็มสมบูรณ์ตามธรรมชาติของตนจากฐานของความรักความถนัด พัฒนาจนสังคมร่วมเห็นคุณค่า 
กลายเป็นสัมมาอาชีพ น าพาคนรุ่นใหม่ให้สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง มีตัวตนขึ้นมาใน
สังคม มีความเป็นตัวของตัวเองโดยที่ยังเคารพในความแตกต่าง มีความเป็นปัจเจกโดยที่ยังเข้าใจถึงการพึ่งพา
อาศัยกัน ไม่ละเลยขาดหายความสัมพันธ์และความร ับผิดชอบต่อครอบครัว ช ุมชน สังคม และที่   
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2563) กล่าวว่า ในโลกศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนจาก“การศึกษา” ให้เป็น “การเรียนรู้” 
โดยเน้นการร่วมรังสรรค์ในกระบวนการเรียนรู้ จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดรับกับความต้องการของนักเรียน
เป็นหลักควบคู่กับหลักสูตรมาตรฐาน เพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ แต่
อย่างไรก็ตาม “การเรียนรู้” อย่างเดียวก็ยังไม่ตอบโจทย์ ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้เป็นเพียงวิถี เป็นตัวกลางหรือ
เป็นเพียงเครื่องมือ การสร้างคนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคหลังโควิดที่ทุกคนเรียกหา  
ความเป็นอิสระแต่ต้องอิงอาศัยกันนั้นการเรียนรู้อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จะต้องมี “Living” และ “Loving” 
ด้วย Living นั้นตอบโจทย์ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกที่ผู้เรียนเรียกหาความเป็นอิสระมากขึ้น 
ในขณะที่ Loving ตอบโจทย์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในท่ามกลางโลกที่ต้องอิงอาศัยกันมากขึ้น การเตรียมพร้อม
เด็กให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” จึงอยู่ท่ีการออกแบบโมเดลการศึกษาที่สามารถผสมผสานและถักทอ Learning 
Living และ Loving เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เริ ่มด้วยจาก “รักที่ จะเรียนรู ้” (Love to Learn) ต่อด้วย 
 “รู้ที่จะเรียน” (Learn to Learn) จากนั้นจึงเป็นเรื่องของ “เรียนรู้ที ่จะรอด” (Learn to Live) ควบคู่กับ 
“เรียนรู้ที่จะรัก” (Learn to Love)  
  ดังนั้นควรส่งเสริมให้ครูที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาได้เห็นภาพกลไกการศึกษาที่มีหลายรูปแบบ ทั้ง
รูปแบบการศึกษาตามกระแสหลักแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาทางเลือก และท าความเข้าใจภูมิสังคมของเด็ก เรียนรู้
รูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก (Learning Style) เพื่อออกแบบการท างานและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็ก
แต่ละกลุ่มแต่ละคน เช่น การสนับสนุนให้บุคคล ชุมชน หรือองค์กรสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 
ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรแบบกลุ่มประสบการณ์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยกลุ่ม
ประสบการณ์ทั้งกลุ่มทักษะชีวิต กลุ่มทักษะอาชีพ กลุ่มความรู้พื้นฐานวิชาการที่เชื่อมโยงกับชีวิต ควรมีกลุ่ม
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ประสบการณ์ด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ที่เด็กสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งออนไซต์และ
ออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถน ามาเทียบโอนและเชื่อมโยงสู่การประเมินคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้ได้วุฒิ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น น าไปสู่โอกาสในการท างานที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาพื้นที่ 
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัยในทุก ๆ ชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่พัฒนาจากความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน เพื่อให้เด็กทั้งในหรือนอกระบบกรศึกษามีพื้นที่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยู่ตลอดเวลา โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประกอบไปด้วย ห้องสมุดชุมชน ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชน ห้องวิชาการ
ชุมชน ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน ลานกิจกรรมชุมชน ระบบนิเวศการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ ที่
เชื่อมโยงองค์รวมทั้งหมดของการด ารงชีวิตและถิ่นฐานบ้านเกิด ธรรมชาติแวดล้อม วิถีชีวิตผู้คน ภูมิสังคม  
ภูมิวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ สัมมาอาชีพ เป็นการศึกษาเรียนรู้ที่ไม่หลุดลอยออกจากชุมชนท้องถิ่น
ไม่พาคนทิ้งถิ่น หากแต่ช่วยท าให้คนอยู่ได้และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่น มีภูมิทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ที่ไม่ได้
จ ากัดตัวอยู่แต่ในสถานศึกษา ห้องเรียน รายวิชา ต ารา แบบเรียน ค่านิยมปริญญาหากแต่ต้องก้าวไปสู่โจทย์จริง 
พื้นที่จริง ผู้รู้จริง เรียนรู้ได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ในโลกกว้างของระบบนิเวศการเรียนรู้ (เทวินฏฐ์ 
อัครศิลาชัย, 2560; ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ, 2563) 
  2.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและองค์กรที่
ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 
  จากการศึกษาพบว่า ครูนอกระบบการศึกษาเป็นผู ้มีบทบาทส าคัญที ่ต้องเข้าใจเด็กนอกระบบ
การศึกษานอกจากครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ให้กับเด็กอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และต้องมีความรักท่ีมีต่อเด็กทุกคนเหมือนลูกหลานญาติพ่ีน้องและ
มีความอดทนในการท างานให้ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
เป็นผู้ใฝ่สังเกตและเอาหัวใจน าทาง สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เปิดพื้นท่ีและเปิดภูมิทัศน์การเรียนรู้
ให้กับเด็ก พื้นที่ทุกหนแห่ง คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา กับทุกคน เด็กย่อมเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาโดยไม่รู ้ตัวเลยว่าก าลังเรียนรู ้ เน้นการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม การประสานเชื ่อมโยงครูที ่มี  
ความหลากหลายเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก ดังนั้นการส่งเสริมการเป็นครูโค้ชหรือเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู ้ และการจัดการเรียนรู ้โดยใช้หลักการของการบูรณาการการเรียนรู ้ การศึกษาทางเลือก  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิง
รุก ดังที่ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2564) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ศักยภาพภายใน
ที่มีอยู่แล้วในตัวของผู้เรียนสามารถพัฒนาขึ้นได้ เป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเติบโตขึ้นจาก
ภายใน เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการของการสืบค้นร่วมที่ผู้อ านวยการเรียนรู้
จะต้องร่วมเรียนรู้คู่ไปกับผู้เรียน ดังนั้นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้อ านวยการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ มีความแจ่มชัดมี
ความรู้ในเรื่องที่จัดการเรียนรู้ เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย เปิดใจรับฟังผู้เรียน และการพยายามรับรู้
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมเรียนรู ้จากผู้เรียน เกื้อหนุนผู้เรียนแต่ละคนให้เกิด  
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การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการโอบอุ้ม ละเอียดอ่อนลึกซึ้งทางอารมณ์ ความรู้สึกและการเข้าถึง
จิตใจของผู้เรียน มีความสงบและความตั้งมั่น รับรู้ทั้งสิ่งที่ เกิดขึ้นภายในตน พร้อม ๆ กับรับรู้สิ่งที่ก าลังท าและ
บุคคลที่อยู่ตรงหน้า สามารถที่จะน าพาการเรียนรู้ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จัดวางกระบวนการให้เกิด  
การเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม ทั้งใจ กาย และความคิด มีทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ การฟังอย่างลึกซึ้ง การจับ
ประเดน็ การสรุปบทเรียน และสามารถในการตั้งค าถามที่ลงลึกและเชื่อมโยงเพ่ือน าสู่การเปลี่ยนแปลง 

นอกจากน ี ้ ในการว ิจ ัยพบว ่าการใช ้ช ุมชนการเร ียนร ู ้ เช ิงว ิชาช ีพ ( Professional Learning 
Community) ในรูปแบบของการศึกษาจากบทเรียน (Lesson Study) เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาครู
นอกระบบการศึกษา เนื่องจากเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมท า 
และเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันเป็นทีมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่อยู่ในวิถีชีวิต
การท างานและการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้มีครูร่วมกันเป็นผู้น า และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส า เร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในเครือข่าย (Thompson, Gregg, & Niska, 
2004) ที่ผ่านมารูปแบบและวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นิยมปฏิบัติกันมีหลากหลาย เช่น 
การประชุม การอบรม การฟังบรรยาย การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การนิเทศ การท าวิจัย
ปฏิบัติการ การมอบหมายงานให้ท า การเป็นวิทยากร หรือการท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น วิธีการดังกล่าว
ล้วนเป็นวิธีการพัฒนาที่มักเกิดขึ้นนอกพื้นที่การปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาที่ขาดความเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ความรู ้กับภารกิจจริงไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบท และตรงตามความต้องการของผู ้เข้ารับ 
การพัฒนาอย่างแท้จริง การพัฒนาจึงยังไม่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความส าเร็จในหลายประเทศต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาชีพที่
มุ่งให้ครูผู้บริหาร นักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ
ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยใช้หลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปฏิบัติบนฐานของ 
การเรียนรู้ในสถานที่ท างาน หลักการพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน หลักการการสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ 
หลักการการร่วมมือรวมพลัง และการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายในและภายนอกเป็นฐานในการด าเนินงาน
เครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2559)   

2.6 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา  
ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาในประเทศไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นคือการมีเด็กและ

เยาวชนที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษา หรือมีความยากล าบากในด้านต่าง ๆ ท าให้หลุดออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน ในสังคมโลกนั้นการเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาของเด็กเป็นที่มาส่วนหนึ่งของการก าหนดเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG Goals) ซึ ่งประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติต้องร่วมกันบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2573 ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษามีการปรับเพิ่ม
เรื่องการพัฒนาเชิงคุณภาพในการเข้าถึงการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างองค์รวม
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มากขึ้น โดยเป้าหมายด้านการศึกษาเป็นเป้าที่ 4 ของ SDGs การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) และ
ทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย, 2558) โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา 10 ด้าน ครอบคลุมเรื ่องโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค คุณภาพทาง  
การศึกษา การพัฒนาทักษะที่ส าคัญ และการพัฒนาครู เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา และ
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาอย่างเสมอภาค  

ประเทศไทยและนานาชาติได้มีความพยายามในการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างความตกลงร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการขับเคลื่อนเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มต้นตั้งแต่
เมื ่อ 30 ปีก่อน โดยมีแนวคิดส าคัญคือการศึกษาเพื ่อปวงชน (Education for All) ซึ่งหมายถึงการท าให้
ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน การด าเนินการส าคัญคือการร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
ประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on Education for All) และร่วมผลักดัน
ให้เกิดปฏิญญาจอมเทียน การออกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 บัญญัติให้ประชาชนไทยมีสิทธิ 
ในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  พ.ศ. 2552 
ให้สิทธิประชาชนเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปีและให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ยากจนและ
ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรค 5 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้ ซึ่งเป็นที่มาของ  
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษานั้น ควรเป็นวาระของประเทศที่ มี 
การจัดท านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ถึงระดับชาติ โดยต้องเป็นการท านโยบายจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากพื้นที่เพื่อการมีนโยบายที่สอดคล้องและ
เท่าทันสถานการณ์เพราะการที่เด็กสูญเสียโอกาสทางการศึกษาส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวเอง รวมถึงเกิด 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมหลายประการ ดังที่ นิโคลัส เบอร์เนตต์ 
(2557) นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา อดีตผู้บริหารระดับสูงของยูเนสโกและธนาคารโลกประมาณการไว้ว่า 
ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงถึง 
330,000 ล้านบาททุกปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศ ซึ่งเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าระบบการศึกษาของไทยจะลงทุน
สูง แต่สถานการณ์ของเด็กนอกระบบการศึกษาของไทยยังคงมีแนวโน้มแย่ลงในทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งสร้าง
ความเสียหายแก่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) สอดคล้องกับสมพงษ์ จิตระดับ (2562) ที่พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีเด็กและ
เยาวชนอายุ 2-25 ปี อยู่นอกระบบการศึกษามากกว่า 8 แสนคน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนสูงขึ ้น และมี 
ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรอันตราย 3 เรื่อง คือ เป็นแรงงานรายได้ต ่า มีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ 
การค้าประเวณี โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง และยุวอาชญากรที่ตกอยู่ในวังวนยาเสพติดและลักขโมย 
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ด้วยเหตุนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาจึงมีทั้งมาตรการเชิงป้องกัน
เด็กหลุดจากระบบการศึกษาและมาตรการเชิงสนับสนุนและพัฒนาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ดังที่ 
ไกรยส ภัทราวาท (2563) ได้เสนอการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการท างาน
ที่ท างานคู่ขนานกันใน 2 แนวทางหลัก คือ มาตรการป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก่อนที่เด็กจะหลุดออก
จากระบบการศึกษา และเป็นมาตรการที ่มีระบบสนับสนุนที ่ครบถ้วน ได้แก่ สถานศึกษา ครู ผู ้บริหาร
สถานศึกษา และหน่วยงานในเครือข่ายของสถานศึกษา ที ่สามารถท างานร่วมกับครอบครัวของเด็กใน  
การส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวังการหลุดออกจากระบบการศึกษา และติดตามผลได้อย่างครบวงจร และ
มาตรการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นมาตรการที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 
และมักใช้งบประมาณในระดับที่สูงกว่ามาตรการเชิงป้องกัน รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากเด็กมิได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือระบบสนับสนุนใด ๆ ที่จะช่วยให้งบประมาณหรือมาตรการที่
สนับสนุนไปที่ตัวเด็กเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ดีมาตรการเชิงแก้ไขก็ยังถือเป็นสิ่งจ าเป็น และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
บวก แม้จะน้อยกว่ามาตรการป้องกันก็ตาม เนื่องจากการปล่อยให้เด็กวัยเรียนอยู่นอกระบบการศึกษาเป็น  
การบั่นทอนขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใน
การวิจัยเสนอว่าการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษานั้นที่ ส าคัญ คือ การส่งเสริมการมีความมั่นคงของ
สถาบันครอบครัวของเด็ก ทั้งเรื่องรายได้ สวัสดิการ ความรู้ในการดูแลครอบครัวและลูกหลาน และความม่ันคง
ทางอาหาร ซึ่งจะต้องอาศัยหลายภาคส่วนในการท างานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายการขจัดความยากจนของ
ครอบครัวเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาที่ใช้
ได้ผลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ การจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื ่อนไข (Conditional Cash 
Transfer: CCT) ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณต่อปีในระดับที่ไม่สูง แต่มุ่งสนับสนุนเงินไปที่ตัวเด็กและ
ครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและครอบครัวเพื่อแลกกับการมาเรียนและ
พัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ที่เหมาะสม มาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยป้องกั นการหลุดออก
จากระบบการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้รับการติดตาม
และดูแลในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาโดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว (Ring, Rothbard, Seidenfeld, Stuer, & 
Kamto, 2020; ไกรยส ภัทราวาท, 2563; ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนเพ่ือ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา, 2564)  

นอกจากนี้ในเชิงการศึกษาและการเรียนรู ้ ส าหรับมาตรการในการป้องกันเด็กหลุดจากระบบ
การศึกษา คือ การมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานระดับปฏิบัติ ต้องปฏิบัติ 
การให้เกิดผลเป็นจริงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือ ส่งเสริมการคืนอ านาจการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคนรวมทั้ง
เด็กนอกระบบการศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และมีเสรีภาพที่เด็กจะได้
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เลือกเรียนรู้ตามความถนัด โดยควรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
เด็กนอกระบบการศึกษา จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าบัญชีการศึกษาเด็กทุกคนรวมทั้ง
เด็กนอกระบบการศึกษา โดยจ่ายเงินอุดหนุนไปที่ตัวเด็กทุกคน เปิดโอกาสให้เด็กออกแบบเลือกประเด็นหรือ
หัวข้อการเรียนรู้และพ้ืนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังที่ ยุทธชัย เฉลิมชัย และ อินทิรา วิทยสมบูรณ์ (2562) กล่าว
ว่า ล าพังการศึกษาในห้องเรียนในสถานศึกษาไม่สามารถเอ้ืออ านวยต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่เพ่ืออนาคตได้ 
ทั้งยังจะเป็นอุปสรรคขัดขวางเสียด้วยซ ้า วิถีการเรียนรู้ใหม่เพื่อการค้นพบตัวเองจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อ  
คืนอ านาจการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนมีอิสรภาพที่จะได้เลือกเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ในพื้นที่โลก
กว้างของความเป็นจริงซึ่งมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ รับรองสิทธิของประชาชนและหน้าที่ทางการศึกษา
ของรัฐในเรื่องนี้อยู่แล้ว อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างมาตรการใหม่ โดย
พิจารณาสร้างวิธีการอย่างเป็นรูปธรรมของการจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้รียน ไปที่ตัวผู้เรียนทุก
คนโดยเฉพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเป็นจ านวนเงินที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบเลือกประเด็นหรือ
หัวข้อการเรียนรู้และพ้ืนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะทุกวันนี้สังคมและชุมชนมีพื้นที่เรียนรู้สาธารณะที่มี
คุณภาพอยู่ทุกพื้นที่สามารถรองรับการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคนได้ แล้วน าผลการเรียนรู้นั้นมา
เป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลพัฒนาการ ขณะเดียวกันตามพันธกิจการศึกษาเพ่ือคนทั้งมวล เด็กทุกคนต้อง
ได้รับการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นมาตรการจ่ายเงินสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนี้จะต้องครอบคลุมโดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเข้าบัญชีเด็กทุกคนด้วย ไม่
ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีใด สถานภาพใด ทั้งท่ีอยู่ในและนอกระบบการศึกษา 

ส าหรับในส่วนมาตรการเชิงสนับสนุนและพัฒนาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ในงานวิจัยนี้มี
ข้อเสนอเชิงนโยบายประการแรกคือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภาคการศึกษาและนอกภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรเอกชน โดยเป็นหน่วยงานทั้งระดับ 
มหภาคและระดับจุลภาคที่ใช้กลไกเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา การเชื ่อมโยงฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาด้วยกัน รวมไปถึง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเดียวกันส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา โดยการเป็นเครือข่ายต้องมีการจัดระบบ
ให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็นหรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็
ได้ (Gilchrist, 2019)  

อย่างไรก็ตามส าหรับเครือข่ายในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องในการร่วม
เป็นเครือข่าย ดังนั้นการรักษาเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการรักษาเครือข่าย  คือ ต้องมี 
การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย มีการสร้างระบบจูงใจ  
มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา และมีการสร้างผู้น ารุ่น
ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายได้อย่างสม ่า เสมอ (ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ และคณะ, 2563) 
ส่วนฐานข้อมูลของเด็กนอกระบบการศึกษามีความส าคัญในการเป็นเครื่องมือท างานเพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
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สถานการณ์เด็กนอกระบบการศึกษาโดยภาพรวมและในพื้นที่ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจช่วยเหลือเด็กนอก
ระบบการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการให้มากที่สุด โดยเป็นการท างานร่วมกันทั้ง
ชุมชน รัฐ และเอกชนในพื้นที่ (ภัทรา วยาจุต, 2559) และในเรื่องฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาควร
ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและกระบวนการในการด าเนินการตั้งแต่เทคนิคของการศึกษาข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาระบบการเฝ้าติดตามการช่วยเหลือ
เด็ก (UNESCO Bangkok, 2017) 

นอกจากนี้ในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา มีข้อเสนอ คือ ควรส่งเสริม
การใช้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ได้แก่ การเรียนผ่านระบบการเรียนแบบ
เปิดเพื่อมวลชน (MOOC) หรือเรียนจากมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับตัวเป็นมหาวิทยาลัยของการศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผู้เรียนที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา สามารถเก็บสะสมการเรียนรู้ผ่านระบบธนาคาร
เครดิต (Credit Banking) และมีการต่อยอดจากการเรียนรู้ในลักษณะนี้ไปสู่การรับรองการส าเร็จการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานหรืออุดมศึกษา และการใช้หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ในการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคลดังที่ ยุทธชัย เฉลิมชัย 
และ อินทิรา วิทยสมบูรณ์ (2562) กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้เข้าเรียน
น้อยลง สังคมเป็นสังคมผู้สูงวัย ความต้องการเรียนรู้เพื่อปริญญามีพอ ๆ กับการเรียนรู้เพื่อน า ไปใช้ จึงมี 
การปรับตัวเองให้มีสถานะเป็นตลาดวิชาระบบโมดูลหรือชุดวิชาที่พัฒนาทันกับการเคลื่อนตัวของวิทยาการ
ความรู้สมัยใหม่ คุณภาพวัดจากการน าไปใช้ได้จริง และเป็นมหาวิทยาลัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่รับผู้เข้า
ศึกษาหลายช่องทางโดยไม่จ ากัดวุฒิและวัย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้ปรับตัวไปเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นที่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้เรียน 2 โมดูล และหากสะสม
คอร ์สครบก ็จะได ้ว ุฒ ิการศ ึกษาปร ิญาตร ีหร ือปร ิญญาโท ส ่วนของประเทศไทย ต ัวอย ่างได ้แก่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตั ้ง Gen Next Academy ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 40 วิชา ทั้งเรียนในระบบ
ออนไลน์หรือมาเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียน รับผู้เรียนโดยไม่จ ากัดวุฒิการศึกษาและอายุ  สามารถเรียนสะสมเพ่ือ
รับประกาศนียบัตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีได้ตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร และที่วีระเทพ ปทุมเจริญ
วัฒนา (2563) กล่าวว่าการใช้หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จะเป็น
การสร้างทางเลือกทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล
และมีความสุขในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นองค์รวม ทั้งโลกทัศน์ ความรู้ความเข้าใจ และ
พฤติกรรม ตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองน า “ของดี” ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด 
ความฝัน ทักษะ ความสามารถ ฯลฯ  ในตนเองของเด็กที่พร้อมปลดปล่อยพลังศักยภาพของตนเองออกมา โดย
หลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตรกลางแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือ
เปิดช่องให้ปรับคุณภาพผู้เรียนทั้ง 75 กลุ่มคุณภาพและ 4,330 ตัวชี้วัด  ให้มีความยืดหยุ่น การออกแบบ 
การเรียนรู้เป็นกลุ่มประสบการณ์ การจัดเวลาเรียนและโครงสร้างเวลาเรียน การออกใบระเบียนแสดงผล  
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การเรียนและเอกสารรับรองการจบการศึกษา สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ วิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์การเติบโต 
การเรียนรู้เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลได้ชัดเจน 

2.7 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
การท างานเพื่อดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเป็น

ผู้ด าเนินการหลัก และมีการท างานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ทั้งนี้ต้องอาศัยการท างานที่สอดประสานกันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลเด็กนอกระบบ
การศึกษาโดยมีบุคคลที่ส าคัญในการดูแลเด็กกลุ่มนี้  คือ ครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบครู 
นอกระบบการศึกษา 3 กลุ่ม คือ 1) ครูประจ าการ เช่น ครูในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ครูกศน. อาจารย์
มหาวิทยาลัย ครูหรือเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในอปท. 2) ครูนักพัฒนา เช่น ครูหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในองค์กรภาคประชาสังคม
แกนน าเยาวชน ครูศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม และ 3) ครูจิตอาสา เช่น พระ ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชุมชน 
ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร กลุ่มพ่อแม่บ้านเรียน กลุ่มผู้เรียนสาธารณศึกษา พยาบาลและนักกายภาพบาบัดใน
โรงพยาบาล นิสิตนักศึกษา ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของครูนอกระบบการศึกษา จากข้อค้นพบของการวิจัย
มีประเด็นที่ควรอภิปรายดังนี้ 
 การสนับสนุนและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ต้องสนับสนุนการพัฒนาครูของรัฐที ่ด ูแลเด็ก  
นอกระบบการศึกษา สถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกสังกัด รวมทั้งองค์กรเอกชนให้มีข ้อมูล  
องค์ความรู ้ และเครื่องมือที่จ าเป็นในด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน ดังที่ในงานวิจัยนี้พบว่าครูนอกระบบการศึกษายังมีความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเองทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เช่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท างานกับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ การดูแลเด็ก การท าเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเด็ก การจัดการ
เป็นรายกรณี การออกแบบโปรแกรม กิจกรรมและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดและประเมิน
โปรแกรมและผลการเรียนรู้ การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การสะท้อนคิด ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ การท างานเป็นทีมและประสานเครือข่าย การดูแลสุขภาพกายและจิตใจตนเอง การสื่อสารอย่างสันติกับ
เด็ก ครอบครัว และเครือข่าย ความเข้าอกเข้าใจ การมีความเมตตา กรุณา ความเชื่อใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึ งมี 
ของครูนอกระบบการศึกษา ดังที ่ Akyeampong et al. (2018) กล่าวว่าครูที่สอนเด็กด้อยโอกาสต้อง 
มีความสามารถในการสร้างความแข็งแกร่งสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
มีความมุ่งมั่นและกระหายในการสอน และมีความรักและเมตตาในตัวเด็กอย่างจริง ใจ มีความเห็นอกเห็นใจ  
มีความอดทน และความพยายาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ (2563) ที่พบ
ปัญหาในส่วนของครูนอกระบบการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่ควรพัฒนา  คือ 
ศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ ในการท าความเข้าใจและดูแล
เด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้ในการวิจัยได้เสนอให้มีระบบและหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเพ่ือยกระดับศักยภาพ
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ครูนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาทักษะของตนเองให้จัดการกับงานที่เกิดขึ้นได้ เช่น  
การเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกบัครู
นอกระบบการศึกษาที่มีประสบการณ์และเป็นพ่ีเลี้ยงของครูนอกระบบรุ่นใหม่ ใช้แนวทางชุมชนนักปฏิบัติหรือ
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  

เนื่องจากในการวิจัยมีข้อค้นพบในเชิงกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาทั้งในระดับ
โครงการ ระดับภาค และระดับส่วนกลาง ที่มีกระบวนการส าคัญในการพัฒนาครู คือ การเติมเต็มต้นทุนครู
แกนน ากลุ่มเดิม การพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มใหม่ การสร้างเครื่องมือท างาน และการสร้างเครือข่ายและ
ปฏิบัติการร่วม และจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม การใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และการนิเทศ
ติดตาม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีวิธีการพัฒนาศักยภาพครู 
ในรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ให้สอดคล้องกับลักษณะของการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้ใหญ่ ไม่ว่าผู้ใหญ่นั้นจะ
ได้เข้าเรียนตามระบบการศึกษาแบบทางการหรือไม่ก็ตาม ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางเพราะเขาได้
เรียนรู้ชีวิตจริงจากเพื่อน จากสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่มีความสนใจและเรียนรู้ได้เร็ว หากสิ่งที่เรียนนั้นมีความ
สอดคล้องกับชีวิต (Merriam & Bierem, 2014) ดังนั้นเราจึงต้องให้ความเคารพและไม่ดูถูกเหยียดหยาม และ
ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรการเรียนรู้ส าหรับครู 
นอกระบบการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที ่ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื ่อดึงเอาความรู ้ สติปัญญา และ
ประสบการณ์ของผู ้เข ้าร่วมอบรมแต่ละคนออกมา เป็นกระบวนการที ่เอื ้ออ านวยและกระตุ ้นให้เกิด 
การแลกเปลี่ยน ถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู ้เข้าร่วมอบรมคิด 
วิเคราะห์ และหาค าตอบให้แก่ปัญหาและสถานการณ์นั้น ๆ  
  จากการศึกษามีข้อเสนอเชิงนโยบายในการรับรองการมีตัวตนและความสามารถของครูนอกระบบ
การศึกษาเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการในดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
การพัฒนาทางความรู้ อาชีพ และค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสะดวก
และประสิทธิภาพในการดูแลเด็กเพิ ่มขึ ้น รวมถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม เนื ่องจากที่ผ่านมาครู  
นอกระบบการศึกษามักมีสวัสดิการและขาดความมั่นคงในอาชีพ หลายคนต้องท างานโดยไม่มีค่าตอบแทน
ประจ า (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ, 2563) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้พบการมีตัวตนของครูนอกระบบการศึกษาใน
พ้ืนที่ที่นอกจากเป็นครูประจ าการที่มีงานประจ าในฐานะครูหรืออาจารย์ ยังพบครูนักพัฒนาที่อยู่ในองค์กรภาค
ประชาสังคมหรือศูนย์การเรียน และครูจิตอาสาที่เป็นบุคคลทั้งในหรือนอกชุมชนที่มีใจมาช่วยเหลือเด็ก 
นอกระบบการศึกษา ซึ่งสองกลุ่มหลังนี้ยังไม่ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานรัฐทั้ง ๆ ที่ครูเหล่านี้ได้ท าประโยชน์  
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศท่ีก าลังประสบอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Akyeampong et al. (2018) 
ที่ศึกษาความเห็นของครูที่สอนเด็กด้อยโอกาสในต่างประเทศผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าหน่วยงาน
ภาครัฐยังให้การสนับสนุนครูน้อยอยู่ ควรจัดสรรค่าตอบแทนและเงินทุนในการท างานกับเด็กนอกระบบ
การศึกษามากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมงบประมาณในการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่อง  
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  ประเด็นที่สมควรอภิปรายเป็นประเด็นสุดท้ายในการวิจัยครั้ งนี้ คือ จากการวิจัยได้ค้นพบตัวตนของ
เด็กจ านวน 35,003 คน แต่พบครูจ านวน 3,161 คน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้ว จะพบว่าครู 1 คน จะต้องดูแล
เด็กเป็นจ านวนมาก สะท้อนให้เห็นการขาดแคลนครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ดังนั้น
การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) เพื่อสนับสนุนการท างานในระดับพื้นที่ช่วยเหลือ
เด็กนอกระบบการศึกษาได้ถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่มบ้านจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยอาจเทียบเคียงการให้เบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครอ่ืน ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้น ท า ให้ช่วยส ารวจเด็กที่
เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษา เข้าถึงตัวเด็กและให้การช่วยเหลือและสนับสนุน
เด็กได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาสาสมัครผู้ที่มีจิตสาธารณะในพื้นที่ เช่น บัณฑิตรองาน ข้าราชการครูเกษียณ ครู
อัตราจ้าง และรุ่นพี่ในชุมชน ควรสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้อสม.การศึกษาสามารถท าหน้าที่ดังกล่าวและประสานงานไปยังเครือข่ายร่วมด าเนินงานในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
กลไกระดับจังหวัดและระดับภาคเพื่อการช่วยเหลือเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบ
การศึกษา และเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้ตรงตามความจ าเป็น ตามบริบท และครูจะได้มีแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านปัญหา ความต้องการ ของทั้งตัวเด็กและพ้ืนที่
ต่อไป 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  3.1.1 ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการเก็บข้อมูลและมีการวิเคราะห์ หน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคประชาสังคม สามารถน าไปใช้เชื่อมเข้าสู่ฐานข้อมูลของแต่ละภาค

ส่วน 

  3.1.2 ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ ทั้งในเชิงสถานภาพ 

ปัญหาที่ประสบและความต้องการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งภาคประชาสังคม สามารถน า

ข้อมูลไปด าเนินการในการวางแผนการป้องกันและแก้ไข เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือให้เด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบ

การศึกษาและเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาจนเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงระบบการศึกษามี

คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ

เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของกองทุน 
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  3.1.3 ข้อมูลของครูนอกระบบการศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่ได้จากการศึกษาและ

วิเคราะห์ หน่วยงานของรัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการสามารถน าไปใช้เพื่อการประสานเป็น

เครือข่ายทั้งในระดับการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการท างานร่วมกันใน

ท้องถิ่นส าหรับเข้าถึงและช่วยเหลือและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 

3.1.4 จาการติดตามและประเมินโครงการ พบว่า ทุกโครงการมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินการ 

คือ ทุนทางสังคม เช่น บุคลากรที่มีหัวใจมุ่งมั่นในการท างานและการมีเครื่อข่าย แต่ยังที่ความต้องการปัจจัยที่

จ าเป็น เช่น จ านวนครูนอกระบบการศึกษายังมีน้อย ขาดงบประมาณสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภาครัฐ การให้โอกาสในการด าเนินการ และระยะเวลาในการพัฒนาเด็ก ซึ่งหน่วยงานให้ทุนหรือหน่วยงาน

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการต้องพิจารณาและหนุนเสริมสิ่งเหล่านี้เพื่อการพัฒนาเด็กและครูนอกระบบ

การศึกษา 

3.1.5 ระบบการช่วยเหลือและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาที่สังเคราะห์ได้จากการวิจัยใน

ครั ้งนี ้ เป็นการได้มาจากการลงมือด าเนินการในพื้นที ่จริง เช่น เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กพิการ  

เด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว เด็กมุสลิมที่ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งในพ้ืนที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็กยากจน หน่วยงานของภาครัฐและภาคประชาสังคม สามารถน าไปปรับใช้ 

ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กที่ส่วนงานด าเนินการอยู่ 

  3.1.6 จากการศึกษาพบว่าหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษา

ควรมีความยืดหยุ่น และมีระบบที่หลากหลายทั้งรูปแบบในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ดังนั้นผู้ที่จัดการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรจัดการศึกษาโดยค านึงถึงการคืน

อ านาจการเรียนรู้ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา มีสิทธิเสรีภาพที่จะได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ

ต่าง ๆ และมีเสรีภาพที่เด็กจะได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัด โดยรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาไม่จ าเป็นต้อง

เหมือนกันในทุกพ้ืนที่ ควรให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบเป็นอิสระ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

เด็ก ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นเป็นส าคัญ ภายใต้การคุ้มครองสนับสนุนจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน  

  3.1.7 จากการศึกษาพบว่ากลไกเชิงพื ้นที ่ตั ้งแต่ระดับชุมชนและท้องถิ ่น โดยเฉพาะครู  

นอกระบบการศึกษาที่เป็นครูนักพัฒนาและครูจิตอาสาที่มีอยู่ในชุมชน เป็นฐานส าคัญในการช่วยเหลือและ

ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาในชุมชน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่ท างานในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการใน

พ้ืนที่ ควรใช้แนวทางการด าเนินงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ควรประสานในการท างานกับครูกลุ่มนี้ และมีแนวทาง

ในการพัฒนาให้ครูกลุ่มนี้มีความสามารถในการท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษามากยิ่งข้ึน 

  3.1.8 ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา และข้อเสนอ

เชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา จะเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในเชิง
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ปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดเป็นนโยบายเพื่อการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา และป้องกันเด็กที่เสี่ยงหลุดจาก

ระบบการศึกษา 

 3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  3.2.1 การพัฒนาต้นแบบระบบการช่วยเหลือและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กเสี่ยง

หลุดจากระบบการศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเยาวชน กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  3.2.2 การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรแกนกลางส าหรับครูนอกระบบการศึกษาทั้งในเชิงหลักสูตร

ร่วม และหลักสูตรเฉพาะส าหรับครูทั ้งที ่เป็นครูประจ าการ ครูนักพัฒนา และครูอาสา ที ่สอดคล้องกับ  

การท างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละประเภท เช่น เด็กในกระบวนยุติธรรม เด็กพิการ เด็กชาติพันธุ์ 

เด็กไร้สัญชาติ เด็กบนท้องถนน และเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  3.2.3 การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรแกนกลางที่สะท้อนความหลากหลายของศักยภาพผู้ เรียน

รายบุคคลส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา และหลักสูตรที่สอดคล้องกับเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละประเภท 

เช่น เด็กในกระบวนยุติธรรม เด็กพิการ เด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กบนท้องถนน และเด็กที่เสี่ยงหลุดจาก

ระบบการศึกษา เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

  3.2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการด าเนินการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาระดับ

จังหวัดในพ้ืนที่น าร่องระดับจังหวัดหรือท้องถิ่น  

  3.2.5 การท าวิจัยเชิงระบบเพื่อการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยการวิเคราะห์

สถานการณ์การขยายตัวของปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาในเชิงลึก 

ภายใต้พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และมีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาและ  

การเรียนรู้ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา และการพัฒนาเส้นทางอาชีพส าหรับครูนอกระบบการศึกษา  
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 แบบสอบถามสำหรับครูนอกระบบ 1 

แบบสอบถามข)อมูลครูนอกระบบการศึกษา 
The Survey of Out-of-school Teachers’ Information 

  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได9สนับสนุนให9โครงการ “การสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา” มีภารกิจหลัก คือ การสKงตKอฐานข9อมูลครูและเด็กนอกระบบให9กับกสศ. จึงได9จัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข9อมูล 

ครูนอกระบบ 

The Equitable Education Fund (EEF) provides support for “the Advancing of driving mechanisms of out-of-

school teacher, children, and youth” which focuses on delivering the database of out-of-school teachers, children, 

and youth. Hence, this questionnaire was designed to specifically collect data of the out-of-school teachers. 

คำชีแ้จง (Instruction) 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุKงหมายเพื่อต9องการเก็บรวบรวมข9อมูลครูนอกระบบ เพื่อสKงตKอข9อมูลนั้นให9แกKกสศ. 

This survey aims to collect data from the out-of-school teachers in order to deliver the data to EEF.  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบKงออกเปuน 3 ตอน คือ 

The survey is divided into three parts 

ตอนที่ 1 ข9อมูลทั่วไป     ตอนที่ 2 ข9อมูลการทำงาน   ตอนที่ 3 ข9อมูลความต9องการเฉพาะบุคคล 

Part 1: Generation Information Part 2: Professional Information  Part 3: Individual Needs  

 
 

 
  
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
  

*กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพื่อประโยชนต์่อตัวท่าน (Please fill in the information truthfully for your benefit.)* 
 

ตอนท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป (Part 1: General information) 
เลขท่ีสัญญาโครงการ (Project contract number )  ��-����  
ช่ือโครงการ (Project name)                        
              
ข*อมูลพ้ืนฐานของบุคคล (Personal information) 
1. ช่ือ (First Name)     นามสกุล (Surname)      
2. เพศ (Gender)   r 1) ชาย (Male) r 2) หญิง (Female)  r 3) ไมKต9องการระบุ (Prefer not to say)  
3. สัญชาติ (Nationality) r 1) ไทย (Thai) r 2) ไรXสัญชาติ (Stateless) r 3) สัญชาติอ่ืน โปรดระบุ (Others; please indicate)  

4. เช้ือชาติ (Ethnicity) r 1) ไทย (Thai) r 2) เช้ือชาติอ่ืน โปรดระบุ (Others; please indicate)      

5. เลขประจำตัว (Identification number)   
r 1) ไมcมี (N/A) 
r 2) เลขประจำตัวบุคคลท่ีไมcมีสถานะทางทะเบียน (ID No. of undocumented Person) �-����-�����-��� 
r 3) เลขประจำตัวประชาชน (ID No.)                �-����-�����-��� 
r 4) เลขประจำตัวผูXซ่ึงไมcมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) (ID No. of Non-Thai resident (Pink Card))  
                 �-����-�����-��� 
r 5) เลขท่ีหนังสือเดินทาง (Passport No.)                      ������������� 
o 6) หมายเลขแสดงตัวตนอ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)                   
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6. วัน/เดือน/ปoเกิด (ระบุเปpน ค.ศ. หรือ พ.ศ. ) Date of birth (DD/MM/YYYY-Please indicate A.D. or B.E.)  rr/rr/rrrr   
7. อายุปrจจุบัน (Current age)    ปo (Years) 
8. เบอรwโทรท่ีสามารถติดตcอไดX (Contact phone no.)        
9. อีเมล (E-mail)             
10. ชcองทางการติดตcออ่ืน ๆ (Other contact channels: Line ID, Facebook)      
              
11. ท่ีอยูcปrจจุบันท่ีติดตcอไดX (Current address)         
             
12. จำนวนปoประสบการณwในการทำงาน (Years of work experience)        
 

ตอนท่ี 2 ข*อมูลการทำงาน (Part 2: Professional information) 
1. สังกัดท่ีทำงานปrจจุบัน (Current employer)         
2. พ้ืนท่ีทำงานในปrจจุบัน (Current working area)         
3. ตำแหนcงปrจจุบัน (Current position)  

r 1) ครูประจำ (Full-time teacher)      
r 2) ครูอาสาสมัคร (Volunteer teacher)   
r 3) ผูXดูแลเด็ก (Child caregiver)  
r 4) ปราชญwชาวบXาน/ผูXนำชุมชน (Wisdom holder/Community leader)  
r 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)            

 

4. ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากปrจจุบันไปอดีต)  
Work experience (From the present to the past) 

ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู0 

Employer name/ Address 

ตำแหน0งงาน 

Position(s) held 

ภาระงานหลัก/ 

ความรับผิดชอบ 

Responsibilities 

ระยะเวลาการทำงาน (พ.ศ.) 

Period of employment (B.E.) 

เริ่ม (Start) ถึง (End) 
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5. ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากปrจจุบันไปอดีต) 
Education (Begin with most recent degree) 

วุฒิการศึกษา 

Degree 

ป1ท่ีสำเร็จการศึกษา 

Graduation year 

สาขาวิชา 

Field 

วิชาเอก 

Major 

สถาบัน 

University/College/School 

ประเทศ 

Country 

         
      
      

 

6. ประสบการณwการเขXารcวมการอบรมการดูแลเด็กนอกระบบ (ภายในระยะเวลา 5 ปo) 
   Training courses/Workshops/Seminars related to out of school students (within 5 years) 

ชื่อ/หัวข`อ/เรื่องการอบรม 

Title/Topic 

หน0วยงานที่จัดอบรม 

Organizer 

ประเด็นและเนื้อหา 

Brief description 

จำนวนชั่วโมงการอบรม  

Duration (No. of hours) 

    

    

    

 

7. ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขXองในการดูแลเด็กนอกระบบ (ภูมิปrญญาทXองถ่ิน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ภาษา คอมพิวเตอรw  
การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรูXท่ีเหมาะสม การเปpนพิธีกร หรืออ่ืน ๆ) 
Areas of expertise related to out of school students (local wisdom, life skills, occupational skills, languages, 
computer skills, organizing activities, learning management, master of ceremonies., etc.)  

ความเชี่ยวชาญ 

Areas of expertise 

ตัวอย0างการนำไปใชใ̀นการจัดการเรียนรู ̀

Samples of learning management 

ตัวอย&างการตอบ: การสานกระเป3า 
Sample answer: Produce hand-made 
bags 

ฝHกทักษะอาชีพการสานกระเป3าดOวยวัสดุทOองถิ่นใหOแก&เด็กนอกระบบ และจัดจำหน&ายในชุมชน 
(Conduct training to develop skills for learners outside the formal education system 
on production of hand-made bags made from local material for sale in the 
community) 

1.  

 

2.  

 
3.  
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8. ลักษณะกลุcมเด็กนอกระบบในการดูแลต้ังแตcอดีตจนถึงปrจจุบัน (ตอบได*มากกวPา 1 ข*อ) 
   (Groups of your out-of-school children work-related from past to present (can choose more than one choice) 
 r 1) เด็กและเยาวชนดXอยโอกาสจากสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ  
  Underprivileged children and youth from physical, biological, mental disabilities 

r 11) บกพรcองทางกาย (Physical Disabilities) 
r 12) บกพรcองทางสติปrญญาและการเรียนรูX (IQ ต่ำ การเรียนรูXบกพรcอง: LD สมาธิส้ัน)  
           Intellectual and learning disabilities 
r 13) ออทิสติก (Autistic) 
r 14) มีปrญหาพฤติกรรมหรืออารมณw (Behavioral and emotional disorders) 
r 15) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)       

r 2) เด็กและเยาวชนดXอยโอกาสเน่ืองจากเหตุปrจจัยทางเศรษฐกิจ  
         Underprivileged children and youth from economic status 

r 21) เด็กยากจน หรือเด็กท่ีครอบครัวมีรายไดXเฉล่ีย 3,000 บาท/เดือน  
Poor children/Youth or children/Youth from low-income family average income under 3,000 baht/month 

r 22) เด็กขาดโอกาสเขXาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Children and youth with low quality of education) 
r 23) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)        

r 3) เด็กและเยาวชนดXอยโอกาสเน่ืองจากเหตุปrจจัยทางสังคม 
     Underprivileged children and youth from Social Status 

r 31) เด็กเรcรcอน เด็กไรXบXาน เด็กบนทXองถนน (Homeless/Street children and youth) 
r 32) เด็กในกระบวนการยุติธรรม (Children and youth in juvenile justice system) 
r 33) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)        

r 4) เด็กและเยาวชนดXอยโอกาสท่ีมีความตXองการลักษณะเฉพาะ  
     Underprivileged children and youth with special needs 
 r 41) เด็กท่ีมีปrญหาเร่ืองสิทธิสถานะ (Kids with problems about the status right) 

r 42) ลูกแรงงานตcางดXาว (Children and youth of migrant workers) 
r 43) ไรXสัญชาติ (Stateless children and youth) 
r 44) รับผลกระทบจากโรครXาย (Children and youth with serious disease(s)) 
r 45) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)        

 
9. มุมมอง/แรงบันดาลใจท่ีมีตcอการพัฒนาเด็กนอกระบบ  
(Viewpoints/Inspiration for out-of-school children and youth development) 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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10. ปrญหา/อุปสรรคในการทำงาน (Problems/Obstacles in Work) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
11. เครือขcายการทำงานท่ีทcานเคยรcวมงานอยcางตcอเน่ือง (Your continuing working networks) 

ชื่อองคrกร 

Organization title 

ชื่อผู`ที่ติดต0อ 

Contact person 

เบอรrโทรศัพทr 

Phone no. 

ประเด็นในการร0วมงาน 

Working issues 

    
    
    
    

 

ตอนท่ี 3 ข*อมูลความต*องการเฉพาะบุคคล (Part 3: Individual needs) 

1. ผลผลิต/ผลงานท่ีเก่ียวขXองกับการพัฒนาเด็กนอกระบบท่ีผcานมา 
(Prior outputs/achievement of out-of-school children and youth development)  

ผลผลิต/ผลงาน 

Outputs/Achievement 

ตัวอย0างการนำไปใช`จริง 

Sample of implementation 

เกิดผลลัพธrอย0างไร 

Results 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

2. ความตXองการในการไดXรับความชcวยเหลือ/สนับสนุนในการทำโครงการในอนาคต  
(Needs of supporting for future projects) 

2.1 องคwความรูX (ตอบได*มากกวPา 1 ข*อ) (Knowledge (Can choose more than one choice)) 
 r 1) การเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุน (Project writing skills for funding)    

r 2) การทำเคร่ืองมือในการเก็บขXอมูล (Creating data collection tools)  
 r 3) เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมและการดูแลเด็กนอกระบบ  

           (Activities organizing techniques and out-of-school children and youth caring)  
r 4) กฎหมายท่ีเก่ียวขXองกับการดูแลเด็กนอกระบบ  
           (Law and regulation for Out-of-school children and youth caring) 

 r 5) การวัดและประเมินผลโครงการ (Project measurement and evaluation)     
r 6) การดูแลเด็ก (Children and youth caring) 

           r 7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)         
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2.2 ทักษะ/กระบวนการ (ตอบไดXมากกวcา 1 ขXอ) (Skills (Can choose more than one choice)) 
r 1) การออกแบบการจัดการเรียนรูX  (Learning design) 
r 2) การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธw (Media development) 
r 3) การส่ือสารกับเด็ก ครอบครัว และเครือขcาย (Children, family and networks communication) 
r 4) การสืบคXนขXอมูล (Data searching) 
r 5) การดูแลสุขภาพใจและกาย (Mental and physical caring)    
r 6) การดูแลชcวยเหลือเด็กในภาวะจำเปpนเรcงดcวน (Helping children and youth in crisis) 

  r 7) การจัดกิจกรรมกลุcม (Group activities facilitation)     
r 8) การจัดกิจกรรมนันทนาการ (Recreation activities organizing) 
r 9) อ่ืน ๆ  โปรดระบุ (Others; please indicate)        

2.3 การบริหารจัดการ (ตอบไดXมากกวcา 1 ขXอ) (Management skills (Can choose more than one choice)) 
r 1) การทำงานรcวมกับผูXอ่ืน (Teamwork)     
r 2) การจัดการการเงินและงบประมาณ (Financial and budgeting) 
r 3) การวางแผนยุทธศาสตรw (Strategic planning)     
r 4) การบริหารจัดการงานท่ัวไป (General management) 
r 5) อ่ืน ๆ  โปรดระบุ (Others; please indicate)              

  2.4 ทรัพยากรการทำงาน (Work resources) 
  r 1) งบประมาณ (Budget)      r 2) สถานท่ี (Places) 

r 3) เคร่ืองมือ (Tools)      r 4) การประสานงาน (Coordination) 
r 5) การใหXความชcวยเหลือดXานเทคนิค (Technical support)  r 6) การนิเทศ (Supervision) 

  r 7) อ่ืน ๆ  โปรดระบุ (Others; please indicate)        
2.5 ความตXองการดXานอ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate) 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

Consent Form for the collection, use and disclosure of personal information 
o ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการดําเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. 
พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ภาคีร่วมดําเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับ กสศ. ได้
ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 
I agree that the Equitable Education Fund (EEF) collect, use and disclose this information for the purposes of: i) creation of 
education equality and offer of financial assistance for those in need; and ii) education, research and development of knowledge 
to minimize education gaps; and iii) other affairs to fulfil the objectives as stated in Section 5 of Equitable Education Fund Act 
B.E. 2561. The EEF shall disclose this information to its partners in state, private and public sectors based on the aforementioned 
purposes. In accordance with the Personal Data Protection Policy of the EEF.  
 

ลงชื่อ (Signature) ………………………………………………….  
           
        (………..………………………………………….)   
  

 
 

-- ขอบพระคุณ (Thank You) -- 
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*กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน (Please fill in the information truthfully for your benefit.) 

ตอนท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป Part  1: (General information) 

เลขท่ีสัญญาโครงการ (Project contract number )  ��-����  

ช่ือโครงการ (Project name) ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 

ข*อมูลพ้ืนฐานของบุคคล (Personal information) 

1. ช่ือ (First Name) ................................................................นามสกุล (Surname) ...................................................................... 

2. เพศ (Gender)    r 1) ชาย (Male) r 2) หญิง (Female)   r 3) ไม&ต(องการระบุ (Prefer not to say)  

3. สัญชาติ (Nationality)    r 1) ไทย (Thai) r 2) ไร[สัญชาติ (Stateless) r 3) สัญชาติอ่ืน ๆ (ระบุ) (Others; please indicate)................ 

4. เช้ือชาติ (Ethnicity) r 1) ไทย (Thai) r 2) เช้ือชาติอ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others, please indicate) .................................... 

5. เลขประจำตัว (Identification number)  

r 1) ไมmมี (N/A) 

r 2) เลขประจำตัวบุคคลท่ีไมmมีสถานะทางทะเบียน (ID No. of undocumented person) �-����-�����-��� 

r 3) เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ID No.)            �-����-�����-��� 

r 4) เลข G (G number)            G-����-�����-��� 

o 5) หมายเลขแสดงตัวตนอ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate)                   

แบบสอบถามข)อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา  

The Survey of Out-of-school Learners’ Information  
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได(สนับสนุนทุนให(กับโครงการ "สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา" มี

ภารกิจหลัก คือ การส&งต&อฐานข(อมูลครูและเด็กนอกระบบให(กับกสศ. จึงได(จัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข(อมูลครูและเด็กนอกระบบ 

The Equitable Education Fund (EEF) provides the funding for the "Support of development of teachers and learners 

in the non-education system". The key mission of the project is to complete the data base of teachers and young learners outside 

the formal education system and submit such data base to the EEF.  This survey form is designed to gather general information 

คำชี้แจง (Instruction) 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ&งหมายเพื่อต(องการเก็บรวบรวมข(อมูลครูและเด็กนอกระบบ เพื่อส&งต&อข(อมูลนั้นให(แก&กสศ. 

This survey aims to gather some information of teachers and young learners outside the formal education system, which 

will be submitted to the EEF. 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ&งออกเป|น 6 ตอน คือ 

The survey is divided into six parts. 

ตอนที่ 1 ข(อมูลทั่วไป     ตอนที่ 2 ข(อมูลครอบครัวและชุมชน 

ตอนที่ 3 ข(อมูลด(านการศึกษา    ตอนที่ 4 เป�าหมายสูงสุดทางการศึกษา 

ตอนที่ 5 ข(อมูลความต(องการช&วยเหลือจำเพาะ  ตอนที่ 6 ทักษะอาชีพที่ต(องการได(รับการสนับสนุน 

Part 1: General information     Part 2: Family and community information 

Part 3: Education information    Part 4: Highest education goals  

Part 5: Information about needed assistance               Part 6: Support needed to enhance occupation skills 
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6. วัน/เดือน/ปuเกิด (ระบุเปvน ค.ศ. หรือ พ.ศ) Date of Birth (Please indicate A.D. or B.E) ��/��/���� 

7. เบอรxโทรท่ีสามารถติดตmอได[ (Contact phone no.) ................................................................................................................. 

8. ช่ือบุคคลท่ีไว[วางใจ (Contact person) ........................................................................................................................................  

 ความสัมพันธx (Relationship) r 1) พmอ-แมm (Parents) r 2) ญาติ (Cousin) r 3) พ่ี-น[อง (Sibling)  

       r 4) เพ่ือน (Friend)    r 5) อ่ืน ๆ (ระบุ) (Others; please indicate)…………………….. 

 ระบุชmองทางการติดตmอ (Contact channels): โทร (Tel No.)............................................................................................... 

                Facebook................................................................................................ 

      Line.......................................................................................................... 

9. ภูมิลำเนาเดิม (ใสmช่ือจังหวัด) (Hometown)................................................................................................................................. 

10. ท่ีอยูmป�จจุบันท่ีติดตmอได[ (Current address) ............................................................................................................................ 
(หมายรวมถึงสถานท่ีท่ีเด็กอาศัยอยู? ณ ปBจจุบัน ซ่ึงไม?จำเปGนตIองเปGนบIานของเด็ก เช?น สถานพินิจ ศูนยNฝPกและอบรมเด็กและเยาวชน ฯลฯ) 

(This includes the place where the child lives today, which is not necessarily the child's home, such as an observation center, a juvenile training and training center, etc.) 

 

11. อาชีพป�จจุบัน (Current occupation) r 1) ไมmมี (No)  r 2) มี ระบุ (Yes, please indicate) ............................................. 
12. ลักษณะท่ีอยูmอาศัย (Housing)  

r 1) บ[านพักสmวนบุคคล (Personal home)   

r 2) บ[านเชmา (Rental home)  

r 3) หอพักเอกชน (Private apartments)    

r 4) พ้ืนท่ีสาธารณะ (Public areas)       

r 5) บ[านพักของมูลนิธิ/สถานศึกษา (Housing provided by foundation/ education institution)    

r 6) อ่ืน ๆ ระบุ (Other; please indicate) .................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 2 ข*อมูลครอบครัวและชุมชน (Part 2: Family and community information)  

* ผู[ปกครอง หมายถึง พmอ แมm ญาติ หรือบุคคลท่ีเด็กพ่ึงพาอาศัยอยูmด[วย  

* Parents/Guardians may refer to parents, relatives or any persons whom kids live with. 
 

1. ผู[ปกครองท่ีเด็ก/เยาวชนอาศัยอยูmด[วยในป�จจุบัน (Current parents/guardians)  

r บิดาและมารดา (Parents)  r บิดา (Father)   r มารดา (Mother)  

r บุคคลอ่ืน ระบุความสัมพันธx (Other; please indicate relationship).......................................................................... 

2. จำนวนพ่ีน[องท้ังพmอแมmเดียวกัน และตmางพmอ/แมm (นับรวมตนเอง) ...................... คน (person/s) 

(Number of siblings with the same parents and number of siblings with different father or mother (including yourself))  

3. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทmานอาศัยอยูmด[วยในป�จจุบัน (นับรวมตนเอง) ....................... คน (person/s) 

(Number of family members where you live with today (including yourself))  

4. ภาระหน้ีสินของครอบครัว (Family’s debts)  r 1) ไมmมี (No) r 2) มี (Yes) 

5. รายได[ตmอเดือนของผู[ปกครอง (Monthly income of the guardians/parents) ........................................... บาท (Baht) 

 



แบบสอบถามสำหรับเด็กนอกระบบ 3 

6. อาชีพผู[ปกครอง (Occupations of parents/guardians)  
6.1 ลักษณะจ[างงาน (Employment characteristics) 

r 1) วmางงาน (Unemployed) r 2) ไมmมีงานประจำ/รับจ[างรายวัน (No full-time job/ daily contract) 

r 3) มีงานประจำ (Full-time job) 

 6.2 ลักษณะงาน (Job description) (ตอบได*มากกวRา 1 ข*อ) (can choose more than one choice) 

r 1) เกษตรกรรม (ทำไรm/ทำนา/ทำสวน/ประมง) (Agriculture: farming/gardening/fishery)  

r 2) โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial works) r 3) กmอสร[าง (Construction service)  

r 4) ค[าขาย (Retails)    r 5) ชmางไม[/ชmางฝuมือ (Carpenter/Craftsman)   

r 6) บริการ (ทำผม/ตัดเย็บ) (Service provider: hairdresser/cloth makers)              

r 7) อ่ืน ๆ ระบุ (Others; please indicate)................................................................................ 

7. ระบุป�ญหาสำคัญของครอบครัว (Key family’s problems) ..................................................................................................... 

8. ลักษณะชุมชนท่ีอยูmอาศัยในป�จจุบัน (ตอบได*มากกวRา 1 ข*อ) Characteristic of community (can choose more than one choice) 

r 1) ไมmได[อยูmในชุมชน (Outside community)      r 2) ชุมชนชาติพันธุx (Ethnic community)   

r 3) ชุมชนไลmร้ือ (Dismantling community) r 4) ชุมชนบุกรุก (Invading community)  

r 5) ชุมชนในพ้ืนท่ีทับซ[อน (Communities in the overlapping areas) r 6) ชุมชนแออัด (Slum) 

r 7) อ่ืน ๆ ระบุ (Other; please indicate)................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 3 ข*อมูลด*านการศึกษา (Part 3: Education information) 

1. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีได[รับ (Highest education)   

r 1) ไมmเคยได[รับการศึกษา (No education)  r 2) ปฐมวัย (Early childhood education) 

r 3) ประถมศึกษาตอนต[น (Junior primary school) r 4) ประถมศึกษาตอนปลาย (Senior primary school)  

r 5) มัธยมศึกษาตอนต[น (Junior high school) r 6) มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior high school)      

r 7) อ่ืน ๆ ระบุ (Other; please indicate) ...................................................................................................................... 

2. สาเหตุท่ีไมmได[อยูmในระบบการศึกษา (ตอบได*มากกวRา 1 ข*อ) 
    Reasons for not being in the formal education system (can choose more than one choice)  

r 1) ป�ญหาความรุนแรง (Abuse in the family) r 2) ป�ญหาความยากจน (Poverty)  

r 3) เหตุผลด[านสุขภาพ (Health problems) r 4) ป�ญหาครอบครัว (Family problems)   

r 5) ออกกลางคัน/ถูกผลักออก (Dropping out) r 6) อยูmในกระบวนการยุติธรรม (In a justice system) 

r 7) การเข[าไมmถึงระบบการให[ความชmวยเหลือ/สวัสดิการ (Failure to access assistance/welfare)   

r 8) อ่ืน ๆ ระบุ (Others; please indicate)...................................................................................................................... 

3. ความต[องการในการชmวยเหลืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากทุนการศึกษา (ตอบได*มากกวRา 1 ข*อ) 
    Preference of other forms of assistance in addition to scholarships (can choose more than one choice)   

r 1) อุปกรณxการเรียน (Leaning material)    

r 2) การฝ�กอาชีพ/หลักสูตรเสริม/กิจกรรมเสริม โปรดระบุ ............................................................................................. 
Occupation trainings/extra curriculums/other activities; please indicate 

r 3) อ่ืน ๆ ระบุ (Others; please indicate)..................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4 เปYาหมายสูงสุดทางการศึกษา (Part 4: Highest education goals ) 

(กรณีเด็กไม&สามารถให(ข(อมูลได( ผู(ปกครอง/คร/ูผู(ดูแลเด็ก สามารถให(ข(อมูลแทนได() (If the child cannot provide information, 

parents/teachers/or child caregivers can provide information instead.) 

1. ทmานคิดวmาข[อดีของตัวทmานคืออะไร................................................................................................................................................ 

    (What are your strong points?) 

2. ทmานคิดวmาตัวทmานมีศักยภาพในเร่ืองใด........................................................................................................................................... 

   (What areas do you think you have potential in?) 

3. เป�าหมายการศึกษาและชีวิต (เลือกตอบด*านละ 1 ข*อ) (Education and life goals (choose only one in each area)) 

 3.1 ด[านการศึกษา (Education) 

 r 1) ไมmมีเป�าหมายท่ีชัดเจน (No clear goals) 

 r 2) เรียนตmอสายสามัญ (To pursue education in high school program curriculum) 

 r 3) เรียนตmอสายอาชีพ (To pursue education in  vocational curriculum)   

 r 4) เรียนตmออุดมศึกษา (To pursue education in higher education) 

 r 5) ไมmต[องการศึกษาตmอ (Not to pursue future studies) 

 3.2 ด[านทักษะและการประกอบอาชีพ (Skills and occupational preference)  

 r 1) ไมmมีเป�าหมายท่ีชัดเจน (No clear goals)   

 r 2) ต[องการประกอบอาชีพและศึกษาตmอ (To have occupation along with pursuing  further studies) 

 r 3) ต[องการประกอบอาชีพโดยไมmศึกษาตmอ (To have occupation but not to pursue further studies) 

 r 4) ฝ�กทักษะชีวิต/พัฒนาตนเอง (To acquire life skills/self-development)   

 r 5) อ่ืน ๆ ระบุ (Other; please indicate).......................................................................................................... 

 

4. อาชีพท่ีใฝ�ฝ�น (Dream occupation) ......................................................................................................................................... 

เพราะ (Reason/s)........................................................................................................................................................................ 

5. ทักษะทางสังคมท่ีต[องการได[รับการสนับสนุน (ตอบได*มากกวRา 1 ข*อ) 

    (Preferred support for social skills (can choose more than one choice)) 

r 1) การจัดการอารมณx (Emotion management)  r 2) การส่ือสาร (Communication) 

 r 3) การประสานงาน (Collaboration)   r 4) การป�องกันยาเสพติด (Drugs prevention)

 r 5) สุขภาวะทางเพศ (Sex health)   

r 6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others; please indicate) ...........................................................................................................  
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ตอนท่ี 5 ข*อมูลความต*องการชRวยเหลือจำเพาะ (Part 5: Information about needed assistance) 

1. ทmานต[องการได[รับความชmวยเหลืออยmางเรmงดmวนหรือไมm (Do you need immediate assistance?) 

r 1) ต[องการ (ตอบคำถามข[อ 2) Yes, I do. (Answer question 2)   

r 2) ไมmต[องการ เพราะ (No, I don’t because)............................................................................................................... 

 

2. โปรดเรียงลำดับส่ิงท่ีต[องการได[รับความชmวยเหลืออยmางเรmงดmวนโดยนำตัวอักษรหน*าตัวเลือกไว*ในชRองท่ีกำหนด  

(1 คือ เรmงดmวนมากท่ีสุด; 6 คือเรmงดmวนน[อยท่ีสุด) 

Please rank for areas of the most urgent assistance you need by filling the alphabet in front of the items in the 

specific blanks. (1 means the most urgent and 6 means the least urgent). 

ก. 

A. 

การพัฒนาสิทธิสถานะ เชmน การขอเลขประจำตัว/ 

การชmวยเหลือทางด[านกฎหมาย 
Right development ex. request for ID numbers/ legal assistance 

ข. 

B. 

การศึกษา  
Education 

ค. 

C. 

การฟ ¡นฟูสุขภาพกาย  
Physical health 

rehabilitation 
 

ง. 

D. 

การฟ ¡นฟูทางด[านจิตใจ  
Mental health rehabilitation 

จ. 

E. 

ครอบครัวอุปถัมภx  
Host families 

ฉ. 

F. 

ท่ีพักอาศัย  
Housing 

 
 เร;งด;วนมากที่สุด       ลำดับความเรRงดRวน           เร;งด;วนนHอยที่สุด 

Most urgent                 Least urgent 

 1 2 3 4 5 6 

ระบุตัวอักษรหน[าตัวเลือก (ก-ฉ)-----> 
Fill in the alphabet here (A-F) 

      

 

ประเด็นท่ีต[องการความชmวยเหลืออ่ืน ๆ (ถ[ามี) เชmน การส&งเสริมพัฒนาการตามช&วงวัย  

Other assistance needed (if any) e.g., promoting child development according to the age range 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 6 ทักษะอาชีพท่ีต*องการได*รับการสนับสนุน (Part  6: Support needed to enhance occupation skills) 

1. ระบุทักษะอาชีพท่ีต[องการการเสริมทักษะ (Please indicate occupation skills you need to learn or improve.) 

............................................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ระบุส่ิงท่ีต[องการเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (เชmน จัดอบรม สนับสนุนอุปกรณx) (Please indicate what you want to 

enhance your occupation skills (e.g., training, related equipment or material)) 

............................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(*หมายเหตุ: กรณีท่ีไมRสามารถให*ข*อมูลภาพถRาย สามารถข*ามสRวนน้ีได*) 

(*Note: If you cannot provide photos, you may skip this part.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

Consent Form for the collection, use and disclosure of personal information 
o ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง

ความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการดําเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. 

พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ภาคีร่วมดําเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับ กสศ. ได้

ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 

I agree that the Equitable Education Fund (EEF) collect, use and disclose this information for the purposes of: i) creation of 

education equality and offer of financial assistance for those in need; and ii) education, research and development of knowledge 

to minimize education gaps; and iii) other affairs to fulfil the objectives as stated in Section 5 of Equitable Education Fund Act 

B.E. 2561. The EEF shall disclose this information to its partners in state, private and public sectors based on the aforementioned 

purposes. In accordance with the Personal Data Protection Policy of the EEF.  

 

ลงช่ือ (Signature) …………………………..……………………….เด็กและเยาวชน (the youth)      ลงช่ือ (Signature) …………………………………………………. ผู้ปกครอง (The guardian) 

(………..………………………………………….)              (……………………….………………………….….) 

เด็กและเยาวชนที่มีอายมุากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ให้ลงนามส่วนนี้ด้วย หากอายุตํ่ากว่า 10 ปี ให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมแทนได ้

The youth aged ten years and above shall sign their name but those below 10 years may have their guardians sign for them 

 

-------ขอบพระคุณ Thank You------ 

ภาพถ'ายเด็ก  

(Picture of Youth) 

ภาพครอบครัว 

(Picture of Youth’s Family) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือเก็บข้อมูล 

- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ระยะท่ี 1 
- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การพัฒนาทักษะชีวิต ระยะท่ี 1 
- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะท่ี 1 
- แบบสัมภาษณ์ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ระยะท่ี 1 
- แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะชีวิต ระยะท่ี 1 
- แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะท่ี 1 
- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ระยะท่ี 2 
- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การพัฒนาทักษะชีวิต ระยะท่ี 2 
- แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะท่ี 2 
- แบบสัมภาษณ์ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ระยะท่ี 2 
- แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะชีวิต ระยะท่ี 2 
- แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะท่ี 2 
- แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผล 

                                                                                                                               ระยะท่ี 1 
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แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการยอย การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

การดำเนินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการสนบัสนุนและพัฒนากลไก 

การขับแคล่ือนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อโครงการ               

2. เลขท่ีสญัญาโครงการ              

3. วันเดือนปท่ีตอบแบบสอบถาม             

4. ชื่อผูตอบแบบสอบถาม             

5. เบอรโทรศัพท              

 

ตอนท่ี 2 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้  5 หมายถึง เหน็ดวยมากท่ีสุด,  4 หมายถึง เห็นดวยมาก,  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง,  

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย,  1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามฉบับนีผู้วิจัยมีความประสงคใหผตูอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระดวยตัวทานเอง

ตามสภาพความเปนจริง   

2. ผูวิจัยถือวาคําตอบหรือขอมูลท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับและจะนาํไปใชเพ่ือการศึกษา

เทานั้น   

3. แบบสอบถามฉบับนีป้ระกอบดวย 5 หนา 3 ตอน ดังนี้    

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

ตอนท่ี 3 ระดับการปฏิบัติในโครงการ  

คณะทำงานขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีเสีย สละเวลา อันมีคายิ่งของ

ทาน เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบบันี ้  

คณะทำงานโครงการฯ 
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ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

0 ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด √     

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. บริบทโครงการ (ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกร ปญหาและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย)      

ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับ 

1.1 นโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด      

1.2 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันของบริบทชุมชน      

1.3 ความตองการของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด      

1.4 ความตองการครูหรือผูดูแลเด็ก      

1.5 ปญหาและความตองการของเด็ก      

วัตถุประสงคของโครงการ 

1.6 ตรงตามเปาหมายของโครงการ      

1.7 มุงเนนใหเด็กไดรับสวัสดิการจำเปนเรงดวนขณะเกิดการระบาดของโควิด-19 มากข้ึน      

1.8 มุงเนนใหเด็กสามารถดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมขณะเกิดการระบาดของโควิด-19 ใหดีข้ึน      

1.9 มุงเนนใหเด็กไดรับการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการใชประโยชนของตนเอง      

1.10 มุงเนนใหเด็กไดรับการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเขาศึกษาตอเม่ือมีโอกาสเขาสูระบบ

การศึกษา 

     

1.11 มุงเนนใหเด็กมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการเรียนรูในอนาคต เชน การอาน การเขียน 

การสื่อสาร การคิดคำนวณพ้ืนฐาน การคิดวิเคราะห การแกปญหา การใชทักษะชีวิต 

การใชเทคโนโลยี การทำงานเปนทีมมากข้ึน 

     

1.12 มุงเนนใหเดก็ไดรับการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเกิดอุปนิสัยใฝเรียนใฝรู       

1.13 ใหความสำคัญกับการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน      

1.14 มุงเนนการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ในการสนับสนุน

การศึกษา/การเรียนรู ใหกับเด็ก 

     

1.15 โปรดระบุปญหาและความตองการของเด็ก ครู และองคกร ท่ีเก่ียวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กดานการจัดการ
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

เรียนรูท่ีเหมาะสม 

             

             

             

             

              

2. ความพรอมทางดานทรัพยากร         

2.1 ครูหรือผูดูแลเด็กเขาใจท่ีมา เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนปฏิบัตกิารของโครงการใน

การดูแลและชวยเหลือเด็กขณะท่ีมีการระบาดของโควิด-19 และการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสม  

     

2.2 ครูหรือผดููแลเด็กเขาใจบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีตอโครงการ       

2.3 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถวางแผนงานการดำเนินโครงการ            

2.4 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถปฏิบัตงิานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ       

2.5 มีจำนวนบุคลากรดำเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ      

2.6 มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางเพียงพอ      

2.7 มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการดำเนินโครงการอยางเพียงพอ         

2.8 มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ      

2.9 มีเครอืขายในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม      

2.10 โปรดระบุทรัพยากรท่ีตองการเพ่ิมเติมในการนำมาใชดำเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

ดูแลและชวยเหลือเด็กขณะท่ีมีการระบาดของโควิด-19 การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

ของเด็กใหประสบความสำเร็จ    . 
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ตอนท่ี 3 ระดับการปฏิบัตใินโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด    4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก   

3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย   

1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตนิอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

0 มีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ     √ รายงานประจำป 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

1. ดานกระบวนการ       

1 มีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ       

2 กิจกรรมในโครงการนำไปปฏิบัติจริง       

3 มีการแตงตั้งคณะทำงานโครงการ       

4 มีการดำเนินกิจกรรมท่ีกำหนดตามโครงการตามข้ันตอนทุก

กิจกรรม 

      

5 มีการศึกษาสภาพการดำเนินงานปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการในการดูแลและชวยเหลือเด็กในขณะท่ีมีการระบาด

ของโควิด-19 และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม จากผูท่ี

เก่ียวของทุกฝาย 

      

6 มีการติดตามและกำกับการดำเนินเนินโครงการ       

7 มีการประเมินผลการดำเนินโครงการอยางเปนระบบ       

8 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับ

ทราบ 

      

9 ผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญตอการสงเสริมสนับสนุน       
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

โครงการ 

10 ทานสามารถนําปจจัยท่ีเก่ียวของและทรัพยากรของโครงการ

ไปใชในการปฏิบัติ       

      

11 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการท่ีทานเห็นวามีประสิทธภิาพมากท่ีสุด  

             

             

             

             

              

12 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการท่ีทานเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

             

             

             

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถามี) เชน ภาพถาย รายงานประจำป ผลงาน คูมือ รายงานกิจกรรม  
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แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการยอยการพัฒนาทักษะชีวิต 

การดำเนินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการสนบัสนุนและพัฒนากลไก 

การขับแคล่ือนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อโครงการ               

2. เลขท่ีสญัญาโครงการ              

3. วันเดือนปท่ีตอบแบบสอบถาม             

4. ชื่อผูตอบแบบสอบถาม             

5. เบอรโทรศัพท              

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้ผวูิจัยมีความประสงคใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระดวยตัวทานเอง

ตามสภาพความเปนจริง   

2. ผูวิจัยถือวาคําตอบหรือขอมูลท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับและจะนําไปใชเพ่ือการศึกษา

เทานั้น   

3. แบบสอบถามฉบับนีป้ระกอบดวย 5 หนา 2 ตอน ดังนี้    

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

ตอนท่ี 3 ระดับการปฏิบัติในโครงการ  

คณะทํางานขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีเสีย สละเวลา อันมีคายิ่งของ

ทาน เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้   

คณะทํางานโครงการฯ 
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ตอนท่ี 2 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  4 หมายถึง เห็นดวยมาก  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย   1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

0 ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด √     

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

1. บริบทโครงการ (ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกร ปญหาและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย)      

ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับ 

1.1 นโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด      

1.2 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันของบริบทชุมชน      

1.3 ความตองการของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด      

1.4 ความตองการครูหรือผูดูแลเด็ก      

1.5 ปญหาและความตองการของเด็ก      

วัตถุประสงคของโครงการ 

1.6 ตรงตามเปาหมายของโครงการ      

1.7 มุงเนนใหเด็กไดรับสวัสดิการจำเปนเรงดวนขณะเกิดการระบาดของโควิด-19 มากข้ึน      

1.8 มุงเนนใหเด็กสามารถดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมขณะเกิดการระบาดของโควิด-19 ใหดีข้ึน      

1.9 เด็กมีคุณลักษณะและอุปนิสัยท่ีพึงประสงคมากข้ึน      

1.10 เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณมากข้ึน      

1.11 เด็กมีภูมิคุมจากปจจัยเสี่ยงและอบายมุขตาง ๆ มากข้ึน      

1.12 เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจมากข้ึน      

1.13 เด็กมีทักษะการแกปญหาชีวิตมากข้ึน      
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

1.14 เด็กมีทักษะในการสื่อสาร เพ่ือขอ/ใหความชวยเหลือได      

1.15 เด็กมีทักษะในการปรับตัว สามารถเผชิญกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน      

1.16 เด็กมีการเรียนรกูารเปนพลเมืองดขีองสังคม      

1.17 โปรดระบุปญหาและความตองการของเด็ก ครู และองคกร ท่ีเก่ียวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กดานการพัฒนา

ทักษะชวีิต 

             

             

             

             

              

2. ความพรอมทางดานทรพัยากร         

2.1 ครูหรือผูดูแลเด็กเขาใจท่ีมา เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนปฏิบัติการของโครงการใน

การดูแลและชวยเหลือเด็กขณะท่ีมีการระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะชีวิต

ของเด็ก     

     

2.2 ครูหรือผูดูแลเด็กเขาใจบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีตอโครงการ       

2.3 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถวางแผนงานการดำเนินโครงการ            

2.4 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถปฏิบัตงิานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ       

2.5 มีจำนวนบุคลากรดำเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ      

2.6 มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางเพียงพอ      

2.7 มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการดำเนินโครงการอยางเพียงพอ         

2.8 มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ      

2.9 มีเครอืขายในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กอยางเพียงพอ      

2.10 โปรดระบุทรัพยากรท่ีตองการเพ่ิมเติมในการนำมาใชดำเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

ดูแลและชวยเหลือเด็กขณะท่ีมีการระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะชีวิตของ

เด็กใหประสบความสำเร็จ    . 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

          

           
 

 

ตอนท่ี 3 ระดับการปฏิบัตใินโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด    4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก   

3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย   

1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

0 มีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ     √ รายงานประจำป 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

1. ดานกระบวนการ       

1 มีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ       

2 กิจกรรมในโครงการนำไปปฏิบัติจริง       

3 มีการแตงตั้งคณะทำงานโครงการ       

4 มีการดำเนินกิจกรรมท่ีกำหนดตามโครงการตามข้ันตอนทุก

กิจกรรม 

      

5 มีการศึกษาสภาพการดำเนินงานปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการในการดูแลและชวยเหลือเด็กในขณะท่ีมีการระบาด

ของโควิด-19 และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม/การพัฒนา
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

ทักษะอาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก จากผูท่ีเก่ียวของ

ทุกฝาย 

6 มีการติดตามและกำกับการดำเนินเนินโครงการ       

7 มีการประเมินผลการดำเนินโครงการอยางเปนระบบ       

8 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับ

ทราบ 

      

9 ผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญตอการสงเสริมสนับสนุน

โครงการ 

      

10 ทานสามารถนําปจจัยท่ีเก่ียวของและทรัพยากรของโครงการ

ไปใชในการปฏิบัติ       

      

11 โปรดระบกุระบวนการในการดำเนินโครงการท่ีทานเห็นวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

             

             

             

             

              

12 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการท่ีทานเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

             

             

             

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถามี) เชน ภาพถาย รายงานประจำป ผลงาน คูมือ รายงานกิจกรรม  
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แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการยอยการพัฒนาทักษะอาชีพ 

การดําเนินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการสนบัสนุนและพัฒนากลไก 

การขับแคล่ือนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อโครงการ               

2. เลขท่ีสญัญาโครงการ              

3. วันเดือนปท่ีตอบแบบสอบถาม             

4. ชื่อผูตอบแบบสอบถาม             

5. เบอรโทรศัพท              

 

 

 

 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้ผวูิจัยมีความประสงคใหผตูอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระดวยตัวทานเอง

ตามสภาพความเปนจริง   

2. ผวูิจัยถือวาคําตอบหรือขอมูลท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับและจะนําไปใชเพ่ือการศึกษา

เทานั้น   

3. แบบสอบถามฉบับนีป้ระกอบดวย 5 หนา 2 ตอน ดังนี้    

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

ตอนท่ี 3 ระดับการปฏิบัติในโครงการ  

คณะทํางานขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีเสีย สละเวลา อันมีคายิ่ง

ของทาน เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้   

คณะทํางานโครงการฯ 
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ตอนท่ี 2 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด    4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง   

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย    1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

0 ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด √     

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. บริบทโครงการ (ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกร ปญหาและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย)      

ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับ 

1.1 นโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด      

1.2 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันของบริบทชุมชน      

1.3 ความตองการของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด      

1.4 ความตองการครูหรือผูดูแลเด็ก      

1.5 ปญหาและความตองการของเด็ก      

วัตถุประสงคของโครงการ 

1.6 ตรงตามเปาหมายของโครงการ      

1.7 มุงเนนใหเด็กไดรับสวัสดิการจําเปนเรงดวนขณะเกิดการระบาดของโควิด-19 มากข้ึน      

1.8 มุงเนนใหเด็กสามารถดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมขณะเกิดการระบาดของโควิด-19 ใหดีข้ึน      

1.9 มุงเนนใหเด็กมีความพรอมในการประกอบอาชีพในอนาคต      

1.10 มุงเนนใหเด็กไดสรางทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัดของตนมากข้ึน      

1.11 มุงเนนใหเด็กไดคนหาโอกาสดานอาชีพและมีโอกาสทดลองทํางานในสถานท่ีหรือบริบทจริง      

1.12 มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการสื่อสารและสรางความรวมมือในการทํางาน       
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1.13 มุงเนนใหครูหรือผูดูแลเด็กไดพัฒนาความสามารถในการสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ

ใหกับเด็ก ๆ ท่ีดูแล  

     

1.14 มุงเนนใหครูสามารถสงเสริมการรวมกลุมอาชีพของเด็ก ๆ      

1.15 มุงเนนใหครูหรือผูดแูลเด็กสามารถใหคําปรึกษาในการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับเด็ก ๆ       

1.16 มุงเนนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีดูเด็กกับสถานประกอบการ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรในชุมชน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการพัฒนาทักษะ

อาชีพของเด็ก 

     

1.17 โปรดระบุปญหาและความตองการของเด็ก ครู และองคกร ท่ีเก่ียวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กดานการพัฒนา

ทักษะอาชีพ 

             

             

             

             

              

2. ความพรอมทางดานทรัพยากร         

2.1 ครูหรือผูดูแลเด็กเขาใจท่ีมา เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนปฏิบัติการของโครงการใน

การดูแลและชวยเหลือเด็กขณะท่ีมีการระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะอาชีพ

ของเด็ก     

     

2.2 ครูหรือผูดูแลเด็กเขาใจบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีตอโครงการ       

2.3 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถวางแผนงานการดําเนินโครงการ            

2.4 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ       

2.5 มีจํานวนบุคลากรดําเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ      

2.6 มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางเพียงพอ      

2.7 มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ         

2.8 มีระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ      

2.9 มีเครือขายในการพัฒนาทักษะอาชีพของเด็กอยางเพียงพอ      

2.10 โปรดระบทุรัพยากรท่ีตองการเพ่ิมเติมในการนํามาใชดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการ      
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ดูแลและชวยเหลือเด็กขณะท่ีมีการระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะอาชีพของ

เด็กใหประสบความสําเร็จ    . 

          

          

          

           
 

 

ตอนท่ี 3 ระดับการปฏิบัตใินโครงการ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด    4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก   

3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย   

1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตนิอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

0 มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ     √ รายงานประจําป 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

1. ดานกระบวนการ       

1 มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ       

2 กิจกรรมในโครงการนําไปปฏิบัติจริง       

3 มีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการ       

4 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดตามโครงการตามข้ันตอนทุก

กิจกรรม 

      



การติดตามและประเมินผล 

                                                                                                                               ระยะท่ี 1 

5 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

5 มีการศึกษาสภาพการดําเนินงานปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการในการดูแลและชวยเหลือเด็กในขณะท่ีมีการระบาด

ของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะอาชีพของเด็ก จากผูท่ี

เก่ียวของทุกฝาย 

      

6 มีการติดตามและกํากับการดําเนินเนินโครงการ       

7 มีการประเมินผลการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ       

8 มีการรายงานผลการดําเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับ

ทราบ 

      

9 ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญตอการสงเสริมสนับสนุน

โครงการ 

      

10 ทานสามารถนําปจจัยท่ีเก่ียวของและทรัพยากรของโครงการ

ไปใชในการปฏิบัติ       

      

11 โปรดระบุกระบวนการในการดําเนินโครงการท่ีทานเห็นวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

             

             

             

             

              

12 โปรดระบุกระบวนการในการดําเนินโครงการท่ีทานเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

             

             

             

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถามี) เชน ภาพถาย รายงานประจําป ผลงาน คูมือ รายงานกิจกรรม  



แบบสัมภาษณ* การจัดการเรียนรู5ท่ีเหมาะสมระยะท่ี 1  

 1. ข%อมูลส+วนบุคคลของผู%ให%สัมภาษณ:/ โครงการท่ีดำเนินการอยู+/ อธิบายบทบาทหน%าท่ี และความรับผิดชอบต+อ 

โครงการ  

 2. คำถามด%านบริบทของโครงการ 

  2.1 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาด

ของโควิด-19 อย+างไร ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการส่ิงแวดล%อม  

  2.2 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในด%านการจัดการเรียนรู%ท่ี

เหมาะสมอย+างไร  

  2.3 เปYาหมายและวัตถุประสงค:ของโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล%องกับนโยบายของ

หน+วยงานหรือไม+ อย+างไร 

 3. คำถามด%านปOจจัยของโครงการ 

  3.1 ปOจจัยท่ีจำเป[นในการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสมท่ีจะช+วยให%กิจกรรมต+าง ๆ ในโครงการประสบ

ความสำเร็จในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 คืออะไร และควรเป[นอย+างไร  

  3.2 ปOจจัยท่ีมีอยู+ของท+านหรือหน+วยงาน คืออะไรบ%าง เพียงพอหรือไม+ อย+างไร 

  3.3 ปOจจัยท่ีต%องการเพ่ิมเติมคืออะไร วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะช+วยทำให%ได%ปOจจัยตามท่ีต%องการคืออะไร 

  3.4 กิจกรรมท่ีกำหนดไว%ในโครงการมีความเหมาะสมหรือเป[นไปได%มากน%อยเพียงไรในการดูแลเด็กใน

สถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการ

เรียนรู%ท่ีเหมาะสม  

 4. คำถามด%านกระบวนการ 

  4.1 การดำเนินการเป[นไปตามแผนของโครงการหรือไม+ อย+างไร ท้ังในด%านเวลา และงบประมาณ 

  4.2 กิจกรรมใดทำได% หรือกิจกรรมใดทำไม+ได% เพราะอะไร 

  4.3 มีปOญหาและอุปสรรคอย+างไรในการดำเนินโครงการ เพราะอะไร และได%ปรับหรือแก%ไขอย+างไร  

 5. คำถามด%านผลผลิต 

  5.1 จากการดำเนินโครงการ ได%ผลตามวัตถุประสงค:หรือไม+ อย+างไร ในประเด็นต+อไปน้ี (ท้ังในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

   - การดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ 

และการจัดการส่ิงแวดล%อม 

   - เม่ือเข%าร+วมโครงการแล%ว เด็ก/เยาวชนมีการเรียนรู%ท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

o เด็ก/เยาวชนได%รับการเรียนรู%ท่ีสอดคล%องกับความต%องการและสามารถนำไปใช%

ประโยชน:ได% 



o เด็ก/เยาวชนได%รับการเรียนรู%ท่ีสอดคล%องกับการเข%าศึกษาต+อเม่ือมีโอกาสเข%าสู+

ระบบการศึกษาทุกรูปแบบ 

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป[นต+อการเรียนรู%ในอนาคต เช+น การอ+าน การ

เขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณพ้ืนฐาน การคิดวิเคราะห: การแก%ปOญหา การ

ใช%ทักษะชีวิต การใช%เทคโนโลยี การทำงานเป[นทีมมากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีอุปนิสัยใฝeเรียนใฝeรู%มากข้ึน   

o เด็ก/เยาวชนมีเจตคติท่ีดีต+อการเรียนรู%มากข้ึน 

o เกิดความร+วมมือของสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ในการสนับสนุน

การศึกษา/การเรียนรู% ให%กับเด็ก/เยาวชน 

  - รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม+ๆ ในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-

19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสม 

  5.2 โครงการท่ีดำเนินการตอบสนองความต%องการจำเป[นของครูและเด็ก รวมท้ังหน+วยงานท้ังในการดูแล

เด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการ

เรียนรู%ท่ีเหมาะสมได%ครอบคลุมหรือไม+ อย+างไร 

  5.3 ส่ิงท่ีเด็กหรือครูได%รับจากโครงการเกินกว+าเปYาหมายความต%องการมีหรือไม+ มีอะไรบ%าง สามารถ

อธิบายได%ท้ังในทางบวกหรือทางลบ  

  5.4 แนวทางในการดำเนินการ ปOจจัย กลไก และเง่ือนไขในการดำเนินโครงการให%ประสบความสำเร็จ

อย+างต+อเน่ืองคืออะไร ทำอย+างไร 

  5.5 จะมีการนำบทเรียนจากโครงการท่ีประสบความสำเร็จไปประยุกต:ใช%กับกลุ+มเปYาหมายอ่ืนของ

หน+วยงาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของหน+วยงาน รวมท้ังเผยแพร+สู+หน+วยงานอ่ืน ๆ อย+างไร 

 

 6. ท+านเห็นว+า ระบบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ท่ี

เหมาะสมควรเป[นอย+างไร 

  

 
 



แบบสัมภาษณ* การพัฒนาทักษะชีวิตระยะท่ี 1 

 1. ข%อมูลส+วนบุคคลของผู%ให%สัมภาษณ:/ โครงการท่ีดำเนินการอยู+/ อธิบายบทบาทหน%าท่ี และความรับผิดชอบต+อ 

โครงการ  

 2. คำถามด%านบริบทของโครงการ 

  2.1 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาด

ของโควิด-19 อย+างไร ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการส่ิงแวดล%อม  

  2.2 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในด%านการจัดการเรียนรู%ท่ี

เหมาะสม/การพัฒนาทักษะอาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิต อย+างไร  

  2.3 เปZาหมายและวัตถุประสงค:ของโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล%องกับนโยบายของ

หน+วยงานหรือไม+ อย+างไร 

 3. คำถามด%านปOจจัยของโครงการ 

  3.1 ปOจจัยท่ีจำเป\นในการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสม/การพัฒนาทักษะอาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจะช+วย

ให%กิจกรรมต+าง ๆ ในโครงการประสบความสำเร็จในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 คืออะไร และ

ควรเป\นอย+างไร  

  3.2 ปOจจัยท่ีมีอยู+ของท+านหรือหน+วยงาน คืออะไรบ%าง เพียงพอหรือไม+ อย+างไร 

  3.3 ปOจจัยท่ีต%องการเพ่ิมเติมคืออะไร วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะช+วยทำให%ได%ปOจจัยตามท่ีต%องการคืออะไร 

  3.4 กิจกรรมท่ีกำหนดไว%ในโครงการมีความเหมาะสมหรือเป\นไปได%มากน%อยเพียงไรในการดูแลเด็กใน

สถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม การจัดการเรียนรู%ท่ี

เหมาะสม การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต  

 4. คำถามด%านกระบวนการ 

  4.1 การดำเนินการเป\นไปตามแผนของโครงการหรือไม+ อย+างไร ท้ังในด%านเวลา และงบประมาณ 

  4.2 กิจกรรมใดทำได% หรือกิจกรรมใดทำไม+ได% เพราะอะไร 

  4.3 มีปOญหาและอุปสรรคอย+างไรในการดำเนินโครงการ เพราะอะไร และได%ปรับหรือแก%ไขอย+างไร  

 5. คำถามด%านผลผลิต 

  5.1 จากการดำเนินโครงการ ได%ผลตามวัตถุประสงค:หรือไม+ อย+างไร ในประเด็นต+อไปน้ี (ท้ังในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

   - การดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ 

และการจัดการส่ิงแวดล%อม 

   - เม่ือเข%าร+วมโครงการแล%ว เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

o เด็ก/เยาวชนมีคุณลักษณะและอุปนิสัยท่ีพึงประสงค:มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีวุฒิภาวะทางอารมณ:มากข้ึน 



o เด็ก/เยาวชนมีภูมิคุ%มจากปOจจัยเส่ียงและอบายมุขต+าง ๆ มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการคิดวิเคราะห:เพ่ือตัดสินใจมากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะการแก%ไขปOญหาชีวิตมากข้ึน   

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการส่ือสาร เพ่ือขอ/ให%ความช+วยเหลือได% 

o เด็กมีทักษะในการปรับตัว สามารถเผชิญกับสถานการณ:ท่ีเปล่ียนแปลง (ของ

สังคมและส่ิงแวดล%อม) ได%มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีการเรียนรู%เพ่ือเป\นพลเมืองดีของสังคม 

  - รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม+ๆ ในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-

19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม รวมท้ังการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะ

อาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต  

  5.2 โครงการท่ีดำเนินการตอบสนองความต%องการจำเป\นของครูและเด็ก รวมท้ังหน+วยงานท้ังในการดูแล

เด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการ

เรียนรู%ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต ได%ครอบคลุมหรือไม+ อย+างไร 

  5.3 ส่ิงท่ีเด็กหรือครูได%รับจากโครงการเกินกว+าเปZาหมายความต%องการมีหรือไม+ มีอะไรบ%าง สามารถ

อธิบายได%ท้ังในทางบวกหรือทางลบ  

  5.4 แนวทางในการดำเนินการ ปOจจัย กลไก และเง่ือนไขในการดำเนินโครงการให%ประสบความสำเร็จ

อย+างต+อเน่ืองคืออะไร ทำอย+างไร 

  5.5 จะมีการนำบทเรียนจากโครงการท่ีประสบความสำเร็จไปประยุกต:ใช%กับกลุ+มเปZาหมายอ่ืนของ

หน+วยงาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของหน+วยงาน รวมท้ังเผยแพร+สู+หน+วยงานอ่ืน ๆ อย+างไร 

 6. ท+านเห็นว+า ระบบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ท่ี

เหมาะสมควรเป\นอย+างไร 

  

 
 



แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะอาชีพระยะท่ี 1 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์/ โครงการท่ีดําเนินการอยู่/ อธิบายบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อ 
โครงการ  
 2. คําถามด้านบริบทของโครงการ 
  2.1 โครงการท่ีท่านทําตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อย่างไร ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการส่ิงแวดล้อม  
  2.2 โครงการท่ีท่านทําตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ 
อย่างไร  
  2.3 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
 3. คําถามด้านปัจจัยของโครงการ 
  3.1 ปัจจัยท่ีจําเป็นในการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีจะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการประสบความสําเร็จใน
การดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คืออะไร และควรเป็นอย่างไร  
  3.2 ปัจจัยท่ีมีอยู่ของท่านหรือหน่วยงาน คืออะไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
  3.3 ปัจจัยท่ีต้องการเพ่ิมเติมคืออะไร วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะช่วยทําให้ได้ปัจจัยตามท่ีต้องการคืออะไร 
  3.4 กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรในการดูแลเด็กใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการพัฒนา
ทักษะอาชีพ  
 4. คําถามด้านกระบวนการ 
  4.1 การดําเนินการเป็นไปตามแผนของโครงการหรือไม่ อย่างไร ท้ังในด้านเวลา และงบประมาณ 
  4.2 กิจกรรมใดทําได้ หรือกิจกรรมใดทําไม่ได้ เพราะอะไร 
  4.3 มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในการดําเนินโครงการ เพราะอะไร และได้ปรับหรือแก้ไขอย่างไร  
 5. คําถามด้านผลผลิต 
  5.1 จากการดําเนินโครงการ ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ในประเด็นต่อไปน้ี (ท้ังในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ) 
   - การดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ 
และการจัดการส่ิงแวดล้อม 

  - เด็กมีความพร'อมในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต  

  - เด็กมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล'องกับความถนัด  

  - เด็กได'ค'นหาโอกาสด'านอาชีพและมีโอกาสทดลองทำงานในสถานท่ีจริงหรือบริบทจริง  

  - เด็กมีทักษะส่ือสารและสร'างความรGวมมือในการทำงาน  



  - ครูสามารถสGงเสริมการรวมกลุGมอาชีพ  

  - ครูสามารถให'คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็ก ๆ  

  - ครูสามารถแสวงหาความรGวมมือระหวGางหนGวยงานท่ีดูแลเด็กกับสถานประกอบการ องคNกร

ปกครองสGวนท'องถ่ิน องคNกรในชุมชน หรือหนGวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง ในการพัฒนาทักษะอาชีพเด็ก 

  - รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหมGๆ ในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะ
อาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต  
  5.2 โครงการท่ีดําเนินการตอบสนองความต้องการจําเป็นของครูและเด็ก รวมท้ังหน่วยงานท้ังในการดูแล
เด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต ได้ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 
  5.3 ส่ิงท่ีเด็กหรือครูได้รับจากโครงการเกินกว่าเป้าหมายความต้องการมีหรือไม่ มีอะไรบ้าง สามารถ
อธิบายได้ท้ังในทางบวกหรือทางลบ  
  5.4 แนวทางในการดําเนินการ ปัจจัย กลไก และเง่ือนไขในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จ
อย่างต่อเน่ืองคืออะไร ทําอย่างไร 
  5.5 จะมีการนําบทเรียนจากโครงการท่ีประสบความสําเร็จไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนของ
หน่วยงาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของหน่วยงาน รวมท้ังเผยแพร่สู่หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างไร 
 6. ท่านเห็นว่า ระบบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ท่ี

เหมาะสมควรเปUนอยGางไร 
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แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการย่อย การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

การดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนบัสนุนและพัฒนากลไก 

การขับแคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อโครงการ               

2. เลขทีส่ญัญาโครงการ              

3. วันเดือนปีที่ตอบแบบสอบถาม             

4. ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม             

5. เบอร์โทรศัพท์              

 

 

 

 

คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระด้วยตัวท่านเอง

ตามสภาพความเป็นจริง   

2. ผู้วิจัยถือว่าคําตอบหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นความลับและจะนําไปใช้เพ่ือการศึกษา

เทา่นั้น   

3. แบบสอบถามฉบบันี้ประกอบด้วย 4 หน้า 2 ตอน ดังนี้    

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติในโครงการ 

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
 

คณะทำงานขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่เสีย สละเวลา อันมีค่ายิ่งของ

ท่าน เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้   

คณะทำงานโครงการฯ 
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ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติในโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช้องใดช่องหนึ่งที่ท่านเห็นว่าตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแต่ละ

ช่องมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด    4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิาก   

3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ย   

1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ยที่สุด  
 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 5 

0 มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ     √ รายงานประจำปี 
 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 5 

ด้านกระบวนการ       

1 มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       

2 กิจกรรมในโครงการนำไปปฏิบัติจริง       

3 มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ       

4 มีการดำเนินกิจกรรมทีก่ำหนดตามโครงการตามข้ันตอนทุก

กิจกรรม 

      

5 มีการศึกษาสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการในการดูแลและช่วยเหลือเด็กในขณะที่มีการระบาด

ของโควิด-19 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จากผู้ที่

เกีย่วข้องทุกฝ่าย 

      

6 มีการติดตามและกำกับการดำเนินเนินโครงการ       

7 มีการประเมนิผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ       

8 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ       

9 ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุน

โครงการ 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 5 

10 ท่านสามารถนําปจัจัยที่เก่ียวข้องและทรัพยากรของโครงการ

ไปใช้ในการปฏิบัติ       

      

11 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการที่ท่านเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด  

             

             

             

             

              

12 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการที่ท่านเห็นว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร 

             

             

             

              

 

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งใดช่องหนึ่งที่ท่านเห็นว่าตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแต่ละ

ช่องมีความหมาย ดังนี้  5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง 

เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

0 ภาพรวมของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน/องค์กรที่สังกัด √     
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น *หลักฐานประกอบ 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 5 

ด้านผลผลิตของโครงการ 

1 เด็กได้รับสวัสดิการจำเป็นเร่งด่วนขณะเกิดการระบาดของ 

โควิด-19  

      

2 เด็กสามารถดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขณะเกิดการระบาด

ของโควิด-19  

      

3 เด็กได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

      

4 เด็กได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อเมื่อมี

โอกาสเขา้สู่ระบบการศึกษาทุกรูปแบบ 

      

5 เด็กมีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต เช่น 

การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณพ้ืนฐาน การ

คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้

เทคโนโลยี การทำงานเป็นทีมมากขึ้น 

      

6 เด็กได้รับการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้เกิดอุปนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้        

7 เด็กได้รับการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้       

8 เกิดความร่วมมือของสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ใน

การสนับสนุนการศึกษา/การเรียนรู้ ให้กับเด็ก 

      

9 เกิดรูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลเด็กใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในด้าน

สวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และมี

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

      

10 โปรดระบุ ผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

             

             

             

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย รายงานประจำปี ผลงาน คู่มือ รายงานกิจกรรม  
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แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการยอยการพัฒนาทักษะชีวิต 

การดำเนินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการสนบัสนุนและพัฒนากลไก 

การขับแคล่ือนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อโครงการ               

2. เลขท่ีสญัญาโครงการ              

3. วันเดือนปท่ีตอบแบบสอบถาม             

4. ชื่อผูตอบแบบสอบถาม             

5. เบอรโทรศัพท              

 

 

 

 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้ผวูิจัยมีความประสงคใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระดวยตัวทานเอง

ตามสภาพความเปนจริง   

2. ผูวิจัยถือวาคำตอบหรือขอมูลท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับและจะนำไปใชเพ่ือการศึกษา

เทานั้น   

3. แบบสอบถามฉบบันี้ประกอบดวย 4 หนา 2 ตอน ดังนี้    

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดับการปฏิบัติในโครงการ 

ตอนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 
 

คณะทำงานขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีเสีย สละเวลา อันมีคายิ่งของ

ทาน เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี ้  

คณะทำงานโครงการฯ 
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ตอนท่ี 2 ระดับการปฏิบัตใินโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด    4 หมายถึง มีระดับการปฏบิตัิมาก   

3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย   

1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตนิอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

0 มีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ     √ รายงานประจำป 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

ดานกระบวนการ       

1 มีการวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ       

2 กิจกรรมในโครงการนำไปปฏิบัติจริง       

3 มีการแตงตั้งคณะทำงานโครงการ       

4 มีการดำเนินกิจกรรมท่ีกำหนดตามโครงการตามข้ันตอนทุก

กิจกรรม 

      

5 มีการศึกษาสภาพการดำเนินงานปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการในการดูแลและชวยเหลือเด็กในขณะท่ีมีการระบาด

ของโควิด-19 และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม/การพัฒนา

ทักษะอาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก จากผูท่ีเก่ียวของ

ทุกฝาย 

      

6 มีการติดตามและกำกับการดำเนินเนินโครงการ       

7 มีการประเมินผลการดำเนินโครงการอยางเปนระบบ       

8 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับทราบ       

9 ผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญตอการสงเสริมสนับสนุน       
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

โครงการ 

10 ทานสามารถนําปจจัยท่ีเก่ียวของและทรัพยากรของโครงการ

ไปใชในการปฏิบัติ       

      

11 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการท่ีทานเห็นวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

             

             

             

             

              

12 โปรดระบุกระบวนการในการดำเนินโครงการท่ีทานเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

             

             

             

              

 

ตอนท่ี 3 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้  5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  4 หมายถึง เห็นดวยมาก  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง   2 

หมายถึง เห็นดวยนอย  1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

0 ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด √     
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

ดานผลผลิตของโครงการ 

1 เด็กไดรับสวัสดิการจำเปนเรงดวนขณะเกิดการระบาดของ 

โควิด-19  

      

2 เด็กสามารถดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมขณะเกิดการระบาด

ของโควิด-19  

      

3 เด็กมีคุณลักษณะและอุปนิสัยท่ีพึงประสงคมากข้ึน       

4 เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณมากข้ึน       

5 เด็กมีภูมิคุมจากปจจัยเสี่ยงและอบายมุขตาง ๆ มากข้ึน       

6 เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจมากข้ึน       

7 เด็กมีทักษะการแกปญหาชีวิตมากข้ึน       

8 มีเด็กมีทักษะในการสื่อสาร เพ่ือขอ/ใหความชวยเหลือได       

9 เด็กมีทักษะในการปรับตัว สามารถเผชิญกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน 

      

10 เด็กมีการเรียนรกูารเปนพลเมืองดขีองสังคม       

11 เกิดรูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการดูแลเด็กใน

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ท้ังในดาน

สวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

การพัฒนาทักษะชีวิต 

      

12 โปรดระบุ ผลผลิตของโครงการท่ีเก่ียวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กดานการพัฒนาทักษะชีวิต 

             

             

             

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถามี) เชน ภาพถาย รายงานประจำป ผลงาน คูมือ รายงานกิจกรรม  
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แบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการยอยการพัฒนาทักษะอาชีพ 

การดําเนินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการสนบัสนุนและพัฒนากลไก 

การขับแคล่ือนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อโครงการ               

2. เลขท่ีสญัญาโครงการ              

3. วันเดือนปท่ีตอบแบบสอบถาม             

4. ชื่อผูตอบแบบสอบถาม             

5. เบอรโทรศัพท              

 

 

 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้ผวูิจัยมีความประสงคใหผตูอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระดวยตัวทานเอง

ตามสภาพความเปนจริง   

2. ผวูิจยัถือวาคําตอบหรือขอมูลท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับและจะนําไปใชเพ่ือการศึกษา

เทานั้น   

3. แบบสอบถามฉบบันีป้ระกอบดวย 4 หนา 2 ตอน ดังนี้    

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ระดับการปฏิบัติในโครงการ 

ตอนท่ี 3 ระดับความคิดเหน็เก่ียวกับโครงการ 
 

คณะทํางานขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีเสีย สละเวลา อันมีคายิ่ง

ของทาน เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้   

คณะทํางานโครงการฯ 
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ตอนท่ี 2 ระดับการปฏิบัตใินโครงการ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด    4 หมายถึง มีระดับการปฏิบตัิมาก   

3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย   

1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตนิอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

0 มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ     √ รายงานประจําป 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

ดานกระบวนการ       

1 มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ       

2 กิจกรรมในโครงการนําไปปฏิบัติจริง       

3 มีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการ       

4 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดตามโครงการตามข้ันตอนทุก

กิจกรรม 

      

5 มีการศึกษาสภาพการดําเนินงานปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการในการดูแลและชวยเหลือเด็กในขณะท่ีมีการระบาด

ของโควิด-19 และการพัฒนาทักษะอาชีพของเด็ก จากผูท่ี

เก่ียวของทุกฝาย 

      

6 มีการติดตามและกํากับการดําเนินเนินโครงการ       

7 มีการประเมินผลการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ       

8 มีการรายงานผลการดําเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับทราบ       

9 ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญตอการสงเสริมสนับสนุน

โครงการ 

      



การติดตามและประเมินผล 

                                                                                                                               ระยะท่ี 2 

3 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

10 ทานสามารถนําปจจัยท่ีเก่ียวของและทรัพยากรของโครงการ

ไปใชในการปฏิบัติ       

      

11 โปรดระบุกระบวนการในการดําเนินโครงการท่ีทานเห็นวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

             

             

             

             

              

12 โปรดระบุกระบวนการในการดําเนินโครงการท่ีทานเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

             

             

             

              

 

ตอนท่ี 3 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองใดชองหนึ่งท่ีทานเห็นวาตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด โดยแตละ

ชองมีความหมาย ดังนี้   

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด    4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง   

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย    1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

0 ภาพรวมของโครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน/องคกรท่ีสังกัด √     
 

 

 



การติดตามและประเมินผล 

                                                                                                                               ระยะท่ี 2 

4 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ *หลักฐานประกอบ 

(ถามี) 1 2 3 4 5 

ดานผลผลิตของโครงการ 

1 เด็กไดรับสวัสดิการจําเปนเรงดวนขณะเกิดการระบาดของ 

โควิด-19  

      

2 เด็กสามารถดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมขณะเกิดการระบาด

ของโควิด-19  

      

3 เด็กมีความพรอมในการประกอบอาชีพในอนาคต       

4 เด็กมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัดของตน       

5 เด็กไดคนหาโอกาสดานอาชีพและไดทดลองทํางานใน

สถานท่ีหรือบริบทจริง 

      

6 เด็กมีทักษะการสื่อสารและสามารถสรางความรวมมือในการ

ทํางาน 

      

7 ครูหรือผูดูแลเด็กสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการใหม ๆ 

ในการสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับเด็ก ๆ  

      

8 มีความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีดูเด็กกับสถานประกอบการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรในชุมชน หรือหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ในการพัฒนาทักษะอาชีพของเด็ก 

      

9 เกิดรูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหมๆ ในการดูแลเด็กใน

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ท้ังในดาน

สวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม รวมท้ัง 

การพัฒนาทักษะอาชีพ 

      

10 โปรดระบุ ผลผลิตของโครงการท่ีเก่ียวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กดานการพัฒนาทักษะอาชีพ 

             

             

             

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถามี) เชน ภาพถาย รายงานประจําป ผลงาน คูมือ รายงานกิจกรรม  



แบบสัมภาษณ* การจัดการเรียนรู5ท่ีเหมาะสมระยะท่ี 2 

 1. ข%อมูลส+วนบุคคลของผู%ให%สัมภาษณ:/ โครงการท่ีดำเนินการอยู+/ อธิบายบทบาทหน%าท่ี และความรับผิดชอบต+อ 

โครงการ  

 2. คำถามด%านบริบทของโครงการ 

  2.1 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาด

ของโควิด-19 อย+างไร ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการส่ิงแวดล%อม  

  2.2 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในด%านการจัดการเรียนรู%ท่ี

เหมาะสมอย+างไร  

  2.3 เปYาหมายและวัตถุประสงค:ของโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล%องกับนโยบายของ

หน+วยงานหรือไม+ อย+างไร 

 3. คำถามด%านปOจจัยของโครงการ 

  3.1 ปOจจัยท่ีจำเป[นในการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสมท่ีจะช+วยให%กิจกรรมต+าง ๆ ในโครงการประสบ

ความสำเร็จในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 คืออะไร และควรเป[นอย+างไร  

  3.2 ปOจจัยท่ีมีอยู+ของท+านหรือหน+วยงาน คืออะไรบ%าง เพียงพอหรือไม+ อย+างไร 

  3.3 ปOจจัยท่ีต%องการเพ่ิมเติมคืออะไร วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะช+วยทำให%ได%ปOจจัยตามท่ีต%องการคืออะไร 

  3.4 กิจกรรมท่ีกำหนดไว%ในโครงการมีความเหมาะสมหรือเป[นไปได%มากน%อยเพียงไรในการดูแลเด็กใน

สถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการ

เรียนรู%ท่ีเหมาะสม  

 4. คำถามด%านกระบวนการ 

  4.1 การดำเนินการเป[นไปตามแผนของโครงการหรือไม+ อย+างไร ท้ังในด%านเวลา และงบประมาณ 

  4.2 กิจกรรมใดทำได% หรือกิจกรรมใดทำไม+ได% เพราะอะไร 

  4.3 มีปOญหาและอุปสรรคอย+างไรในการดำเนินโครงการ เพราะอะไร และได%ปรับหรือแก%ไขอย+างไร  

 5. คำถามด%านผลผลิต 

  5.1 จากการดำเนินโครงการ ได%ผลตามวัตถุประสงค:หรือไม+ อย+างไร ในประเด็นต+อไปน้ี (ท้ังในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

   - การดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ 

และการจัดการส่ิงแวดล%อม 

   - เม่ือเข%าร+วมโครงการแล%ว เด็ก/เยาวชนมีการเรียนรู%ท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

o เด็ก/เยาวชนได%รับการเรียนรู%ท่ีสอดคล%องกับความต%องการและสามารถนำไปใช%

ประโยชน:ได% 



o เด็ก/เยาวชนได%รับการเรียนรู%ท่ีสอดคล%องกับการเข%าศึกษาต+อเม่ือมีโอกาสเข%าสู+

ระบบการศึกษาทุกรูปแบบ 

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป[นต+อการเรียนรู%ในอนาคต เช+น การอ+าน การ

เขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณพ้ืนฐาน การคิดวิเคราะห: การแก%ปOญหา การ

ใช%ทักษะชีวิต การใช%เทคโนโลยี การทำงานเป[นทีมมากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีอุปนิสัยใฝeเรียนใฝeรู%มากข้ึน   

o เด็ก/เยาวชนมีเจตคติท่ีดีต+อการเรียนรู%มากข้ึน 

o เกิดความร+วมมือของสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ในการสนับสนุน

การศึกษา/การเรียนรู% ให%กับเด็ก/เยาวชน 

  - รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม+ๆ ในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-

19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสม 

  5.2 โครงการท่ีดำเนินการตอบสนองความต%องการจำเป[นของครูและเด็ก รวมท้ังหน+วยงานท้ังในการดูแล

เด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการ

เรียนรู%ท่ีเหมาะสมได%ครอบคลุมหรือไม+ อย+างไร 

  5.3 ส่ิงท่ีเด็กหรือครูได%รับจากโครงการเกินกว+าเปYาหมายความต%องการมีหรือไม+ มีอะไรบ%าง สามารถ

อธิบายได%ท้ังในทางบวกหรือทางลบ  

  5.4 แนวทางในการดำเนินการ ปOจจัย กลไก และเง่ือนไขในการดำเนินโครงการให%ประสบความสำเร็จ

อย+างต+อเน่ืองคืออะไร ทำอย+างไร 

  5.5 จะมีการนำบทเรียนจากโครงการท่ีประสบความสำเร็จไปประยุกต:ใช%กับกลุ+มเปYาหมายอ่ืนของ

หน+วยงาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของหน+วยงาน รวมท้ังเผยแพร+สู+หน+วยงานอ่ืน ๆ อย+างไร 

 

 6. ท+านเห็นว+า ระบบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ท่ี

เหมาะสมควรเป[นอย+างไร 

  

7. กรณีตัวอย+าง: การพัฒนาเด็กนอกระบบ (best + worst case) 

 7.1 กระบวนการและวิธีการในการเข%าถึงเด็กนอกระบบ  

 7.2 สภาพปOญหาของเด็กนอกระบบ 

7.3 รูปแบบ กระบวนการในการช+วยเหลือ 

7.4 ผลท่ีเกิดข้ึน (เข%าโรงเรียนแล%วเป[นไง ฝtกอาชีพเป[นไง) 

7.5 ปOจจัยท่ีส+งผลให%ประสบความสำเร็จและล%มเหลว 

7.6 แนวทางการส+งเสริม สนับสนุน แก%ไขปOญหา  
 



แบบสัมภาษณ* การพัฒนาทักษะชีวิตระยะท่ี 2 

 1. ข%อมูลส+วนบุคคลของผู%ให%สัมภาษณ:/ โครงการท่ีดำเนินการอยู+/ อธิบายบทบาทหน%าท่ี และความรับผิดชอบต+อ 

โครงการ  

  

2. คำถามด%านบริบทของโครงการ 

  2.1 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาด

ของโควิด-19 อย+างไร ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการส่ิงแวดล%อม  

  2.2 โครงการท่ีท+านทำตอบสนองปOญหาและความต%องการในการดูแลเด็กในด%านการจัดการเรียนรู%ท่ี

เหมาะสม/การพัฒนาทักษะอาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิต อย+างไร  

  2.3 เปZาหมายและวัตถุประสงค:ของโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล%องกับนโยบายของ

หน+วยงานหรือไม+ อย+างไร 
  

3. คำถามด%านปOจจัยของโครงการ 

  3.1 ปOจจัยท่ีจำเป\นในการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสม/การพัฒนาทักษะอาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจะช+วย

ให%กิจกรรมต+าง ๆ ในโครงการประสบความสำเร็จในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 คืออะไร และ

ควรเป\นอย+างไร  

  3.2 ปOจจัยท่ีมีอยู+ของท+านหรือหน+วยงาน คืออะไรบ%าง เพียงพอหรือไม+ อย+างไร 

  3.3 ปOจจัยท่ีต%องการเพ่ิมเติมคืออะไร วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะช+วยทำให%ได%ปOจจัยตามท่ีต%องการคืออะไร 

  3.4 กิจกรรมท่ีกำหนดไว%ในโครงการมีความเหมาะสมหรือเป\นไปได%มากน%อยเพียงไรในการดูแลเด็กใน

สถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม การจัดการเรียนรู%ท่ี

เหมาะสม การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต  
  

4. คำถามด%านกระบวนการ 

  4.1 การดำเนินการเป\นไปตามแผนของโครงการหรือไม+ อย+างไร ท้ังในด%านเวลา และงบประมาณ 

  4.2 กิจกรรมใดทำได% หรือกิจกรรมใดทำไม+ได% เพราะอะไร 

  4.3 มีปOญหาและอุปสรรคอย+างไรในการดำเนินโครงการ เพราะอะไร และได%ปรับหรือแก%ไขอย+างไร  
  

5. คำถามด%านผลผลิต 

  5.1 จากการดำเนินโครงการ ได%ผลตามวัตถุประสงค:หรือไม+ อย+างไร ในประเด็นต+อไปน้ี (ท้ังในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

   - การดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ 

และการจัดการส่ิงแวดล%อม 

   - เม่ือเข%าร+วมโครงการแล%ว เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 



o เด็ก/เยาวชนมีคุณลักษณะและอุปนิสัยท่ีพึงประสงค:มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีวุฒิภาวะทางอารมณ:มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีภูมิคุ%มจากปOจจัยเส่ียงและอบายมุขต+าง ๆ มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการคิดวิเคราะห:เพ่ือตัดสินใจมากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะการแก%ไขปOญหาชีวิตมากข้ึน   

o เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการส่ือสาร เพ่ือขอ/ให%ความช+วยเหลือได% 

o เด็กมีทักษะในการปรับตัว สามารถเผชิญกับสถานการณ:ท่ีเปล่ียนแปลง (ของ

สังคมและส่ิงแวดล%อม) ได%มากข้ึน 

o เด็ก/เยาวชนมีการเรียนรู%เพ่ือเป\นพลเมืองดีของสังคม 

  - รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม+ๆ ในการดูแลเด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-

19 ท้ังในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม รวมท้ังการจัดการเรียนรู%ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะ

อาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต  

  5.2 โครงการท่ีดำเนินการตอบสนองความต%องการจำเป\นของครูและเด็ก รวมท้ังหน+วยงานท้ังในการดูแล

เด็กในสถานการณ:การแพร+ระบาดของโควิด-19 ในด%านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล%อม และการจัดการ

เรียนรู%ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต ได%ครอบคลุมหรือไม+ อย+างไร 

  5.3 ส่ิงท่ีเด็กหรือครูได%รับจากโครงการเกินกว+าเปZาหมายความต%องการมีหรือไม+ มีอะไรบ%าง สามารถ

อธิบายได%ท้ังในทางบวกหรือทางลบ  

  5.4 แนวทางในการดำเนินการ ปOจจัย กลไก และเง่ือนไขในการดำเนินโครงการให%ประสบความสำเร็จ

อย+างต+อเน่ืองคืออะไร ทำอย+างไร 

  5.5 จะมีการนำบทเรียนจากโครงการท่ีประสบความสำเร็จไปประยุกต:ใช%กับกลุ+มเปZาหมายอ่ืนของ

หน+วยงาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของหน+วยงาน รวมท้ังเผยแพร+สู+หน+วยงานอ่ืน ๆ อย+างไร 
  

6. ท+านเห็นว+า ระบบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ท่ี

เหมาะสมควรเป\นอย+างไร 
 

7. กรณีตัวอย+าง: การพัฒนาเด็กนอกระบบ (best + worst case) 

 7.1 กระบวนการและวิธีการในการเข%าถึงเด็กนอกระบบ  

 7.2 สภาพปOญหาของเด็กนอกระบบ 

7.3 รูปแบบ กระบวนการในการช+วยเหลือ 

7.4 ผลท่ีเกิดข้ึน (เข%าโรงเรียนแล%วเป\นไง ฝrกอาชีพเป\นไง) 

7.5 ปOจจัยท่ีส+งผลให%ประสบความสำเร็จและล%มเหลว 

7.6 แนวทางการส+งเสริม สนับสนุน แก%ไขปOญหา  

 



แบบสัมภาษณ์ ทักษะอาชีพระยะท่ี 2 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์/ โครงการท่ีดําเนินการอยู่/ อธิบายบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อ 
โครงการ  
  

2. คําถามด้านบริบทของโครงการ 
  2.1 โครงการท่ีท่านทําตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อย่างไร ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และการจัดการส่ิงแวดล้อม  
  2.2 โครงการท่ีท่านทําตอบสนองปัญหาและความต้องการในการดูแลเด็กในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ 
อย่างไร  
  2.3 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
  

3. คําถามด้านปัจจัยของโครงการ 
  3.1 ปัจจัยท่ีจําเป็นในการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีจะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการประสบความสําเร็จใน
การดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คืออะไร และควรเป็นอย่างไร  
  3.2 ปัจจัยท่ีมีอยู่ของท่านหรือหน่วยงาน คืออะไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
  3.3 ปัจจัยท่ีต้องการเพ่ิมเติมคืออะไร วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะช่วยทําให้ได้ปัจจัยตามท่ีต้องการคืออะไร 
  3.4 กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรในการดูแลเด็กใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการพัฒนา
ทักษะอาชีพ  
  

4. คําถามด้านกระบวนการ 
  4.1 การดําเนินการเป็นไปตามแผนของโครงการหรือไม่ อย่างไร ท้ังในด้านเวลา และงบประมาณ 
  4.2 กิจกรรมใดทําได้ หรือกิจกรรมใดทําไม่ได้ เพราะอะไร 
  4.3 มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในการดําเนินโครงการ เพราะอะไร และได้ปรับหรือแก้ไขอย่างไร  
  

5. คําถามด้านผลผลิต 
  5.1 จากการดําเนินโครงการ ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ในประเด็นต่อไปน้ี (ท้ังในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ) 
   - การดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ 
และการจัดการส่ิงแวดล้อม 

  - เด็กมีความพร'อมในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต  

  - เด็กมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล'องกับความถนัด  



  - เด็กได'ค'นหาโอกาสด'านอาชีพและมีโอกาสทดลองทำงานในสถานท่ีจริงหรือบริบทจริง  

  - เด็กมีทักษะส่ือสารและสร'างความรGวมมือในการทำงาน  

  - ครูสามารถสGงเสริมการรวมกลุGมอาชีพ  

  - ครูสามารถให'คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็ก ๆ  

  - ครูสามารถแสวงหาความรGวมมือระหวGางหนGวยงานท่ีดูแลเด็กกับสถานประกอบการ องคNกร

ปกครองสGวนท'องถ่ิน องคNกรในชุมชน หรือหนGวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง ในการพัฒนาทักษะอาชีพเด็ก 

  - รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหมGๆ ในการดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ท้ังในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะ
อาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต  
  5.2 โครงการท่ีดําเนินการตอบสนองความต้องการจําเป็นของครูและเด็ก รวมท้ังหน่วยงานท้ังในการดูแล
เด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิต ได้ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 
  5.3 ส่ิงท่ีเด็กหรือครูได้รับจากโครงการเกินกว่าเป้าหมายความต้องการมีหรือไม่ มีอะไรบ้าง สามารถ
อธิบายได้ท้ังในทางบวกหรือทางลบ  
  5.4 แนวทางในการดําเนินการ ปัจจัย กลไก และเง่ือนไขในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จ
อย่างต่อเน่ืองคืออะไร ทําอย่างไร 
  5.5 จะมีการนําบทเรียนจากโครงการท่ีประสบความสําเร็จไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนของ
หน่วยงาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของหน่วยงาน รวมท้ังเผยแพร่สู่หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างไร 
  

6. ท่านเห็นว่า ระบบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ท่ี

เหมาะสมควรเปUนอยGางไร 
  

7. กรณีตัวอยGาง: การพัฒนาเด็กนอกระบบ (best + worst case) 

 7.1 กระบวนการและวิธีการในการเข'าถึงเด็กนอกระบบ  

 7.2 สภาพปgญหาของเด็กนอกระบบ 

7.3 รูปแบบ กระบวนการในการชGวยเหลือ 

7.4 ผลท่ีเกิดข้ึน (เข'าโรงเรียนแล'วเปUนไง ฝnกอาชีพเปUนไง) 

7.5 ปgจจัยท่ีสGงผลให'ประสบความสำเร็จและล'มเหลว 

7.6 แนวทางการสGงเสริม สนับสนุน แก'ไขปgญหา  

 
 



 
 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
 

ช่ือโครงการ:              
              
ผู้ให้ข้อมูล:              
ประเภทเด็กนอกระบบในโครงการของท่าน          
 

คําชี้แจง ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการอ่านเอกสารการประชุม 
โดยพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงที่อ่านง่าย รวมถึงหากโครงการใดมีประเภทเด็กนอกระบบการศึกษา
มากกว่า 1 ประเภท สามารถใส่ข้อคิดเห็นมาด้วยกันได้เลยพร้อมระบุประเภทเด็กให้ชัดเจน เพื่อนํามา
แลกเปลี่ยนในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2564 ตามรายประเด็นต่อไปนี ้
1. ปัญหา/อุปสรรคของเด็กนอกระบบการศึกษา 
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
              
             
              
             
              



 
 

2. รูปแบบการช่วยเหลือเด็ก       
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
              



 
 

3. กลไกการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
3.1 กลไกการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาท่ีทํางานกับเด็ก        
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              



 
 

3.2 กลไกการพัฒนาเด็ก        
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
              



 
 

4. ข้อเสนอการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กร 
4.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาท่ีทํางานกับเด็ก      
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              



 
 

4.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก        
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
              



 
 

5. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  
5.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูนอกระบบการศึกษา  
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              



 
 

5.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษา  
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
              
              
              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ชุดข้อมูลส าหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
- อินโฟกราฟิก  
- บทความหนังสือพิมพ์มติชน  
- โมชั่นกราฟิก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 1 ปี 2020 กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ได้รวบรวม 3 ทักษะส าคัญที่จ าเป็นส าหรับเด็ก เยาวชน และ

ผู้ใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 เด็กนักเรียนยากจนพิเศษเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษากว่า 1,800,000 คน  
การชุมนุมทางการเมือง และสถานการณ์การใช้ความรุนแรงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ 

 

 
 

 

  
 

 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 2 กลุ่มของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาตามสภาพที่พบ 
เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 25 ปี ซึ่ง

ปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ฯลฯ ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของเด็กนอกระบบการศึกษาได้ 4 กลุ่ม ดังภาพ   

 
 

  
 

  
 
 
 
 



อินโฟกราฟิกชิน้ที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสที่ถือว่าเป็นผู้พลาดโอกาสและผู้ขาดโอกาสอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย  ดังนั้น  

การที ่ครูนอกระบบการศึกษามีแนวทางการจัดการเรียนรู ้ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ส่งผลให้สามารถวางแผน  

การด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้ตรงตามบริบทของกลุ่ มเด็กด้อยโอกาสในช่วงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ได้อย่างแท้จริง ดังภาพ 
 

 
 

อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 4 รูปแบบการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา ทั้ง 

การมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น และเกิดภาวะถดถอยด้านการเรียนรู ้ของเด็กนอกระบบ
การศึกษา ดังนั้น รูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจ าเป็นต้องอาศัยหลักการ  
ดังภาพ  

 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 5 เป้าหมายในการจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เปรียบเหมือนการเทน ้าในแก้วให้
เต็มตามที่ตัวเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสแต่ละบุคคลต้องการ ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพของตนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จ าเป็นต้องมุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดังภาพ 

 

 
 

อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 6 การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของบุคคล ส่งเสริมให้เกิด

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการด ารงชีวิต การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ให้คนในชาติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มโนทัศน์และความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังภาพ 

 

 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 7 กลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) 
กลุ่มเด็กบทท้องถนนถือเป็นหนึ่งกลุ่มคนในสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการท างาน ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู ้ส าหรับกลุ ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบรูปแบบและกลไกการให้บริการการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ ่มนี้   
ดังภาพ 

 

  

  
 
 
 
 

 
 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 8 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับครูข้างถนนและคนท างานกับเด็กบนท้องถนน 
สมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นส าหรับครูข้างถนนและคนท างานกับเด็กบนท้องถนน หมายถึง 

ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge, Skills and Personal Attribute) ของบุคคลที่จ าเป็นต้องมี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ครูข้างถนนและคนท างานกับเด็กบนท้องถนนมี 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ สมรรถนะด้านทัศนคติ สมรรถนะด้าน
ทักษะ และสมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะที่มีความจ าเป็นมากที่สุดจ านวน 7 เรื่อง โดยมีรายละเอียด 
ดังภาพ 

. 
 

อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 9 ปฐมพยาบาลหัวใจให้เด็กนอกระบบ 

หัวใจของใครต่างก็ต้องการการดูแล ทั ้งในช่วงเวลาปกติและในวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะเด็ก 
(และครู) นอกระบบที่ได้รับผลกระทบที่หนักขึ้น หลายคนอาจมีค าถามว่า แล้วเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรใน
เวลาที่ยากล าบากนี้ ถ้าอย่างนั้นชวนเริ่มต้นช่วยให้ใจของเขาเบาสบายขึ้น และอาจช่วยคลี่คลายปัญหาบางส่วน
ของเขาด้วยการฟังของเราที่มีประสิทธิภาพ เป็นดั่งการปฐมพยาบาลให้หัวใจด้วยหลักของ ACE ดังภาพ 
 

 



 

อินโฟกราฟิกชิน้ที่ 10 แนวทางการรับมือส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะท างานโครงการฯ ได้ศึกษาตัวอย่างและแนว
ทางการรับมือส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยทั้งเด็กบนท้องถนน เด็กก าพร้า เด็กเยาวชนพิการ  
เด็กและเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชนข้ามชาติ  
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบการศึกษาของกศน. มีตัวอย่างและแนวทางดังภาพ 

 

 

  
 
 
 
 
 



 

อินโฟกราฟิกชิน้ที่ 11 โควิด-19: ผลกระทบและการรับมือส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะท างานฯ ได้ศึกษาผลกระทบและการรับมือส าหรับ

กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ จีน อัฟกานิสถาน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ซึ่งมีรายละเอียด
ดังภาพ 

 

  
 

  
 
 
 
 
 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 12  โควิด-19: ผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะท างานฯ ได้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเด็กนอก

ระบบการศึกษาในประเทศไทยทั้งเด็กบนท้องถนน เด็กก าพร้า เด็กเยาวชนพิการ แม่วัยรุ่น เด็กและเยาวชน
จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์เด็กและ
เยาวชนข้ามชาติ ดังภาพ 

 

  
 

  
 

 
 
 
 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 13 บทสัมภาษณ์การลงพื้นที่ครั้งที่ 1 

 ทางคณะท างานฯ ลงพื้นที่และติดตามโครงการย่อยในแต่ละพ้ืนที่จ านวน 18 โครงการ และดึงจุดเด่น
ของแต่ละโครงการออกมา เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ถึงการด าเนินงานการช่วยเหลือครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาในแต่ละพ้ืนที ่ดังภาพ 
 

  

  

  
 
 

 
 
 

 



อินโฟกราฟิกชิ้นที่ 14 การส ารวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทางคณะท างานฯ ติดตามโครงการย่อยในแต่ละพ้ืนที่จ านวน 

18 โครงการ ถึงวิธีการและกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างไรบ้าง ดังภาพ 
 

  
 

  
 

  
 



อินโฟกราฟิกชิน้ที่ 15 แบบส ารวจความคิดเห็นจากเด็กนอกระบการศึกษาในวันเด็ก 2564 
 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้จัดท าอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลจาก  

การส ารวจความคิดเห็นของเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดย
มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน 57 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.63 และเพศชายร้อยละ 47.37 ส่วนใหญ่มี
อายุต ่ากว่า 18 ปี (เด็ก) ร้อยละ 77.19 และอายุ 18 – 25 ปี (เยาวชน) ร้อยละ 22.81 มีรายละเอียด ดังภาพ 

 

 
 

  
 



  
 

บทความหนังสือพิมพ์มติชนชิ้นที่ 1 กลไกส าคัญในการท างานเพื่อการช่วยเหลือเด็ก  
นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ 

ตัวอย่างหนึ่งส าหรับการกลไกในการท างานที่ส าคัญเพ่ือช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา จากการลง
พื้นที่ติดตามและหนุนเสริมโครงการ “ตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19” โดย
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากกลไก 3 หลักด้วยกันคือ 1) กลไกในการเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ 2) กลไกคนท างานที่มีความเชี่ยวชาญ และ 3) กลไกด้านงบประมาณ (อ่านเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.matichon.co.th/article/news_2749453) 
 

 
 

 
 
 
 
 



บทความหนังสือพิมพ์มติชนชิ้นที่ 2 การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 
ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในสังขละบุรี 

หนึ่งในตัวอย่างการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ไม่ได้ยัด
เยียดเนื ้อหา แต่มุ ่งพัฒนาแรงบันดาลใจตามลักษณะตามธรรมชาติการเรียนรู ้ในระดับปัจเจกบุคคล  
การกระจายโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เด็กนอกระบบการศึกษาในการค้นหาศักยภาพของ
ตนเองผ่านการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อการพึ่งพาตนเองในรูปแบบต่าง  ๆ และมีครูนอกระบบในพื้นที่และครู
อาสามาช่วยจัดการเรียนรู้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.matichon.co.th/article/news_2632058) 

 
 

บทความหนังสือพิมพ์มติชนชิ้นที่ 3 ค้นหาตัวตนสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ 
ของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

แนวทางหนึ่งของการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยการจัด
กิจกรรมที่เน้นการมีระบบสนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ความถนัด หรือความสนใจรายบุคคล ท าให้พวกเขาพร้อมที่จะปลดปล่อยพลังศักยภาพของตนเองออกมา เพ่ือ
สร้างทักษะการประกอบอาชีพที่น าไปสู่การสร้างตัวตนของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้พวกเขา
เข้าสู่การกระท าผิดซ ้าเดิมอีก (อ่านเพิ่มเติมได้ที ่https://www.matichon.co.th/article/ news_2680958) 

 

 
 



โมชั่นกราฟิก การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
“การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา” จ าต้องมีสมรรถนะ
หลักท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ รวมไปถึง
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพครูผ่านการท างานพ้ืนที่
การเรียนรู้ และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
จะช่วยให้ครูเข้าไปช่วยเหลือ พัฒนา ท างานกับเด็กนอก
ระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงสามารถรับชมได้ที่ 
https://fb.watch/v/177XD0KPd/ หรือ 
shorturl.at/tACUV หรือรับชมผ่าน QR code 

 

 

 
 

 
 

https://fb.watch/v/177XD0KPd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมแลกเปล่ียนประเด็นพูดคุยระหว่างทีมบริหารจัดการ 

โครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

 

  
 

ภาพการลงพ้ืนท่ี ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการย่อย 
 

  
 

ภาพกิจกรรมบอร์ดเกม และฟลอร์ เกม (Floor Games) โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอ

ภาคและความย่ังยืน ณ มูลนิธิบ้านดี ดารุ้ลคอยรฺ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

  
 

ภาพกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ - เมล็ดพันธ์ุแห่งอนาคต Seed for the future” 

โครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งอนาคต ณ ศูนย์การเรียนบ้านอุ่นรัก อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 



  
 

ภาพกิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดยคณะวิทยากรสํานักงานจัดหางาน 

โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทําของคนพิการ 

ในสถานการณ์ COVID-19 ณ หอประชุม TCT วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

  
 

ภาพกิจกรรมเปิดห้องเรียนกัมปง (ห้องเรียนชุมชน) โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต 

ครัวลูกเหรียง ณ ห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

  
 

ภาพการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเร่งด่วนคร้ังท่ี 1 แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบ โครงการช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีรับผลกระทบจากวิกฤติการระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 



  
 

ภาพกิจกรรมทักษะอาชีพ โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 

ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 

  
 

ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ทบทบวนบทเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระแบบให้สามารถจัด

การศึกษาตามภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ณ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  
 

ภาพกิจกรรมการอบรมทักษะความรู้เก่ียวกับการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนพิการ 

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 

 พ้ืนท่ีบุรีรัมย์และสุรินทร์ ณ โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 



  
 

ภาพกิจกรรมการให้เด็กและเยาชนพม่าแยกขยะ โดยแจกเอกสาร และสอนให้เรียนรู้จักสีของถังขยะ

และประเภทขยะท่ีสามารถท้ิงลงถังขยะแต่ละสี โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับครู เด็ก และเยาวชนใน

ชุมชนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย 
 

  
 

ภาพกิจกรรมห้องเรียนชุมชนสร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบ ชุมชนกระทุ่มเด่ียว 

โครงการการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ณ ชุมชนกระทุ่มเด่ียว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 

  
 

ภาพการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การสร้างเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนา

เครือข่ายครู และนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



  
 

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานในนิทรรศการเคร่ืองหนัง ตัดผม ตัดขวดแก?ว ออกแบบผลิตภัณฑC ส่ือออนไลนC 

โครงการ Young kids 6 part ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 
 

  
 

ภาพกิจกรรมถอดบทเรียนโดยกระบวนกร โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน 

ณ ศูนย์การเรียนมูลนิธิบ้านครูน้ํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

  
 

ภาพการติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ  

ณ ศูนย์การเรียนบ้านนานา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 



  
 

ภาพกิจกรรมวัน Special Day โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อ

และมีงานทําสําหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

หญิงบ้านปรานี อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

  
 

ภาพติดตามโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใชส่ือออนไลน์ สําหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศ

วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเก่ียวกับอาหารและสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

  
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพตามท่ีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให?ความสนใจ 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนท่ีอำเภอบ̂อเกลือ จังหวัดน̂าน 

ณ ศูนยCประสานงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล?าธนบุรี อำเภอบ̂อเกลือ จังหวัดน̂าน 

 



ภาพการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบ: จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้สําหรับ 

เด็กนอกระบบการศึกษา ในวันท่ี 1-3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok 

 

ภาพการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ 

ในวันท่ี 5-6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพฯ 

 

ภาพเวทีถอดบทเรียนออนไลน์: การดําเนินโครงการและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายครูและเด็ก 

นอกระบบการศึกษา ระหว่างวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูท้รงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลครูนอกระบบการศึกษา 
 

1. รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ ์ อดีตอาจารย์ประจ าคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อนุกรรมการก ากับทิศโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา 
 

3. ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และ
สถานศึกษา 
 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา 
 

1. นายพัฒนะพงษ์  สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

2. ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ รองประธานก ากับทิศโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา 
 

3. รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย อนุกรรมการก ากับทิศโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือคณะท างานโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะท างานโครงการฯ 
 

หัวหน้าโครงการฯ รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 
หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ 1. รศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวฒันา  
รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ดร.กชวร จุ๋ยมณี  
อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัยร่วมโครงการฯ 1. ผศ.ดร.สุวธิิดา จรุงเกียรติกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

นักวิชาการโครงการฯ 1. นางสาวชุติมา ชุมพงศ์ 
2. นางสาวปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ 
3. นายปิยวัช ช านาญกิจ  
นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ 1. นางสาวอรสุมน ศานติวงศ์สกุล 
2. นายศรัญย์ภัทร แซ่หวอง 
เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้าน
เด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่การเงินและ
ประสานงานโครงการฯ 

นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล 
เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 




