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บทคัดย่อ 

โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะครู
นอกระบบการศึกษา ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ และ
การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบและยืนยัน และคืนข้อมูล การพัฒนาต้นแบบพัฒนาสมรรถนะครู
นอกระบบการศึกษาและการทดลองใช้ต้นแบบดำเนินการโดยโครงการย่อย 8 พื้นที่และโดยคณะทำงานโครงการ
และการเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ตัวแทนนักวิชาการ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจากภาคีเครือข่ายที ่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาในพื้นที่ และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสารและ
ประเด็นแลกเปลี่ยนในเวทีแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย  
1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา พบว่า มีสมรรถนะหลัก 36 สมรรถนะ แบ่ง

ออกเป็นด้านความรู้ 7 สมรรถนะ ด้านทักษะ 23 สมรรถนะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ 6 สมรรถนะ และสมรรถนะ
ย่อย แบ่งเป็น ครูประจำการ จำนวน 7 สมรรถนะ แบ่งเป็นด้านความรู้ 3 สมรรถนะ ด้านทักษะ 1 สมรรถนะ และ
ด้านทัศนคติ/เจตคติ 3 สมรรถนะ ครูนักพัฒนาจำนวน 10 สมรรถนะ แบ่งเป็นด้านความรู้ 4 สมรรถนะ ด้านทักษะ 
3 สมรรถนะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ 3 สมรรถนะ ครูจิตอาสาจำนวน 13 สมรรถนะ แบ่งเป็นด้านความรู้ 6 
สมรรถนะ ด้านทักษะ 4 สมรรถนะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ 3 สมรรถนะ 

2. นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ภาคีเครือข่าย 8 โครงการย่อยพัฒนาขึ้น
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครูประจำการ ใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาเพ่ือ 
ปวงชนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นฐานในการออกแบบ โดยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาต้นแบบตาม
แนวคิดเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ การจัดการเรียนรู้เน้นทั้งความรู้และการปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบ
นวัตกรรมใช้การสะท้อน การให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องโดยมหาวิทยาลัยพี ่เลี ้ยง รวมถึง 
การสังเกตตลอดจนการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 2) กลุ่มครูนักพัฒนา ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยการลงมือทำและ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผสานกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของครู เป็นฐานในการออกแบบ ใช้
วิธีการสาธิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
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ด้วย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ สังเกต และทดลองปฏิบัติ ในระยะเวลาสั้น ๆ การตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบ
นวัตกรรม ตรวจสอบโดยคณะทำงานร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญ ร่วมกับผลการสะท้อนของครูเพื่อปรับปรุงกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่อไป และ 3) กลุ่มครูจิตอาสา ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นฐานในการออกแบบ ในรูปแบบของ 
การจัดฝึกอบรมบนฐานการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบนวัตกรรม ตรวจสอบ
โดยการหารือกับผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงกิจกรรมระหว่างนำไปทดลองใช้ด้วยกระบวนการทบทวนหลังการปฏิบัติ  
 3. นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากคณะทำงานโครงการ  ใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ และแนวคิดการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ 
เป็นฐานในการออกแบบ ใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัต ิการในการพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพของ 
การออกแบบนวัตกรรม ตรวจสอบโดยคณะทำงานร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญ และใช้แบบประเมินเพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม  
 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ในภาพรวม พบว่า มีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม การจัดโครงการ  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองใช้ในสถานการณ์จำลอง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม สามารถช่วยให้ครูนอกระบบการศึกษาพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ/ 
เจตคติ ส่งเสริมให้การการดำเนินงานจริงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ABSTRACT 

A model for out-of-school teachers’ competency development  project is a 
developmental research. The purposes of this research aim to  analyze out-of-school 
teachers’ competencies, design a model for out-of-school teachers’ competencies 
development, try out a model for out-of-school teachers’ competency development, 
propose the guidelines for using a model for out-of-school teachers’ competenc ies 
development and suggest policy recommendations for out-of-school teachers’ 
competencies development. The research method for analyzing out-of-school teachers’ 
competencies was gathered by analyzing both Thai and international documents , research 
papers and conducting a participatory forum to analyze, check, confirm, and return the 
data. A model was implemented by 8 sub-projects and operated by the project working 
group. The proposed guidelines for using a model for out-of-school teachers’ competency 
development and proposed policy recommendations for out-of-school teachers’ 
competency development were accumulated by a participatory forum which involved the 
key informants such as experts from Equitable Education Fund (EEF), university lecturers, 
academic representatives from government sector, private sector, and civil society from 
stakeholders who work with out-of-school teachers and children, and out-of-school 
teacher representatives. The research methods were a documentary analysis form, 
suggestions and issues from a participatory forum, an interview forms and the out-of-
school teachers’ competency evaluation forms. The results of a model for out-of-school 
teachers’ competency development consist  of:  

1. Out-of-school teachers’ competencies analysis: the results were found that there 
were 36 core competencies, divided into 7 knowledge competencies, 23 skill competencies, and 
6 attitude competencies. Sub-competencies divided into regular teachers’ group; 7 competencies, 
divided into 3 knowledge competencies, 1 skill competency, and 3 attitude competencies. 
Developer teacher group; 10 competencies divided into 4 knowledge competencies, 3 skill 
competencies, and 3 attitude competencies. Volunteer teachers group; 13 competencies divided 
into 6 knowledge competencies, 4 skill competencies, and 3 attitude competencies. 
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2. Innovation for out-of-school teachers’ competency development developed by 8 
sub-projects: the results were divided into 3 teacher groups; 1) Regular teachers used the concept 
of participative management. Education for all and design thinking are the foundations of the 
design. Making contributions to develop a model was based on area-based concepts. Learning 
management emphasized both knowledges and practices. The validity and quality check of 
innovation design was provided by reflection and feedback from the mentoring university, 
observations and informal conversations. 2) Developer teacher applied the concept of learning 
by doing, experiential learning and teachers’ interests as basic principles of learning management. 
Demonstration methods and a project-based learning with out-of-school children were also used 
for teachers to learn, observe and practice in a short period of time. The validity and quality 
check of innovation design was conducted by a panel of experts together with the teacher's 
reflection results for further learning activities improvement. 3) Volunteer teachers applied the 
concepts of contemplative education and experiential learning as principles for learning. The 
validity and quality check of innovation design was carried out by consultation with experts and 
activities improvement through an after-action Review (AAR) process.  

3. Innovation for out-of-school teachers’ competency development developed by 
project working group: the innovation was deployed the concepts of participatory learning, 
learning by doing, experiential learning and workshop process as underpinned principles. The 
validity and quality check of innovation design was done by a panel of experts and the results 
from the assessment form to improve the innovation to be more effective and related to the 
needs of each group of out-of-school teachers. 

The overall result found that the model had different forms depending on the spatial 
context, such as training, workshops, organizing activities, project arrangement, workshop, and 
trials in simulations. As a result, the model is appropriated for out-of-school teachers’ 
competency development due to its capability to promote self-development in terms of 
knowledges, skills, attitudes which could accelerate the efficiency of out-of-school teachers’ 
competency.  
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ที่ผสมผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 2) ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) ทดลองใช้

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และ 4) เสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา วิธีดำเนินการ

วิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ และการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ 

ตรวจสอบและยืนยัน และคืนข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา โดยตัวอย่างที่เข้าร่วมเวทีแบบมี

ส่วนร่วมมาจากการเลือกแบบเจาะจง คือผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจากภาคีเครือข่าย

ที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา 2) การพัฒนาต้นแบบ

พัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและการทดลองใช้ต้นแบบเป็นการดำเนินการออกแบบโดยโครงการย่อย 8 

พื้นที่ และดำเนินการโดยโครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาเอง โดยคณะทำงาน

โครงการฯ มีการติดตามโครงการความก้าวหน้าของโครงการย่อยโดยการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและ 

การสัมภาษณ์ ในการประเมินผลการใช้ต้นแบบนั้นนอกเหนือจากเครื ่องมือการประเมินของแต่ละพื้นที ่แล้ว  

ทางโครงการฯ ได้พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาบางสมรรถนะทั้งแบบวัดความรู้และแบบ

ประเมินทักษะ 3) การเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ

เชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย จากการดำเนินงานมาตลอด 10 เดือน เกิดผลดำเนินงานดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ผลการดำเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่ 1 วิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา

คณะทำงานโครงการฯได้วิเคราะห์เชิงเอกสารและจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมกับตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อนำมา

ซึ่งสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครอบคลุมด้านความรู้ 

ทักษะ และทัศนคติ/เจตคติ ผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษาทุกกลุ่มประกอบด้วย

สมรรถนะหลัก 36 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้ 7 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ  23 สมรรถนะ 
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และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 6 สมรรถนะ นอกจากนั้นการวิเคราะห์สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา

ทั้ง 3 กลุ่มได้ดำเนินการต่อโดยพื้นที่เครือข่ายนำร่องเพื่อสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นตามบริบทของกลุ่มครูและพื้นที่ 

โดยพบว่าสมรรถนะย่อยของครูประจำการมีจำนวน 7 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้จำนวน 3 

สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 1 สมรรถนะ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 สมรรถนะ 

นอกจากนั้นยังพบว่าสมรรถนะย่อยของครูนักพัฒนามีจำนวน 10 สมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้ 

จำนวน 4 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 3 สมรรถนะ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 

สมรรถนะ อีกทั้งพบว่าสมรรถนะย่อยของครูจิตอาสามีจำนวน 13 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้ 

จำนวน 6 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 4 สมรรถนะ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 

สมรรถนะ 

 2. ผลการดำเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา โดยมี 2 รูปแบบในการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา แบ่งเป็น

นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ภาคีเครือข่ายจำนวน 8 โครงการย่อย พัฒนาขึ้นและที่

พัฒนาขึ้นจากคณะทำงานโครงการฯ ดังนี้  

 2.1 นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ภาคีเครือข่ายจำนวน 8 โครงการย่อย 

พัฒนาขึ้น แบ่งตามกลุ่มครูนอกระบบการศึกษา ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครูประจำการ จำนวน 3 โครงการ 

พบว่ามีสมรรถนะที่พื้นที่ต้องการพัฒนาประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ ศาสตร์การสอน (Pedagogy) 

และการวางแผนองค์กรและการประเมินคุณภาพภายในองค์กร สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ การทำวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/ เจตคติ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับ

แนวคิดในการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ พบว่า จุดร่วมของ

ทุกพื้นที่ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมก่อน แล้วจึงตามด้วยการพัฒนาต้นแบบตามแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ 1) แนวคิด

เครือข่ายเชิงพื ้นที ่ 2) แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และ  

3) แนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การจัดการเรียนรู้ในทุกพื้นที่เน้น 2 กิจกรรมได้แก่ 

ความรู้และปฏิบัติ เมื่อได้เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมแล้ว จึงให้ครูนอกระบบการศึกษาได้มีการลงมือปฏิบัติการจริง 

บางพื้นที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการจริง บางพื้นที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการดูงานและฝึกปฏิบัติ  

บางพื้นที่เรียนรู้และใช้สถานการณ์จำลองในห้องเรียน การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบ

นวัตกรรมนั ้น พบว่า จุดร่วมของทุกพื ้นที ่คือ การสะท้อน (Reflection) การให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) 

ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และการสังเกตตลอดจนการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  

2) กลุ่มครูนักพัฒนา จำนวน 2 โครงการ พบว่ามีสมรรถนะที่พื้นที่ต้องการพัฒนาประกอบด้วย สมรรถนะด้าน
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ความรู้ ได้แก่ การศึกษาภาคสนาม แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว ในการบอก

เล่าปัญหาและความต้องการ สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ การเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ ได้แก่ อุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก แนวคิดที่ ใช้ในการออกแบบ คือ 

การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing) และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

ผสานกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของครูนักพัฒนา เช่น แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) 

แนวคิดการพัฒนาตนเองบนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education: CBE) เป็นต้น วิทยากรใช้วิธีการ

สาธิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ให้ครูนักพัฒนาดู  

ผ่านฐานการเรียนรู้ที่มีเด็กนอกระบบการศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ สังเกต และทดลอง

ปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลาสั ้น ๆ การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม ก่อนการนำไปทดลองใช้ ตรวจสอบโดย

คณะทำงานโครงการย่อยร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างการนำไปทดลองใช้ เปิดโอกาสให้ครูได้

สะท้อนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป และ 3) กลุ่มครูจิตอาสา จำนวน 3 โครงการ พบว่ามีสมรรถนะที่

พื้นที่ต้องการพัฒนาประกอบด้วยสมรรถนะหลัก แบ่งเป็นสมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก  

นอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา หลักการศึกษานอกระบบ สมรรถนะ  

ด้านทักษะ ได้แก่ การโค้ช การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การรับมือกับ

ปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และการติดตามประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

การสื ่อสารเพื ่อความเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ ได้แก่  

ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ การยอมรับความหลากหลายทางความคิดใน

บริบทที่แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และจิตอาสา จิตสาธารณะ จรรยาบรรณ  

ความเป็นครู และการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และพบว่าสมรรถนะย่อยสำหรับครูจิตอาสา แบ่งเป็นสมรรถนะด้าน

ความรู้ ได้แก่ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ การพัฒนานวัตกรรมเชิง

พื้นที่ เช่น ทุนทางสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

และความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ การวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ ได้แก่ การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ แนวคิดหลักที่เป็นจุดร่วม 

ที ่ท ั ้ง 3 พื ้นที่นำมาใช้ เป็นกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา ซึ ่งกระบวนการดังกล่าวได้ผสานเนื ้อหา  

การพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ และหลอมรวมออกมาในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมบนฐานการเรียนรู ้ เชิง

ประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยในแต่ละพื้นที่จะประยุกต์กระบวนการดังกล่าวเข้ากับเนื้อหาตามแต่

ละสมรรถนะที่เลือก และเป้าหมายที่ต้องการวัดและประเมินผลสมรรถนะครูจิตอาสา ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพ

ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นก่อนการนำไปทดลองใช้ ทำโดยการหารือร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุง
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กิจกรรมระหว่างการนำไปทดลองใช้ โดยการ AAR (After Action Review) แล้วปรับปรุงกิจกรรมในวันต่อไปทันที

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 2.2 นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่พัฒนาขึ ้นจากคณะทำงานโครงการฯ 

ประกอบด้วย 1. สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา คือ 1) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพ่ือ

จะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การจัดการรายกรณี (Case Management) 2) การติดตาม

ประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การออกแบบเครื่องมือเป็น

รายบุคคล 3) การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และ 4) การทำงานกับชุมชนในพื้นที่  

ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม และ 2. สมรรถนะย่อยตามแต่ละกลุ่มครูนอกระบบการศึกษา แบ่งได้เป็น 2.1 

สมรรถนะย่อยครูประจำการ คือ ความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง 2.2 สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา คือ 

มุมมอง สภาวะภายในและทักษะสำคัญของครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง และ 3.3 สมรรถนะย่อยครู 

จิตอาสา คือ 1) การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดที ่ใช้ในการออกแบบ คือ การเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Learning) แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing) และแนวคิดการเรียนรู้ผา่น

ประสบการณ์ (Experiential Learning) 

 3. ผลการดำเนินงานเพื ่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่ 3 ทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 

นอกระบบการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  

 3.1 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาของโครงการย่อยฯ แบ่งตาม

กลุ่มครูนอกระบบการศึกษา ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครูประจำการ พบว่า ในแต่ละพื้นที่มีการใช้ต้นแบบที่

แตกต่างกันไป เช่น การอบรม (Training) ผนวกความรู้เข้ากับวิธีการสอน การเรียนรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และกิจกรรมหรือโครงการ (Activity / Project) การถอดบทเรียนจากท้ัง 

3 พื้นที่โครงการ พบว่า มีจุดร่วมกันคือ การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา กลุ่มครูประจำการ 1) ควร

เน้นลงมือทำ (Learning by Doing) เรียนรู ้ซ้ำ ๆ ตลอดจนการเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง 2) การแสวงหา 

ความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งในแง่ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน ตลอดจนองค์ความรู้จากภาคีเครือขา่ย 

นอกจากนั้นแล้วครูนอกระบบการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเด็กนอกระบบการศึกษามีความตั้งใจ และมีความใส่ใจ  

พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา 2) กลุ่มครูนักพัฒนา 

พบว่า มีทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองใช้ในสถานการณ์จำลอง 1 วัน แล้วนำไปทดลองใช้ใน

สถานการณ์จริง 1 เดือน โดยการนำไปใช้ในชีว ิตประจำวันของครูนอกระบบการศึกษาในพื ้นที ่ และมี  

การติดตามพูดคุยแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน และ 3) กลุ่มครูจิตอาสา พบว่า ทุกพื้นที่จัดการฝึกอบรมตาม
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หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วัน แล้วจึงทิ้งระยะให้ครูจิตอาสาได้นำ

สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการดำเนินงานจริงในระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยมีการติดตามและให้

คำปรึกษาโดยคณะทำงานโครงการย่อยในพื้นที่เป็นระยะ และเมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงจัดให้มี  

การสะท้อนผลการนำไปใช้และการถอดบทเรียน 

 3.2 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาของคณะทำงานโครงการฯ ได้ 

พัฒนาเครื ่องมือการวัดประเมินผลสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ โดยผลการประเมินมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. แบบประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน 3 ฉบับ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 210 คน ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา พบว่า 

ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

2) แบบวัดความรู ้ด้านการศึกษาทางเลือก พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน  

มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะ

การออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน

การประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดี คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็นกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และกลุ่ม

ที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามลำดับ และ 2. แบบประเมินสมรรถนะย่อย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบ

วัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อการสร้างความไว้วางใจจากเด็กและ

ครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 

คน พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 

95.12 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.88 2) แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้าน

ทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 75 คน พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 58.82 รองลงมาเป็นกลุ่มดี คิดเป็นร้อยละ 23.53 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 17.65 

ตามลำดับ 

 4. ผลการดำเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา มีดังนี ้

 4.1 ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ได้แก่ การปรับภาษาของแต่ละ

สมรรถนะให้ผู้นำไปใช้และครูนอกระบบการศึกษาเข้าใจง่าย รวมทั้งมีคำอธิบายแต่ละสมรรถนะให้ชัดเจน เพ่ือช่วย

ให้ผู้นำไปใช้และครูนอกระบบการศึกษามีความเข้าใจในแต่ละสมรรถนะ สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาที่

ได้มาควรจะนำไปเป็นพื้นฐานในการกำหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเครื่ องมือ 
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ในการศึกษาระดับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจทั้งเชิงแนวคิดและหลักการ 

กระบวนการ กิจกรรม และเครื่งมือของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาให้ชัดเจน โดย

ประสานกับผู้พัฒนาต้นแบบหรือการไปเรียนรู้จากผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชี่ ยวชาญในแนวคิดและหลักการนั้น 

การพัฒนาคู่มือการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา การนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรทั้งในรูปแบบหลักสูตรได้ปริญญา หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือเป็น

ตลาดวิชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการที่สามารถเชื่อมต่อกับธนาคาร

หน่วยกิตได้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้งแบบปกติ แบบออนไลน์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแบบ

ผสมผสาน การใช้หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปขยายใน

การดำเนินการในกลุ่มครูในพื้นที่อื่น ๆ ผู้ที่จะนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปใช้ ควรใช้

หลักการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ ยึดหลักความเชื ่อพื ้นฐานที่เชื ่อว่าครูนอกระบบการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ มี

ประสบการณ์และความถนัดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วย เสริมสร้างศักยภาพของกัน

และกันได้ และการนำเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ตามสมรรถนะต่าง ๆ ของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาไปใช้ จะต้องศึกษาแนวทางการใช้ให้เข้าใจเพ่ือนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการประเมินที่

มีความหมาย 

 4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ ทั้งนี้มี

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น การสร้างกระแสการรับรู้ให้สังคมรู้ว่าครูนอกระบบการศึกษามีตัวตนในสังคม มีบทบาท

สำคัญในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ทำให้เห็นว่าทุกคนสามารถเป็นครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ของ

ตนได้ การยกระดับครูนอกระบบการศึกษาให้เป็นอาชีพที่ชัดเจนขึ้น สร้างการเป็นที่ยอมรับ มีตัวตน รวมถึงการมี

วิทยฐานะ เพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่งทุนในการนำมาพัฒนาโครงการพื่อเด็กและ

เยาวชน โดยการพัฒนามาตรฐานของคนทำงานด้านเยาวชนที่ครอบคลุมถึงเด็กนอกระบบการศึกษา (Youth 

Worker) การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานกับครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่ไม่แข็งตัว เช่น หลักสูตร Sandbox มีทั้ง

แบบมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ยกระดับสมรรถนะต่าง ๆ ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มความรู้เก็บเป็น

หน่วยกิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตที ่สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู ่การได้รับวุฒิทางการศึกษา  

การผลักดันให้มีกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนที่นำมาใช้เป็นงบประมาณสำหรับคูปองการศึกษา

หรือเครดิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษา การผลักดันให้เกิดอาสาสมัคร 1 คน 3 ระบบ 

ให้เกิดในท้องถิ่น ที่ดูแลเบื้องต้นในด้านสุขภาพ สวัสดิการ และการศึกษา/การเรียนรู้ สำหรับเด็กนอกระบบ

การศึกษาในท้องถิ่น การมีงบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือการทำงานของครูนอกระบบการศึกษาทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและ
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ค่าใช้จ่ายในการไปทำกิจกรรมกับเด็กนอกระบบการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการทำงานและพัฒนา

นวัตกรรมการทำงานของครู การทำพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) และ/หรือเมืองแห่งการเรียนรู้  

ในการพัฒนาเด็กและครูซึ่งรวมถึงเด็กนอกระบบการศึกษาและครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ การส่งเสริมให้เกิด

จังหวัดจัดการตนเอง ดังเช่น พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา หรือการมีสมัชชาการศึกษาจังหวัดที่พัฒนาให้เกิดดแูล

เรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างครบวงจรตั้งแต่การค้นหา ช่วยเหลือ ดูแลและส่งต่อ สำนักงบประมาณลงพื้นที่

จริงไปดูสภาพ ปัญหา และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา เพื่อการพิจารณาในการเพ่ิม

งบประมาณในการดำเนินการ กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับเด็กและครูนอกระบบการศึกษา และกลไก

จังหวัด เพื่อเชื ่อมต่อกับบริษัทที่ต้องการทำประโยชน์เพื ่อสังคมช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและครูนอกระบบ

การศึกษา และการส่งเสริมให้หน่วยงานที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและตัวครูนอกระบบการศึกษา

ทุกกลุ่มได้รู้ข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อนำมาเชื่อมต่อในการพัฒนา

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ทุนเสมอภาค ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั ้นสูง ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สายอาชีพ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ทุนครูรัก(ษ์)ถิ ่น และโครงการส่งเสริมโอกาส  

ทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ  

ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนด

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

(United Nation Development Program, 2016) โดยเร ิ ่มต ้นมาต ั ้ งแต ่ป ี  ค.ศ.  2015 เร ื ่อยมาจนถึง 

ค.ศ. 2030 ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ เป้าประสงค์ 169 ข้อ ซึ่งครอบคลุมไปด้วย 3 เสาหลัก 

คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมจะยึดถือหลัก “No one left 

behind” หรือจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศท่ีเข้าร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยเช่นกัน 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเป้าหมายด้านการศึกษาเป็นเป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระสำคัญคือ การได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (สหประชาชาติ ประเทศ

ไทย, ม.ป.ป.) ทั้งนี้การวางเป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนของโลกนั้น เด็กและเยาวชนทุกคน  

ทุกกลุ่มในสังคมต้องได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมกัน สร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุม

ไปจนถึงการจัดการเรียนรู้กับประชากรนอกเหนือวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นกลไกหลักสำคัญของการพัฒนาประชากรของประเทศ โดยเฉพาะประชากร

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเป็นกลุ่มที่กฎหมายให้ความสำคัญมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีจุดเน้นด้านการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาส

และความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

 อย ่างไรก ็ตามด ้วยสภาพความเจร ิญก ้าวหน ้าทางวิ ทยาการด ้านต ่าง ๆ ของโลกส ่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความสลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัวที่มี   

การเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมและดิจิทัล ชุมชน 

ชนบทเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองและการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด 19 ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญ
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ปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะการขาดผู้เลี้ยงดูและการเลี้ยงดูที่ดี ทั้งในด้านอาหาร สภาพชีวิต ความเป็นอยู่  

และจิตใจ ในด้านการให้ความรักความอบอุ่น ความมั่นคง การศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัญหาความยากจน

และช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน การขาดโอกาสทางการศึกษา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากร  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันสะท้อนมุมมองการขยายตัวของประเทศได้

ทั้งในด้านความม่ังคั่งและความก้าวหน้าที่ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันความเจริญเติบโต

ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางฐานะเศรษฐกิจ สังคม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย

รายได้ที่ไม่ทั่วถึงและส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในสังคมที่มีสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต

ที่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่ได้รับการยอมรับในสังคม อีกทั้งยังมีเด็กซึ่งต้องกลายมาเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาที่

ด้อยโอกาสรวมอยู่ด้วยจนอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งตกค้างของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

 เด็กนอกระบบการศึกษา คือ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 2-25 ปี ซึ่งปัจจุบัน

ไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาของสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ชายแดน (ตชด.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563) 

ทั้งนี้ UNESCO (2019) ได้รายงานสถานการณ์เด็กนอกระบบการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 โดยพบว่า  

ทั่วโลกยังคงมีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำนวนทั้งหมด 258.4 ล้านคน เป็นเด็กวัยประถมศึกษา 

(ช่วงอายุ 6-11 ปี) 59.1 ล้านคน หรือร้อยละ 23 เด็กวัยมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงอายุ 12-14 ปี) 61.5 ล้านคน 

หรือร้อยละ 24 และเด็กวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงอายุ15-17 ปี) 137.8 ล้านคน หรือร้อยละ 53 สำหรับ

ประเทศไทยข้อมูลจากระบบสารสนเทศ iSEE ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่าในปี 

พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือเด็กที ่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา  

ช่วงอายุ 3-17 ปี จำนวนมากกว่า 800,000 คน เมื่อจำแนกเด็กนอกระบบการศึกษาตามประเภทปัญหาพบใน

หลายกลุ่ม เช่น เด็กบนท้องถนน เด็กชาติพันธุ์ เด็กพลัดถิ่น/เด็กที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เด็กกำพร้า เด็กที่ใช้

แรงงาน เด็กในระบบการศึกษาทางเลือกท่ียังไม่ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนของสถาบัน

สังคม ตามมาตรา 12 เด็กในครอบครัวแหว่งกลาง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เด็กพิเศษทาง

ร่างกาย/จิตใจ เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กท้องไม่พร้อม เด็กยากจนพิเศษ เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว 

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ และเด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอื่น ๆ เช่น เด็กที่อยู่ในชุมชน

แออัด 

นิโคลัส เบอร์เนตต์ (2557) นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา อดีตผู ้บริหารระดับสูงของยูเนสโกและ

ธนาคารโลก ประมาณการไว้ว่า ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม
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ให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาททุกปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

(GDP) ของประเทศ ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่า

ระบบการศึกษาของไทยจะลงทุนสูง แต่สถานการณ์ของเด็กนอกระบบการศึกษาของไทยยังคงมีแนวโน้มแย่ลง

ในทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งสร้างความเสียหายแก่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ออกจาก   

กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สอดคล้องกับสมพงษ์ จิตระดับ (2562) ที่พบว่าในปี 

พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปี อยู่นอกระบบการศึกษามากกว่า 8 แสนคน ซึ่งมี

แนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรอันตราย 3 เรื่อง คือ เป็นแรงงานรายได้ต่ำ มีความ

เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ การค้าประเวณี โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง และยุวอาชญากรที่ตกอยู่ในวังวน  

ยาเสพติดและลักขโมย 

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและไม่จบการศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมาย

กำหนดและกลายเป็นเด็กนอกระบบการศึกษานั้น School of Changemakers (2020) ได้สรุปสาเหตุไว้ 3 

ประการ คือ 1) เด็กมี “ความจำเป็น” มีเงื่อนไขส่วนตัวที่ไม่สามารถเรียนต่อได้จนจบ ทำให้คิดว่าการเรียนเป็น

การเสียเวลาหรือเสียประโยชน์ เป็นสถานการณ์ที่มักจะเกิดข้ึนในครอบครัวยากจนที่มีหนี้สิน เด็กอพยพย้ายถิ่น

ตามผู้ปกครอง เด็กแต่งงาน เด็กตั้งครรภ์ 2) เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่

สามารถช่วยเหลือได้โดยการให้การสนับสนุนหรือให้โอกาส แต่ในความเป็นจริงวิธีแก้ไขปัญหาของสังคมยัง

เป็นไปในเชิงลงโทษ เพราะถูกมองว่าไม่คู่ควรกับการลงทุนด้านการศึกษาและไม่มีอนาคตที่ก้าวหน้า เด็กกลุ่มนี้

จึงมักจะรู้สึกแปลกแยกจากสังคม เช่น เด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว เด็กมีประวัติต้องคดี ติดยา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

3) เด็กไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาที่เหมาะสม เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเดียวที่

เหมาะกับทุกคน (One size fits all) ถูกสร้างขึ ้นมาเพื ่อรับรองเด็กทั ่วไป ไม่ครอบคลุมปัญหาที่มีความ

หลากหลายและเฉพาะตัวของเด็กกลุ่มอ่ืน เช่น เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กท่ีบ้านห่างไกล เด็กพิการ เด็กในเขต

สามจังหวัดชายแดนใต้ เด็กชาติพันธุ์ เด็กท่ีกดดันจากการเรียนการแข่งขันท่ีโรงเรียน 

แนวคิดเรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาได้ปรากฏอยู่ในแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ซึ่งได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป้าหมายให้เด็กนอกระบบการศึกษา

กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี

ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้

กำหนดรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ ที่น่าจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ

เดก็นอกระบบการศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิ

ตามระดับ การดำเนินงานในเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ทางนโยบายที่สำคัญ โดยที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบการทำงานเพ่ือ

ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีทั้งที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหลัก 

และการทำงานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ต้อง
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อาศัยการทำงานที่สอดประสานกันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมีบุคคลที่

สำคัญในการดูแลเด็กกลุ่มนี้คือ “ครูนอกระบบการศึกษา” 

ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ (2563) ได้รวบรวมข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ จำนวนประมาณ 180 หน่วยงาน พบว่า ครูนอกระบบการศึกษาในภาคเอกชนจะเป็นผู้ที่ทำงาน

โดยไม่มีสังกัดใด ๆ มีทั้งที่มีวุฒิครูและไม่มีวุฒิครู ชื่อเรียกอาจแตกต่างกัน เช่น ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน ครูมอแกน 

ครูข้างถนน หรือครูสอนเด็กเร่ร่อน ซึ่งทำงานนอกพื้นที่โรงเรียน และทำงานกับเด็กนอกระบบที่เป็นเด็กด้อย

โอกาส หรือเด็กในสภาวะยากลำบาก กลุ่มเสี่ยง ไปจนถึงเด็กเร่ร่อนบนท้องถนน (ถาวร ชั่วคราว) และเด็กกลุ่ม

ต่างด้าว โดยมีบทบาทที่เน้นการสอนวิชาชีวิตหรือทักษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแสวงหางบประมาณด้วยตนเอง

หรือมีมูลนิธิ สมาคม ให้การสนับสนุน ซึ่งต่อมาวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ (2564) ได้ดำเนินโครงการ

การสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2563 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า ครูนอกระบบการศึกษาเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษา ให้

ความรู้ ให้กำลังใจ แก้ปัญหาชีวิตเด็กและเยาวชน รวมถึงจัดการองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กด้อยโอกาส 

หรือเด็กเปราะบางที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะยากลำบาก อาทิ เด็กเร่ร่อนบนท้องถนน เด็กต่างด้าว เด็กที่ไม่ได้รับ

โอกาส เด ็กที ่ม ีความเสี ่ยงด้านอาชญากรรม ยาเสพติด การค้าบร ิการทางเพศ โรคติดต ่อร้ายแรง  

เด็กท่ีครอบครัวไม่พร้อม ตลอดจนเด็กที่ล้มเหลวจากระบบการศึกษา ซึ่งผู้ทำหน้าที่ครูนอกระบบการศึกษานั้น

มีคุณสมบัติที ่หลากหลาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ครูประจำการ เช่น ครูในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  

ครู กศน. อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูหรือเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชน ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐในพ้ืนที ่ 2) ครูนักพัฒนา เช่น ครูหรือเจ้าหน้าที ่ที ่อยู ่ในองค์กรพัฒนาเอกชน แกนนำเยาวชน  

ครูศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม และ 3) ครูจิตอาสา เช่น พระ ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มพ่อแม่บ้านเรียน กลุ่มผู้เรียนสาธารณศึกษา พยาบาลและ

นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล นิสิตนักศึกษา การพบครูนอกระบบการศึกษากลุ่มต่าง ๆ สะท้อนให้เห็น  

การมีตัวตน ของครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ ได้เกิดเครือข่ายครูนอกระบบการศึกษาระดับพ้ืนที่ 74 จังหวัด 

และระดับประเด็นปัญหา 15 กลุ่ม ได้แก่ ครูที่ทำงานกับเด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ เด็กและเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ เด็กชาติพันธุ์ เด็กท่ีใช้แรงงาน เด็กท้องไม่พร้อม เด็กครอบครัวแหว่งกลาง 

เด็กที่เป็นคนไทยพลัดถิ่น/เด็กที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เด็กเปราะบาง (เด็กแก๊งค์/เด็กบนท้องถนน) เด็ก  

ในกระบวนการยุติธรรม เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว 

(Internal migration) เด็กในระบบการศึกษาทางเลือก (เช ่น เด็กในศูนย์การเร ียนของสถาบันสังคม  

ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษา) เด็กยากจน และเด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น เด็กที่ทำ

เกษตรกรรม เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และเด็กชุมชนเมือง มีการเปิดพื้นที่ทำงานเด็กนอกระบบการศึกษา 
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สร้างทักษะยกระดับทักษะและเครื่องมือในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา มีการประสานงานจนเกิด

กลไกการทำงานเชิงพ้ืนที่และมีการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ มีการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการทำงานเช ิงระบบ การแก ้ไขป ัญหาของเด ็กนอกระบบการศ ึกษา ในโครงการด ังกล ่าวมี

กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาทั้งในระดับโครงการ ระดับภาค และระดับส่วนกลาง  

โดยมีกระบวนที่สำคัญในการพัฒนาครู คือ การเติมเต็มต้นทุนครูแกนนำกลุ่มเดิม การพัฒนาศักยภาพครูกลุ่ม

ใหม่ การสร้างเครื่องมือทำงาน และการสร้างเครือข่ายและปฏิบัติการร่วมและการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่

หลากหลาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และการนิเทศติดตาม เป็นต้น ดังแผนภาพ 

 
ภาพ 1.1 กระบวนในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

 

อย่างไรก็ตามแม้การศึกษาจะพบว่าครูที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษามีหลายกลุ่มดังกล่าว และ

ในโครงการการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2563 ได้มีการพัฒนาครูในบางเรื่อง

แล ้ว แต่พบว ่าคร ูนอกระบบการศึกษายังม ีความต้องการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อพัฒนาสมรรถนะของตนเอง   

ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เช่น กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานกับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ  

การดูแลเด็ก การทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเด็ก การจัดการเป็นรายกรณี การออกแบบโปรแกรม กิจกรรม และ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดและประเมินโปรแกรมและผลการเรียนรู้ การเป็นผู้อำนวย  

ความสะดวกในการเรียนรู ้ การสะท้อนคิด ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมและประสาน

เครือข่าย การดูแลสุขภาพกายและจิตใจตนเอง การสื ่อสารอย่างสันติกับเด็ก ครอบครัว และเครือข่าย  

ความเข้าอกเข้าใจ ความเมตตา กรุณา ความเชื่อใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ เป็นต้ น ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของลือชัย ศรีเงินยวง (2563) ที่พบปัญหาในส่วนของครูนอกระบบการศึกษาและ
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เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา คือ มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น  

ครูขาดการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมการทำงานใหม่ ๆ ในการทำความ

เข้าใจและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน บางกรณีอาจต้องใช้

งบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้จากเงินงบประมาณหรือเงินบริจาค เครื่องมือและบุคลากร

ทีมงานปัจจุบันมีไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ปัญหาบางประการที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองรวมถึงการขาด

สวัสดิการและขาดความม่ันคงในอาชีพโดยครูนอกระบบศึกษาหลายคนต้องทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนประจำ  

จากความสำคัญในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา รวมทั้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

ศักยภาพของครูนอกระบบการศึกษาดังกล่าว จึงเป็นที ่มาของการดำเนินโครงการการพัฒนาต้นแบบ     

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน     

ที ่นำไปใช้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาเพื ่อจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและช่วยเหลือ       

เด็กนอกระบบการศึกษาได้ต่อไป ทั ้งนี ้โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน         

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีภารกิจเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ไม่ว่าจะ

เป็นครูที่อยู่ในระบบการศึกษาหรือครูที่อยู่นอกระบบการศึกษาดังวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในมาตราที่ 5 (3) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพ  

ที่แตกต่างกัน และมาตราที่ 5 (6) ดำเนินการหรือการจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนา

ครู ให้มีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริ ม

หรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการพัฒนาหน่วยงานที่จัด

การศึกษาสำหรับเด็กและการพัฒนาเด็ก ดังมาตราที่ 5 (1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย 

ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มาตราที่ 5 (5) 

ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถรู้และ

พัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน (พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา, 2561) 

ในการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา โดยใช้หลักการของการวิจัยและพัฒนาเป็นวิธ ีว ิทยาวิจัยที ่ผสมผสานกระบวนการวิจัยกับ

กระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพ่ือนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้สำหรับพัฒนาต้นแบบที่เป็นกระบวนการ เครื่องมือ 

องค์ความรู้ ที่จะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาตามบริบทของครูที่เป็นอยู่ 

และใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประสังคมจากภาคี แ ละ 
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ครูนอกระบบการศึกษาที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษามาร่วมในการวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องใช้แนวคิด

เรื่องสมรรถนะมาเป็นฐานในการดำเนินการ รวมทั้งร่วมกันในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษา เป็นผู้ใช้ประโยชน์ของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และใช้ แนวคิดชุมชน

การเรียนรู้เชิงวิชาชีพมาเป็นแนวคิดในการหนุนเสริม นิเทศติดตามครูโดยใช้หลักการของชุมชนการเรียนรู้  

เชิงวิชาชีพ เพื่อเป็นการขยายความเข้มแข็งของการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว และสามารถดำเนินงานช่วยเหลือ จัดการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา

ต่อไป 

 

1.2 เป้าประสงค์ 

เพ่ือสร้างต้นแบบและนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

 

1.3 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

2. เพ่ือออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

3. เพ่ือทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

4. เพื่อเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ

เชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  

คำถามวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 

1. สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาที่จำเป็นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2. ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในบริบทที่แตกต่างหลากหลาย  

ควรเป็นอย่างไร 

3. ประสิทธิภาพของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาควรเป็นอย่างไร และ  

จะยกระดับการพัฒนาต่อไปได้อย่างไร 

4. การใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาท่ีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจะเป็นอย่างไร 

 

1.4 ขอบเขตในการวิจัย 

 1. ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ทั ้งสิ ้น 8 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครู  

นอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ  2) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแล
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เด็กในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 3) โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู ้สอน  

เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 5) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/

ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เชียงรายและแม่ฮ่องสอน 6) โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณา 

จิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 7) โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพ่ือ

เด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง และ 8) โครงการการพัฒนา

สมรรถนะครูนักพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

 2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ครูนอกระบบการศึกษาที่ เป็นกลุ ่มเป้าหมายในโครงการย่อยทั ้ง 8 

โครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครูประจำการ 2) ครูนักพัฒนา และ 3) ครูจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 210 

คน ที่มีส่วนร่วมในการระบุความต้องการสําหรับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น ออกแบบ และทดลองใช้ต้นแบบ

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ครูนอกระบบการศึกษาเกิดสมรรถนะเพื่อนําไปสู่

การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาตามประเด็นปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 3. ขอบเขตเนื้อหา สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่นำมาสร้างต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาได้มาจากกระบวนการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดองค์ประกอบของสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา ตลอดจน 

การตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะ โดยผ่านความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เชี ่ยวชาญ หน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากภาคี และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้สมรรถนะนั้นไม่ได้

เรียงลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากข้ึนอยู่กับความแตกต่างของบริบทของ

แต่พ้ืนที ่  

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ครูนอกระบบการศึกษา หมายถึง บุคคลผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก้ปัญหาชีวิต

เด็ก และเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กในสภาวะยากลำบาก/ชายแดน เช่น  

เด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ เด็กชาติพันธุ์ เด็กที่ใช้แร งงาน  

เด็กท้องไม่พร้อม เด็กครอบครัวแหว่งกลาง เด็กพลัดถิ ่น/เด็กที ่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เด็กแก๊งค์/   

เด็กบนท้องถนน เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กกำพร้า เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เด็กเคลื่อนย้าย

ตามครอบครัว เด็กในระบบการศึกษาทางเลือก เด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอื่น ๆ (เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด)  

เด็กยากจน ตลอดจนเด็กที่หลุดหรือก้าวพลาดจากระบบการศึกษา ทั้งนี้ครูนอกนะบบการศึกษาสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ครูประจำการ เช่น ครูกศน. ครูศูนย์ฝึกและอบรม ครูในสถานพินิจ ครูในสถาน

สงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษาและครูสอนเด็กด้อยโอกาสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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ครูโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 2) ครูนักพัฒนา เช่น ครูหรือเจ้าหน้าที่ที่

อยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชน แกนนำเยาวชน ครูศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม และ 3) ครูจิตอาสา เช่น 

ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มพ่อแม่บ้านเรียน จิตอาสา นิสิต

นักศึกษา โดยคุณสมบัติของครูกลุ่มนี้มีความหลากหลาย ทั้งท่ีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาและไม่มีวุฒิ  

เด็กนอกระบบการศึกษา หมายถึง เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 25 ปี ซึ่ง

ปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล เช่น เด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ เด็กชาติพันธุ์ เด็กที่ใช้

แรงงาน เด็กท้องไม่พร้อม เด็กครอบครัวแหว่งกลาง เด็กพลัดถิ่น/เด็กที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เด็กแก๊งค์/ 

เด็กบนท้องถนน เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กกำพร้า เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เด็กเคลื่อนย้าย

ตามครอบครัว เด็กในระบบการศึกษาทางเลือก เด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอื่น ๆ (เด็กที่อยู่ในชุมชนแออั ด) 

เด็กยากจน ตลอดจนเด็กที่หลุดหรือก้าวพลาดจากระบบการศึกษา   

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา หมายถึง แบบแผนของกระบวนการ วิธีการ 

เครื ่องมือ องค์ความรู ้ ที ่เป็นต้นแบบในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาตามบริบทของครูนอกระบบ

การศึกษา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูประจำการ ครูนักพัฒนา ครูจิตอาสา เพื่อให้ครูนอกระบบการศึกษา

จัดการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบการศึกษาท่ีมีความแตกต่างและความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

 สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เจตคติที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาที่ได้จาก

การวิเคราะห์และยืนยันจากครูนอกระบบการศึกษา 3 กลุ่ม คือ ครูประจำการ ครูนักพัฒนา ครูจิตอาสา 

ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่  รวมทั้งเครือข่าย

และพ้ืนที่การทำงานใหม ่

 การประเมินการเปลี ่ยนแปลงของครูนอกระบบการศึกษา หมายถึง กระบวนการเปรียบเทียบ

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการต้นแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยเทียบกับเกณฑ์ตามที่โครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งวัดได้จากแบบวัด เช่น 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ เป็นต้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) วิเคราะห์

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 2) ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) ทดลอง

ใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และ 4) เสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา คณะทำงานโครงการฯ ได้รวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 6 ตอน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

1.1 แนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(Principles for Non-Formal and Informal Education) 

1.2 แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) 

1.3 แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered Approach) 

1.4 แนวคิดพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) 

1.5 ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย (Networking) 

1.6 แนวค ิดสมรรถนะในการพ ัฒนาคร ูนอกระบบการศ ึกษา ( Competency for  

Out-of- School Teachers Development) 

1.7 แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participatory) 

1.8 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

1.9 แนวคิดชุมชนการเร ียนรู ้ เช ิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

และ การโค้ชหรือการชี้แนะ (Coaching) 

ตอนที่ 2 หลักการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 4  กรณีศึกษาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนและการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาใน

ต่างประเทศ : กรณีศึกษาจากประเทศสกอตแลนด์ 

ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ตอนที่ 1 ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

1.1 แนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(Principles for Non-Formal and Informal Education) 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติและ

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความต้องการและความสมัครใจ 

(สนธยา ดือราแม, 2555) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการได้รับความรู้ละทักษะตลอดชีวิตในการดำรงชีพ ประกอบ

อาชีพ ตลอดจนปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย มี 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  และการเรียนรู้จากการจัด

กิจกรรม การเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยมีหลักสูตร รูปแบบ และจุดประสงค์ แต่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน (อุดม เชยกีวงศ์, 2551)  

ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (2559) เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการอ่านออกเขียนได้ให้แก่ประชาชน  

เพ่ือนำไปใช้ดำเนินชีวิต ตลอดจนการปรับวุฒิในการทำงาน เช่น โครงการเปิดเทียบระดับการศึกษาของ กศน. 

ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่ไ ม่มีเวลา 2) การให้

ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชน มีเนื้อหาที ่หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร 3) การให้

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเผยแพร่ความรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

ที่เก่ียวข้องกับ การดำเนินชีวิต เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพ การออมเงิน การป้องกันตัว

จากภัยธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social media)  

แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประเภทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของ ทองอยู่ แก้วไทรฮะ (2554) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (2558) ที่เสนอประเภทของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมประเภทให้ความรู้หรือการศึกษาพ้ืนฐาน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้

ความสามารถในการอ่านเขียน มีความรู ้ในการคิดคำนวณ รู ้เรื ่องราวที ่จำเป็นและเกี ่ยวข้องกับสภาพ   

ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตหรือพัฒนาความรู้ให้สูงขึ้น ได้แก่  

1.1 การส่งเสริมการรู้หนังสือ ช่วยให้ประชาชนมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอ ง  

นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือผู้อื่น หรือถูกผู้อื่นหลอกลวงได้

โดยง่ายช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ ้น เมื่อเรียนแล้วผู้เรียนสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และมุ่งแก้ปัญหา  

ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน  
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1.2 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื ่อต่อยอดการศึกษาให้แก่ประชาชนที ่อ่านออกเขียนได้แล้ว  

มีความประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1.3 กิจกรรมการฝึกอบรมประชาชนในชนบท ที่คำนึงถึงความต้องการและความสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาของประชาชน มีจุดเน้นที่สำคัญคือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชน 

2. กิจกรรมประเภทการให้ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ กิจกรรมในกลุ่มนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ให้

การอบรมทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น อาชีพที่เพ่ิมพูนรายได้ 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพเฉพาะ เพื่อนำมาปรับปรุงอาชีพของตน หรือสร้างอาชีพใหม่

เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ตัวอย่างกิจกรรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

2.1 การจัดการศึกษาอาชีพตามหลักสูตรกลุ่มสนใจที่มีลักษณะยืดหยุ่น และใช้ระยะเวลาเรียนสั้น 

2.2 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และมี

รายได้ ทั้งในระหว่างการเรียนและหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 

2.3 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นการจัดการสอนวิชาชี พ เพื่อให้ผู ้เรียนนำ

ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

3. กิจกรรมประเภทให้บริการข่าวสารข้อมูล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ที่

ทันต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อความรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 

ใบปลิว โปสเตอร์ หนังสือ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

สำหรับหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขวัญชัย ขัวนา และ 

ธารทิพย์ ขัวนา (2559) กล่าวว่าควรยึดหลักที่สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาให้เป็นกระบวนการ

ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้แก่ หลักความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ความหลากหลายของทรัพยากรในชุมชน  

การพึ่งพากัน การจัดการตนเอง และการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง นำต้นทุนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เช่น ต้นทุนทางระบบนิเวศ ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม และต้นทุนสติปัญญา โดยเชื่อมโยงคนเป็นตัวตั้งใน

การดำเนินงาน เช่น ให้ความสะดวก เป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น  

 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  

 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ นอกจากจะต้องดำเนินการตามหลักการและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ยึดหลักการมีส่วนร่วม

ของชุมชน มีการพึ่งพาตนเอง รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าถึงได้ง่าย และเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องมีหลักการหรือแนวคิดทางการศึกษาอื่น ๆ ที่

เกี ่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม อาทิ แนวคิดการเสริมพลัง และการจัดพื้นที่การเรียนรู้ ดังจะ

กล่าวถึงในลำดับต่อไป  
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1.2 แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) 

แนวคิดการเสริมพลังถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ด้วยแนวคิดของการมองเห็น

คุณค่าในตนเองเพื่อส่งเสริมให้คนบางกลุ่มที่ถูกกดทับทางสังคมเห็นคุณค่า เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

(Freire, 1972; Laverack, 2006) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการเสริมพลังจะเป็นรูปแบบของกิจกรรม

กลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสให้กลุ่มคนหรือชุมชนได้ลงมือกระทำ

เพื่อแก้ไขและเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Wallenstein, 1993) โดยแนวคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการวิจัยและให้ 

การช่วยเหลือกลุ่มชายขอบต่าง ๆ เช่น กลุ่มคนแอฟริกันอเมริกัน กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และกลุ่ม  

ผู้พิการ ดังนั้นทฤษฎีเบื้องต้นของการเสริมพลังที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีร่องรอยของปรัชญาที่

ให้ความสำคัญกับมุมมองของผู้ที่ถูกกดขี่ที่ทำให้ไม่กล้าแสดงออกและมุ่งสนับสนุนให้ได้รับอำนาจและเอาชนะ

สิ่งที่ครอบงำผู้ถูกกดขี่ (Wise, 2005) 

อย่างไรก็ตามแนวคิดการเสริมพลังถูกนำมาใช้ในทางการศึกษาโดย เปาโล แฟร์ (Freire, 1974) ที่

พัฒนาวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจของแนวคิดการเสริมพลัง ด้วยความคิดว่าบทบาทของนักการศึกษามิใช่เพียง

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น แต่ต้องแสวงหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองโลกที่อยู่รอบตัวด้วย 

ไม่นานหลังจากที่แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยชาวอเมริกันและนักสังคมสงเคราะห์ แนวคิดนี้จึง

ถูกขยายสู่กลุ่มนักเคลื่อนไหวและองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ดังนั้นแนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) จึงเกิดจากแนวคิดทางสังคมวิทยาที่ใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม และได้กลายมาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาสังคมต่อมา (ศิริพร ใจห้าว, 2556)  

หลักการของแนวคิดเสริมพลัง ประกอบด้วย การทำให้บุคคลมี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็น

พลัง สามารถลงมือปฏิบัติ (Short & Greer, 1997) ทั้งนี้การเสริมพลังจะต้องปฏิบัติอยู่บนความเชื่อและ

จริยธรรมทางสังคมของค่านิยม การสนับสนุนและมีน้ำใจให้กัน การสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันทำงาน 

(Gutierrez at al., 1998) ซึ่งการเสริมพลังอาจจำแนกตามลักษณะของการดำเนินการได้ ดังนี้ 1) การเสริม

พล ังเช ิงโครงสร ้างส ัมพ ันธ ์ (Relational Construct) หร ือการเสร ิมพล ังเช ิงปฏิบ ัต ิ  (Practice) เป็น 

การมอบหมายหรือแบ่งปันอำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่กำหนดจากคุณลักษณะของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น 

ตำแหน่ง ความชํานาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการเข้าถึงความรู้หรือข้อมูล (อนิรุทธิ์ ตุลสุข , 2552) ดังนั้น 

การเสริมพลังในบริบทนี้ จึงเปรียบเสมือนการควบคุมหรือการเสริมอย่างเป็นทางการ 2) การเสริมพลัง  

เชิงโครงสร้างแรงจูงใจ (Motivational Construct) หรือการเสริมพลังเชิงจิตวิทยา (Psychological) เป็น 

การควบคุมแรงจูงใจภายในหรือความเชื่อด้านความคาดหวังต่อการทำงาน เป็นความต้องการภายในที่มี

เจตนารมณ์ในตนเอง (Self-Determination) หรือความเชื่อในการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคล 

(Self-Efficacy) ซึ่งภายใต้แนวคิดนี้หมายความว่า ปัจจัยใดก็ตามที่จะช่วยสร้างให้บุคคลเกิดเจตนารมณ์ใน

ตนเองและเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองแล้วจะทำให้บุคคลนั้นเพิ่มความรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากขึ้น 
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โดยที่มาของพลังนั ้นมาจาก 1) พลังตามกฎเกณฑ์หรือตำแหน่ง (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

และพัฒนาคนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีประโยชน์ ดังนี้ 1) ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จได้

รวดเร็วขึ้นเพราะมีการกระจายงานและแบ่งงานอย่างเหมาะสม 2) เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สิ ่งใหม่ เพ่ิม

แรงจูงใจในการทำงานและใช้เป็นสิ่งประเมินผลงานได้ 3) ส่งเสริมความมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม  

ทุกคนมีโอกาสได้แสดงผลงานของตนเอง 

แนวคิดการเสริมพลังในการศึกษาตลอดชีวิต เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนหรือสร้างเสริมพลัง

อำนาจ ศักยภาพ หรือสมรรถนะให้บุคคล กลุ ่ม องค์กร หรือชุมชน มีอำนาจและความสามารถ มีสิทธิ   

ในการตัดสินใจและดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยปราศจากการควบคุม บังคับ สั่งการ หรือทำให้

เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการนำไปใช้ ดังนี้  

(วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา , 2562) 1) การกระจายอำนาจในทุกระดับและกระจายอำนาจอย่างทั ่วถึง  

2) การมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนา รวมถึงการได้โอกาสในการควบคุมและใช้

ทรัพยากรเหล่านั้นด้วย 3) การมีอำนาจการตัดสินใจ หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เกิดความเชื่อมั่น

ในตนเองว่าตนมีพลังในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง 4) การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม 5) การมีทางเลือกที่หลากหลาย ให้บุคคลหรือ  

กลุ่มบุคคลได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติที่เหมาะสมของแต่ละ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอิสระและเสริมพลังในตนเอง 6) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้ประชาธิปไตย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการเคารพและ  

ไม่ถูกละเมิด การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องได้รับการรับฟังด้วย ขณะที่ ปภาพินท์ คําอุดม (2558) เสนอวิธีการ

เสริมพลังในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้ 1) กำหนดโครงสร้างหน้าที่ และบทบาท

ของทุกคนให้มีความชัดเจน และเหมาะสมตามความถนัดและความสนใจ 2) จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ และ

จัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) สร้างพื้นที่ในการแสดงออก หรือโอกาสในการแสดงความสามารถ  

4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน หรือองค์ที่เกี ่ยวข้อง 5) ให้รางวัลหรือสร้างแรงจูงใจ   

แก่ผู้เข้าร่วม   

  กล่าวโดยสรุป แนวคิดเสริมพลังเป็นแนวคิดที ่ช ่วยส่งเสริมให้บุคคลมองเห็นคุณค่าในตนเอง  

มีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรู้และทักษะ เพิ่มความสามารถในการทำงาน ด้วยการใช้กลุ่มคนหรือชุมชน

เป็นตัวผลักดันประกอบกับการวางกฎเกณฑ์ การจูงใจด้วยรางวัลหรือการลงโทษ ซึ่งการเสริมพลังให้บุคคลเกิด

ประสิทธิภาพในการทำงานจะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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1.3 แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) 

1.3.1 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

จากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Wohlfarth et al., 2008) เป็นแนวทางที่

ผู ้สอนกับผู้เรียนกำหนดสิ่งที่จะเรียนรู้และหาวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Massouleh & Jooneghani, 2012) 

รวมถึงผู้เรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Darsih, 2018) การจัดการเรียนการสอน

แนวทางนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน (Massouleh & Jooneghani, 2012) และเป็นวิธีการที่จะ

ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ตามความแตกต่างและศักยภาพของตนเอง นอกจากนั้น Rogers 

(1983 cited in Hess, 2012) ยังให้ความหมายของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่าเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้นำหรือเป็นบุคคลที่สามารถคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเองได้  

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2548) ได้ระบุว่า การจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะต้องมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

การเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู ้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยใช้

กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคมหรือกระบวนการกลุ่ ม  

ผ่านการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน จัดบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่น (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2550; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2561) และเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีอิสระ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2561) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นกระบวนการที่

เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนเอง โดยการเรียนรู้ลักษณะนี้มีแนวคิดมาจากปรัชญาสรรคนิยมที่เชื่อว่าผู้เรียนเป็น

ผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง บทบาทการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้เรียน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2548) และมีผู้อำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2550; 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2561; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) 

ดังนั้นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนบทบาทผู้สอนเป็นผู้อำนวยการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จากนั้นออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ใช้กระบวนการทางปัญญา

ร่วมกับกระบวนการทางสังคม โดยมีผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ตระหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนเรียนรู ้อย่างมีอิสระ ส่งเสริมให้ผู ้เรี ยนค้นพบและได้ร ับการพัฒนาตามศักยภาพ 

(Darsih, 2018; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550) เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ตามแนวทางที่ตนสนใจ 

 

 



16 
 

1.3.2 ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

Weimer (2002 cited in Wohlfarth et al., 2008) ได้ระบุล ักษณะสำคัญของการเร ียนรู ้ท ี ่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 1) เชื่อว่าผู้เรียนมีความสามารถและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 2) ให้

ความสำคัญในการใช้เนื้อหา บทเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และตั้งคำถาม 3) เป็นการเรียนรู้ที่ปรับ

บทบาทของผู้สอน มาเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 4) ผู้เรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบใน 

การเรียนรู้ เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน สามารถการกำกับตนเอง และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 5) ใช้เครื่องมือ

การวัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัดสินจากผลการเรียน นอกจากนี้ Lea et al. 

(2003) เสนอลักษณะสำคัญของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 1) เชื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมมากกว่าการให้ผู ้เรียนเป็นผู้รับความรู้เพียงฝ่ายเดียว 2) ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้และ 

ความเข้าใจที่ถ่องแท้ของผู้เรียน 3) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีความเชื่อถือในตัวผู้เรียนเอง  

4) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น 5) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนต่างพ่ึงพา

ซึ่งกันและกัน 6) ผู้สอนและผู้เรียนต่างให้เกียรติและนับถือซึ่งกันและกัน และ 7) ใช้วิธีการหรือกระบวนการ

เรียนที่มีการวิพากษ์จากมุมของผู้สอนและผู้เรียน 

1.3.3 บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ในกระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง บทบาทของผู ้สอนเป็นสิ ่งสำคัญต่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ หากผู้สอนขาดความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและความรู้จะทำให้วิธีการนี้

อาจไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (Darsih, 2018) ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ดำเนินการวางแผน

การเรียนรู้ เลือกใช้วิธีสอนและใช้กระบวนการประเมินผลที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงกับความต้องการและความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยบทบาทสำคัญที่จำเป็นของผู้สอนต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกช่วยผู้เรียนในการตั้ง

คำถาม ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลและตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้เรียนรวบรวมและ

วิเคราะห์ถูกต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนั้นบทบาทของครูคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นพฤติกรรม

ที่ต้องการ (Massouleh & Jooneghani, 2012) 

บทบาทสำคัญของผู้สอนในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Darsih, 2018) มีดังนี้ 1) ให้ผู้เรียน

ลงมือทำและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแทนการรับความรู้เพียงอย่างเดียว 2) ให้ผู้เรียนเป็นอิสระและรับผิดชอบ

ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ 3) ใช้เนื้อหาสำคัญท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความสนใจของ

ผู้เรียน 4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงตนเอง 5) ใช้เทคนิค 

การสอนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยทั่วไปแล้วบทบาทของผู้สอนปรับมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ และโค้ช  

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ลักษณะสำคัญที่แตกต่างระหว่างผู้สอนเป็นศูนย์กลางกับผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลางคือ  
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 1. เป้าหมายของกิจกรรม ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอน (Teacher-directed Instruction) จะ

ให้ความสำคัญในสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนกำหนด ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อตอบคำถามท่ีตนเองกำหนด 

2. บทบาทของผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอน ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

จากนั้นออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในขณะที่การเรียนรู้ แบบเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางจะกำหนดหัวข้อและกำหนดคำถามเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าคำตอบ แสวงหาความรู้ 

รวบรวมข้อมูลและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  

 3. การเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอนนั้นแนวทางที่ผู้สอนนิยมใช้เสริม

แรงจูงใจ ได้แก่ ผลการเรียน ปริญญา รางวัลต่าง ๆ ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นิยมใช้

คำถามที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจและอยากค้นคว้าหาคำตอบ ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้

ผู้เรียนเกิดแรงผลักดันที่อยากจะเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายจากที่ตนเองกำหนดไว้ 

 4. การประเมินผล ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอนนั้นจะประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และรายงานความก้าวหน้าในการเรียนให้แก่ผู ้ปกครอง ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง จะออกแบบการประเมินโดยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู ้ของตนเอง เน้น  

ความสนใจและความต้องการในการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของผู้เรียน หรือประเมินเพ่ือ  

การเรียนรู้  

  5. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้สอนนั้น ผู้สอนจะเป็นผู้กำกับควบคุมและ

กำหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ทั้งกลุ่มทำงานของผู้เรียน บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 

ในขณะที่การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะกำกับตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้เรียน และมีปฏิสัมพันธ์กันแบบร่วมมือ   

ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้อง

ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้โดยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก 

รวมถึงผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะความรู้ใหม่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย 

1.4 แนวคิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 

พื้นที่การเรียนรู้ หมายถึง สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้เสมือนจริงหรือ  

การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นพื้นที่ท่ีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในชั้นเรียน แต่สามารถเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา 

โดย Brown (2005) กล่าวว่า พื้นที่การเรียนรู้ครอบคลุม 1) พ้ืนที่การเรียนรู้ทางกายภาพ (Physical Learning 

Spaces) ได้แก่ ห้องเรียน อาคาร สถานที่ที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ งสามารถจำแนกพื้นที่เป็นแบบ

ทางการและไม่เป็นทางการ (Formal and Non-Formal Learning) เช่น ห้องเรียน ห้องอบรม ห้องปฏิบัติการ 

ห้องทดลอง และพื้นที ่สำหรับการเรียนรู ้ตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ ฯลฯ  2) พื้นที่ 
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การเร ียนร ู ้ เสม ือนจร ิง (Virtual Learning Space) เป ็นสภาพแวดล ้อมในการจ ัดการศ ึกษาผ ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรม Blackboard หรือ Moodle ซึ ่งโปรแกรมเหล่านี ้ประกอบด้วยเครื ่องมือ 

เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous/Interactive) เช่น Chat Blogs หรือ wiki 

และแบบไม่ประสานเวลา Asynchronous เช่น อีเมล นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่การเรียนรู้เสมือนจริงแบบไม่

เป็นทางการ เช่น Facebook YouTube เป็นต้น 3) พื้นที่การเรียนรู้นอกอาณาบริเวณของสถาบันการศึกษา 

(Outdoor Learning Spaces) สามารถใช้เป็นพื ้นที ่สำหรับการเรียนรู ้จากการฝึกงาน หรือเรียนรู ้โดย 

การทำงาน (Work-based Learning) อย่างที ่ Kneppell & Riddle (2012) เรียกว่า เป็นพื ้นที ่การเรียนรู้ 

จากการปฏิบัติ (Practice-based Spaces) และอาจครอบคลุมถึงพื้นที่การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้

เคลื่อนที่ (Mobile Learning Spaces) ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากอุปกรณ์พกพาได้ทุกแห่ง 

การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหลัก  

ซึ่งในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้โดยเน้นมนุษย์หรือผู้ใช้เป็นสำคัญ (Human-cetered 

Design หรือ User-centered Design) โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี ้ (Brown & Long, 2006 ; Gee, 2006; 

Cornell, 2002) 1) หลักของความสะดวกสบาย ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ มีการจัดวาง

รูปแบบของพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ให้มีความสะดวกสบาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 2) ดึงดูด

ความสนใจ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจูงใจผู้เรียนและผู้สอนให้อยากมีส่วนร่วม  โดยการกระตุ้น

ประสาทสัมผัสจากภาพ สี เสียง รูปทรงหรือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น จัดพื้นที่สำหรับการพูดคุยหรือทำงาน

ต่อหลังเลิกเรียนในบริเวณใกล้กับห้องเรียนให้โปร่ง สามารถมองเห็นได้ทั่ว หรือจัดพื้นท่ีเรียนรู้แบบเป็นทางการ 

(ชั้นเรียน) ไว้ติดกับพื้นที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ เช่น ห้องโถง ล็อบบี้ หรือห้องเรียน ห้องสมุดที่อยู่ติดกับ

สวน เป็นต้น 3) รักษาสมดุลระหว่างความเป็นชุมชนกับการอยู่คนเดียว เช่น ห้องสมุดยุคใหม่ที่มีท้ังห้องสำหรับ

ประชุมกลุ่มย่อยและห้องที่มีความเป็นส่วนตัวสำหรับการศึกษาหรือทำงานเป็นรายบุคคล จัดพื้นที่สำหรับการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น จัดให้มีร้านกาแฟในบริเวณใกล้ห้องประชุมกลุ่ม 4) ใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ตาม

เป้าหมายและปรับเปลี่ยนได้ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู ้ที่

หลากหลาย  

 นอกจากการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ตามหลักการใช้งานโดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการหลายท่านเสนอ

หลักการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันไว้ 

ดังนี้ 

1. จัดพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้เอนกประสงค์ หรือใช้งานได้หลายอย่างตามกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ หลากหลายประเภท ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนจัดวางได้อย่างอิสระ ยกตัวอย่าง

เช่น พื้นที่ห้องโถงใหญ่ที่สามารถจัดแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่มหรือการทำงานอิสระเป็น
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ร ายบ ุ คคล  ( Chism, 2006; Chism & Bickford, 2002; Jamieson et al., 2000; Oblinger, 2005; JISC, 

2006; Kneppell & Riddle, 2012) 

2. จัดพื้นที่สำหรับทำงานกลุ่มและเอื้อสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีพื้นที่พร้อมทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี 

และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำงาน เรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น โต๊ะประชุมที่เป็นวงกลม มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับ

การสื ่อสารสองทาง เช่น กระดาน Whiteboard และควรมีทางเชื่อมโยงได้กับอาณาบริเวณนอกอาคาร 

(Reushle, 2012; Jamieson, Fisher, Gilding et al., 2000; Chism & Bickford, 2002) 

3. จัดพื้นที่การเรียนรู้ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศให้เรียนรู้ด้วยความสบายใจ 

(Chism, 2006, Kneppell & Riddle, 2012; Reushle, 2012; Oblinger, 2005) 

4. จัดพื้นที่การเรียนรู้ให้น่าดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น 

จัดพื้นที่สำหรับการแสดงผลงาน (Chism, 2006; JISC, 2006; Kneppell & Riddle, 2012) 

5. บริหารจัดการอาณาบริเวณทั่วทั้งสถาบัน ตั้งแต่ระเบียงทางเดิน พื้นที่นอกอาคาร เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้สูงสุด ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกสถานที่ เช่น การบริการสังคม การเรียนรู้จาก

งาน การเรียนรู้จากอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่หรือ M-learning (Chism, 2006) จัดพื้นที่เรียนรู้ให้เชื่อมต่อ

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) และเป ิดโอกาสให ้ผ ู ้สอนและผ ู ้ เ ร ียนสามารถเข ้าถ ึง เคร ื ่ องมือ  

สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย (Reushle, 2012)  

 จากการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้พบว่า การใช้พื้นที่การเรียนรู้เพื่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิด

ดังกล่าว สามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักการของ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที ่มุ ่งเน้นการเร ียนรู ้ด ้วยตนเองในชีว ิตประจำวันได้ 

(Schugurensky, 2000) เพราะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น อีกทั้งยังเกิดจากความต้องการ

ของผู้เรียนเอง เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื ่องไปตลอดชีวิต (ชูศักดิ์  

เอื้องโชคชัย และ อาชัญญา รัตนอุบล, 2558) ดังนั้นพื้นที่การเรียนรู้ที ่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู ้ใน

ลักษณะดังกล่าวจึงควรมีลักษณะดังนี้ (วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) 1) พื้นที่การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้

สมาชิกทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ 2) พื้นที่การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาส

ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผนสร้างพื้นที่การเรียนรู้ไปจนถึงการดำเนินการและการประเมินผล  
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3) พื้นที่การเรียนรู้ต้องกำกับติดตามการดำเนินงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4) พื้นที่การเรียนรู้ต้อง

ตอบสนองความต้องการจำเป็นของสมาชิกในการเรียนรู้ 5) พื้นที่การเรียนรู้ต้องให้ความสำคัญกับบริบทของ

ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ 6) พื้นที่การเรียนรู้ต้องช่วยให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพ่ือสร้างและต่อยอดความรู้ของสมาชิก 7) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องรองรับความหลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบ

และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 8) พื้นที่การเรียนรู้ต้องมาจากพื้นฐานการดำรงชีวิตของสมาชิก 9) พ้ืนที่การ

เรียนรู้ต้องมีความเท่าเทียมและความเสมอภาคทุกคน 10) พ้ืนที่การเรียนรู้ต้องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน   

  กล่าวโดยสรุป พื้นที่การเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่พื้นที่ทางกายภาพ อาทิ ห้องเรียน อาคารเรียน หรือ

พื้นที่เสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ทุกแห่งที่สามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้ โดยไม่จำกัดอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ต้อง

คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ความสะดวกสบาย ปลอดภัย ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ มีพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมที่สมดุล ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นตามการใช้งาน รวมทั้ง

สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ

แหล่งข้อมูลในเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด 

1.5 ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือข่าย (Networking) 

1.5.1 ความหมายและความสำคัญของเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย 

การพัฒนาคุณภาพในปัจจุบันทุกองค์กรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในลักษณะเครือข่าย 

(Network) ที่เป็นการเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน  

ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร้างของบุคคลในเครือข่าย จัดกระบวนการต่าง ๆ ด้วยความอิสระ

และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดวิธีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Agranoff, 2006; 

Carter & Nugent, 2011; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน , 2553; สุดา มงคลสิทธิ์, 2562) 

เครือข่ายถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (สุดา มงคลสิทธิ์ , 2562) โดย เกรียงศักดิ์    

เจริญวงศ์ศักดิ์ (2561) ได้ระบุว่า เครือข่ายมีความหมายแตกต่างไปตามมุมมองของแต่ละบุคคล เครือข่ายเป็น

ลักษณะของการประสาน เชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ สนธยา พลศรี (2550) ที่ระบุว่า เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง

สมาชิก ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ นอกจากนั้นเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเมื่อมาเชื่อมโยงกันแล้ว 

จะกลายเป็นเครือข่ายต่อเครือข่าย หรือเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ซึ่งลักษณะของการเชื่อมโยง

เครือข่ายอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวตามเป้าหมาย หรือไม่ได้เป็นการรวมตัวกันโดยทั่วไป แต่ต้องมีเป้าหมายใน

การทำกิจกรรมร่วมกัน 
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สำหรับการสร้างเครือข่ายเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการพึ่งพากันโดย

เชื่อมโยงกลุ่มบุคคล ในทางสังคมวิทยาเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) ที่มี

ความแตกต่างจากกลุ่ม (Group) มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของคนในสังคม ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของผู้คนใน

สังคมยังสะท้อนถึงความเข้มข้นของเครือข่ายทางสังคม (Chamaratana, 2020; จันทะลา วรรณหงส์ และ 

พฤกษ์ ชามะรัตน์, 2561) ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกที่ซับซ้อนตามธรรมชาติและตามสภาพ

สังคม โดยมีความเชื่อมโยงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน เครือข่ายจึงเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่จัดการ

เป็นระบบ (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2558) โดย นฤมล นิราทร (2543) ระบุว่าการสร้างเครือข่ายเป็นกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ ยน จัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่าง

องค์กรสมาชิก ซึ่งต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนที่จะทำความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย ซึ่ง

สอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2548) ที่อธิบายว่า การสร้างเครือข่ายนั้นเป็นขบวนการทางสังคมที่เกิดจาก 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือความต้องการบางอย่าง

ร่วมกัน มีการดำเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ ้นต่อกัน ซึ่ง  

การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเป็นวิธีการทำงานที่ได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจ การทำงานเชิงพัฒนา

สังคมและในวงการการศึกษา 

ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นการเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน

ข่าวสารร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดระเบียบโครงสร้างของบุคคลในเครือข่าย จัดกระบวนการต่าง ๆ 

ด้วยความอิสระและเท่าเทียมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยการสร้าง

เครือข่ายเป็นกิจกรรม กระบวนการที่เชื่อมโยงแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน 

1.5.2 ประเภทของเครือข่าย 

บริบทของการสร้างเครือข่ายจะขึ ้นอยู ่กับเป้าหมายของกลุ ่มบุคคลหรือองค์กร ซึ ่งการเชื ่อม

ความสัมพันธ์เครือข่ายนั้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ

เครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากการสร้างเครือข่ายไม่มีโครงสร้า งตายตัว การออกแบบ

โครงสร้างจึงมีหลายรูปแบบ (จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ , 2553; กุลทัต หงส์ชยางกูร และ ปรัชญานันท์  

เที่ยงจรรยา, ม.ป.ป.) ดังเช่นที่ ธนา ประมุขกุล (2547 อ้างถึงใน จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ , 2553) ระบุว่า

เครือข่ายแต่ละเครือข่ายมีจุดเริ่มต้น และเกิดการรวมตัวด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนี้    

 1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เป็นลักษณะของการที่บุคคลที่มีความคิดที่ตรงกัน ทำงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียว หรือประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันมารวมกลุ่มกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ รวมถึง

ร่วมกันแสงหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม 
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  2. เครือข่ายจัดตั้ง เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการดำเนินงานของ

ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การรวมตัวกันจึงเป็นการรวมตัวเพียงชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ ไม่มีความต่อเนื่อง แต่หาก

ได้รับการชี้แนะสามารถพัฒนาจนเป็นเครือข่ายที่แท้จริงได้ 

  3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นลักษณะของกระบวนการพัฒนาผสมผสาน ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติและ

จัดตั้งขึ้นมา โดยเครือข่ายประเภทนี้เกิดจากกลุ่มบุคคล องค์การมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและ

เรียนรู้ ไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจน เครือข่ายในประเภทนี้หากได้รับการกระตุ้นและ

สนับสนุนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้เช่นกัน 

นอกจากนั้น กุลทัต หงส์ชยางกูร และ ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา (ม.ป.ป.) อธิบายว่า เครือข่ายมีอยู่

หลายลักษณะตามแต่ละมิติ ดังนี้ 1) เครือข่ายตามพื้นที่ดำเนินการ เช่น เครือข่าย พชอ. เครือข่าย กขป. 

เครือข่าย พชต. เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

2) เครือข่ายตามประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายด้านเด็ก สตรี เครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ เครือข่าย

เกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 3) เครือข่ายอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่าย 

อสม. เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายสารวัตรนักเรียน เครือข่ายวิชาการ 4) เครือข่ายตาม

รูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ มีรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยเครือข่ายแนวตั้งเป็น

เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน โดยเครือข่ายที่

มีความสัมพันธ์แนวตั้ง เช่น เครือข่ายเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายสาธารณสุข ส่วนเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์

แนวนอน เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบเท่าเทียมกัน เช่น เครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคี

พัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่าประเภทของเครือข่ายนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายที่เป็น

รูปธรรมทำให้การเกิดขึ้นของเครือข่ายแต่ละเครือข่าย มีสาเหตุปัจจัยสนับสนุนและการก่อรูปเครือข่ายที่

แตกต่างตามเป้าประสงค์ที่กำหนดร่วมกันไว้ 

1.5.3. องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย 

องค์ประกอบของเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เครือข่ายมีระบบ ให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร

ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือนำไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยองค์ประกอบหลักของเครือข่าย ประกอบด้วย 1) ผู้นำ

หรือผู้ประสานงาน มีบทบาทสร้างรูปแบบการติดต่อสื่อสาร พัฒนากิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์ ประสานงาน

ให้เกิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 2) ทรัพยากร มีแผนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง

ภายในหน่วยงานและในเครือข่าย โดยมีการกำหนดช่วงเวลาที ่เหมาะสม และ 3) กิจกรรม ที ่ทำให้เกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในเครือข่าย ทั้งนี้กิจกรรมจะเกิดจากการนำ

ทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ความสัมพันธ์ในแต่ละองค์ประกอบของเครือข่ายจะเป็นลักษณะ

วงกลม (Swan et al., 2000 อ้างถึงใน เกรียงไกรยศ พันธุ ์ไทย , 2559) รวมถึงกิจกรรมสำคัญที ่เสริม

ประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจของเครือข่าย เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
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คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้นำเครือข่าย และการปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล (ภัทรวรรธน์ 

นิลแก้วบวรวิชญ์, 2559) 

นอกจากนี้ ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) เสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ทางวิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงภาครัฐ

และภาคเอกชน มีการทำงานแบบร่วมกัน เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) กระบวนการสร้างเครือข่าย 2) องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการ 

 ส่วน สุกานดา จงเสริมตระกูล (2562) เสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ในลักษณะของการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบการศึกษาตาม

แนวทางการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้   

1. เครือข่ายการเรียนรู ้ส ่วนบุคคล มี 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การเรียนรู ้ตามอัธยาศัย  

2) ความน่าเชื่อถือของเครือข่าย 3) การมีแหล่งข่าวสารทางวิชาชีพ 4) การมีศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5) ความน่าเชื่อถือของสมาชิก 6) การมีคนรู้จักในเครือข่าย 7) การติดต่อสื่อสารตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว และ 

8) ความสนใจร่วมกัน    

 2. พื้นที่การเรียนรู้ส่วนบุคคลใช้การชี้แนะทางปัญญา มี 5 องค์ประกอบย่อยและ 6 องค์ประกอบที่

สอดคล้อง ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบนำตนเอง 2) การมีผู้ชี้แนะให้คำปรึกษา คือ ผู้ชี้แนะน่าเชื่อถือ ผู้ชี้แนะช่วย

ให้ผู้รับการชี้แนะพัฒนาตนเอง และผู้ชี้แนะสร้างแรงจูงใจได้ 3) การติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 4) การมี

ระบบสำหรับการชี้แนะ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยที่สอดคล้อง 3 องค์ประกอบ คอื การประเมินผลด้วยการสะท้อน

คิด การสังเกตการนำไปใช้ และการให้คำชี้แนะในการวางแผน และ 5) การเข้าถึงพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกัน 

1.5.4 ขั้นตอนของการสร้างเครือข่าย 

ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายนับเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความสัมพันธ์ 

ความร่วมมือ และทำงานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้มี

นักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางข้ันตอนการสร้างเครือข่ายไว้ ดังนี้ 

สุกานดา จงเสริมตระกูล (2562) ได้สรุปขั้นตอนของการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ส่วนบุคคลไว้

ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นสร้างเครือข่าย ขั้นรักษาสภาพเครือข่าย และขั้นลงมือ

ดำเนินการกับบุคคลตามความต้องการ ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างทัศนคติก่อนการสร้าง

เครือข่าย พร้อมกับเตรียมการด้านทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการใช้งานในเครือข่าย 2) ขั้นสร้างเครือข่าย 

เป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกในเครือข่าย ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับบุคคลในเครือข่ายหลัก และมีทรัพยากรที่

จำเป็น และพร้อมใช้งานแล้ว 3) ขั้นรักษาสภาพเครือข่าย เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ

องค์กรในเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาให้มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ 4) ขั้นลงมือดำเนินการกับบุคคล
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ตามความต้องการ เป็นขั้นตอนต่อเนื่องหลังจากที่บุคคลหรือองค์กรในเครือข่ายเริ่มมีความสัมพันธ์ต่ อกันแล้ว 

ในขั้นตอนนี้สมาชิกในเครือข่ายจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันมาก แต่จะเป็นการเริ่มค้นหาบุคคลในเครือข่ายที่

มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการ และเชื่อมโยงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ (2553) ได้เสนอแนวทางขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายการศึกษาไว้ 

9 ประการ ดังนี้  1) องค์กรต้องรู้และชัดเจนในศักยภาพจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้องค์กร

สามารถสร้างหรือหรับเครือข่าย 2) องค์กรควรพิจารณาคุณสมบัติขององค์กรหรือเครือข่ายอื่น ๆ ก่อนว่ามี

คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติจากค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 

รวมไปถึงศักยภาพขององค์กร 3) เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเข้าร่วมเครือข่าย เช่น การฉวยโอกาส

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 4) ต้องเข้าใจบทบาทและความเป็นเครือข่ายในลักษณะพึ่งพิงกันบนฐานของการเป็นทั้ง

ผู้ให้และผู้รับ 5) เครือข่ายต้องเป็นอิสระจากองค์กรเดิม และมีพันธกิจที่ต้องบรรลุเช่นเดียวกับพันธกิจของ

องค์กรเดิม 6) องค์กรในเครือข่ายต้องมีความเท่าเทียมกัน ทำงานในลักษณะทีม มีส่วนร่วมโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งเป็นผู้ชี ้นำหรือผู้ตาม 7) องค์กรในเครือข่ายต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการติดต่อกันอย่าง

สม่ำเสมอ สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็ว 8) กิจกรรมในเครือข่ายต้องมี

ลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ของกลุ่มคนในเครือข่าย โดยจะต้องมีการแบ่งบทบาททำงาน ทุกเครือข่ายต้องมี

กิจกรรม หากไม่มีถือว่าเครือข่ายนั้นสิ้นสุดลง 9) การสร้างเครือข่ายต้องพิจารณาการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นต้องแสดงให้เห็นชัดถึงการสนับสนุนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักว่าการสร้างเครือข่าย

เป็นสิ่งสำคัญ 

ดังนั้นการจะดำเนินการพัฒนาเครือข่ายจะต้องมีขั้นตอนของการดำเนินการสร้างเครื อข่าย ที่ต้อง

คำนึงการสร้างความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของบุคคลในเครือข่ายเป็นสำคัญเพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง

ในการทำงานด้านการศึกษา 

1.6 แนวคิดสมรรถนะในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา  (Competency for Out-of- 

School Teachers Development) 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ 

(Abilities) ของบุคคลที่แสดงผ่านพฤติกรรม (Attributes) ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของบุคคล

โดยเฉพาะความสามารถซ่อนเร้น (Talent) มีอยู่อย่างมหาศาล เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง  

ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ทัศนคติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสอดคล้องกับทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง 

(Iceberg) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนเหนือผิวน้ำ จะเป็นส่วนที่ง่ายต่อการบริหารและจัดการ เช่น ทักษะ 

และความรู้ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเป็นส่วนที่ซ่อนเร้นยากต่อการบริหารและจัดการ เช่น ลักษณะนิสัย และทัศนคติ 

แรงจูงใจ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะจึงเป็นกระบวนการที่จะดึงขีดความสามารถที่ซ่อนเร้นของบุคคลออกมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สมรรถนะจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน ก็คือ ลักษณะของบุคคล 
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(Personal Characteristics) พฤติกรรม (Behavior) และผลสัมฤทธิ ์ (Performance) สำหรับการจัดแบ่ง

ประเภทของสมรรถนะนั้นมีการแบ่งประเภทของสมรรถนะออกมาอย่างหลากหลาย แต่หนึ่งในการแบ่ง

ประเภทที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลค่อนข้างมากก็คือการแบ่งสมรรถนะ 6 ประเภท คือ 

1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Individual Competency) คือ การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ

เฉพาะตัวส่วนบุคคลที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือพัฒนาจนเกิดความชำนาญในภายหลัง รวมไปถึงพฤติกรรม ตลอดจน

ทัศนคติของบุคคลนั้นที่ส่งเสริมความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 2) สมรรถนะหลักตามความต้องการขององค์การ (Core Competency) คือ 

การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถพื้นฐานทั่วไปที ่ตรงตามความต้องการหลักขององค์การ  

ซึ่งกำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับตำแหน่งหรืองานนั้น ๆ 3) สมรรถนะตามหน้าที่รับผิดชอบ 

(Functional Competency) คือ การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถท่ีเฉพาะเจาะจงตามหน้าที่ที่

รับผิดชอบตรงตามความต้องการหลักขององค์การซึ่งกำหนดไว้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับตำแหน่ง

หรืองานนั้น ๆ 4) สมรรถนะทางด้านธุรกิจ (Business Competency) คือ การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจน

ความสามารถในประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่องค์การประกอบอยู่ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้การทำงานดียิ่งขึ้น 

และช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5) สมรรถนะทางด้านการจัดการ (Management Competency) 

คือ การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ปฎิบัติอยู่ รวมไปถึงการบริหาร

จัดการบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ประสานงานกับส่วนอื่น ตลอดจนมีทักษะในการรับคำสั่งและถ่ายทอดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และ 6) สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) คือ การมีองค์ความรู้ ทักษะ 

ตลอดจนความสามารถในบทบาทการเป็นผู้นำ รวมถึงรู ้ถึงลักษณะการเป็นผู้ตามที่ดีด้วย สามารถบริหาร

จัดการสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ว่องไว สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมแรงรว่ม

ใจตลอดจนเอาชนะอุปสรรค์ได้ และเป็นที่ปรึกษาทีมที่ดี (HR NOTE TEAM, 2564) 

1.7 แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participatory) 

การมีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ เป็นการที่บุคคล     

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีกระบวนการตั ้งแต่การศึกษาสถานการณ์ของตนเอง การวางแผน  

การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการร่วมรับประโยชน์ ทำให้เกิดการพึ่งตนเอง และเกิดการพัฒนาทั้งใน

ส่วนของตนเอง รวมถึงระดับชุมชนและสังคม (บำเพ็ญ เขียวหวาน, 2551) สอดคล้องกับที่ปาริชาติ วลัยเสถียร  

และคณะ (2548) ที่กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้

บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ  

การระดมทรัพยากร การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมไปถึงการได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
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Ledwith & Springett (2015) ได ้กล ่าวถ ึงจ ุดม ุ ่ งหมายของการม ีส ่วนร ่วม ค ือ ประการแรก                   

เพ่ือการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดยสนับสนุนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่จะทำให้สามารถ

กำหนดอนาคตของตนเองได้ ประการที่สอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ที่ผ่านการวางแผนและการจัดการ              

ในสิ่งที่ตนเองต้องการ ผลที่ได้รับจะเป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นของบุคคลมากที่สุด ประการที่

สาม เพื่อประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการพัฒนา การตัดสินใจใด ๆ จะต้อง

เกิดจากการความคิดร่วมกันของบุคคล ภายใต้จุดมุ่งหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ประการที่สี ่เพื ่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนต่าง ๆ ด้วยวิธีการและช่วงเวลาที่เหมาะสม     

โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงมีหลักการที่สำคัญคือ (1) การมีส่วนร่วมเป็นการเปลี่ยนแปลง

บุคคลจากการเป็นผู้ถูกพัฒนา (object) มาเป็นผู้ทำการพัฒนา (subject) (2) การมีส่วนร่วมโดยมีคนเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งอยู่บนฐานของความเข้าใจต้องการจำเป็น ตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่และสถานการณ์ เงื่อนไข 

และข ้อจำก ัด (3) ต ้องการว ิ เคราะห ์และประเม ินสภาพป ัญหา อ ุปสรรคและโอกาส ระ บ ุถึ ง 

ความต้องการ การจัดลำดับความสำคัญ และการตัดสินใจว่าความต้องการใดที ่ต้องได้รับการตอบสนอง               

(4) ในกระบวนการของการมีส่วนร่วม ต้องการพันธมิตร และมีกลไกในการทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

(5) การดำเนินงานต้องก่อให้เกิดการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน 

 ทั้งนี้ แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลในการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้มีดังนี้ ประการแรก 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ของบุคคลในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ  

การทำงาน ประการที่สอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม ประการที ่สาม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางในการแก้ไข และ 

การวางแผน ประการที่สี่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำเนินการตามแผน ประการที่ห้า การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมติดตามประเมินผล และประการที่หก การส่งเสริมประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 

(Ledwith & Springett, 2015; Ledwith, 2017) 

 จะเห็นได้ว ่าแนวคิดการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาผู ้ใหญ่ (Adult Education)        

และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่พัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น            

อดีตประธานาธิบดี จูเลียส ไนยเรย์ (Julius Nyerere) ของประเทศแทนซาเนีย มัลคัม โนลส์ (Malcolm 

Knowles) และเปาโล เฟรเร (Paulo Freire) เป็นต้น นักการศึกษาผู ้ใหญ่เหล่านี้มีความเห็นที ่ตรงกันว่ า 

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นต่างจากเด็กเพราะพวกเขาไม่ใช่แก้วน้ำที่ว่างเปล่า แต่เป็นแก้วน้ำที่เต็มไปด้วย

สติปัญญา ทักษะและความสามารถที่พัฒนามาจากประสบการณ์ชีวิตจริง ไม่ว่าผู้ใหญ่นั้นจะได้เข้าเรียนตาม

ระบบการศึกษาแบบทางการหรือไม่ก็ตาม ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางเพราะเขาได้เรียนรู้จากชีวิต

จริง จากเพ่ือน และจากสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่มีความสนใจและเรียนรู้ได้เร็วหากสิ่งที่เรียนนั้นมีความสอดคล้องกับ

ชีวิตของพวกเขา และเขามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Merriam & Bierem, 2014) ดังนั้นการศึกษา
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ผู้ใหญ่จึงมีลักษณะสำคัญหลายประการ ดังที่ Freire (1996) กล่าวว่าเป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานของการตั้ง

ปัญหา (Problem Posing) ที่ผู ้เรียนกำลังประสบอยู ่ และประธานาธิบดีจูเลียส ไนยเรย์ กล่าวเกี ่ยวกับ

การศึกษาผู้ใหญ่ไว้ว่า สิ่งที่ดีของการศึกษาผู้ใหญ่ คือ ผู้ใหญ่สามารถเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองอยากเรียนได้ สิ่งนี้

ต่างจากการเรียนรู้แบบเด็ก ที่เนื้อหาวิชาที่เด็กเรียนจะถูกครูกำหนดไว้แล้ว แต่ผู้ใหญ่ไม่ต้องถูกบังคับให้เรียน

แบบเด็ก เพราะสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตนเอง (Mulenga, 2001)  จาก

แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ดังกล่าว ดังนั้นกระบวนจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่จึงเป็น

กระบวนการที่ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือดึงเอาความรู้ สติปัญญา และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละ

คนออกมา เป็นกระบวนการที่อำนวยและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน ถกเถียงในประเด็ นต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับชีวิตของเขา หรือไม่ก็สร้างสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมคิด วิเคราะห์ และหาคำตอบให้แก่ปัญหาและ

สถานการณ์นั้น  

1.8 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

คณะทำงานโครงการฯ ออกแบบการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษาโดยใช้วิธีวิทยาแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งการวิจัยและพัฒนา 

หมายถึง กระบวนการลักษณะของการวิจัยแบบหนึ่งที่ผสมผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนา  

เข้าด้วยกัน เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้สำหรับการสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมทางการศึกษา หรื อ

ปรับปรุงวิธีการขึ้นมาใหม่ โดยมีกลยุทธ์ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการของ

ผลผลิตใหม่ จนสามารถเผยแพร่และนำไปประยุกต์ให้เพื ่อพัฒนาการศึกษา เช่น การพัฒนาการเรียนรู้  

 การจัดการระบบ เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน 

หรือสังคม การศึกษา เป็นต้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559) โดยมีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวิจัย

และรวบรวมข้อมูล (Research: R1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหาที่เกิดข้ึน หรือการประเมินความต้องการที่

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ รวมถึงการศึกษา 

ทฤษฎี แนวคิด ที่เก่ียวกับสิ่งที่ศึกษา และสิ่งที่ต้องการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือ

พัฒนางานให้ดีขึ้น ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (Development: D1) โดยนำผลจาก

ขั้นที่ 1 (R1) มาพัฒนานวัตกรรม ทำให้สิ่งที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ

ต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น 

(Research: R2) การนำนวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยทดลองในกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ต้นแบบที่

พ ัฒนาขึ ้นม ีความสมบูรณ์ เหมาะสมก่อนที ่จะนำไปใช ้ ข ั ้นที ่  4 การปร ับปร ุงต้นแบบให้เหมาะสม 

(Development: D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมโดยนำผลจากขั้ นที ่ 3 (R2) มาพัฒนา

นวัตกรรมให้สมบูรณ์และตอบวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 5 การนำต้นแบบที่สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่

มีขนาดใหญ่ขึ้น (Research: R3) และขั้นที่ 6 การดำเนินการจนได้ต้นแบบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  
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ซึ่งการพัฒนาต้นแบบมีการทำอย่างต่อเนื่อง จะพัฒนาและไปทดลองใช้กี่ครั้งขึ้นอยู่กับงานวิจัยแต่ละเรื ่อง 

จนกว่าผู้วิจัยจะมั่นใจได้ว่าสามารถนำต้นแบบที่สมบูรณ์นั้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและสามารถแก้ปัญหาได้

อย่างครบถ้วน (กิตติยา วงษ์ขันธ์, 2561; ฉวีวรรณ ตาลสุก, 2556) 

1.9 แนวคิดชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ 

การโค้ชหรือการชี้แนะ (Coaching) 

หลังจากการพัฒนาครูผ่านการพัฒนาเพื ่อพัฒนาสมรรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาแล้ว  

ในการดำเนินครั ้งนี ้จะมีการหนุนเสริมนิเทศติดตามครูโดยใช้หลักการของชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) และการโค้ชหรือการชี ้แนะ (Coaching)  ชุมชนการเรียนรู้ 

เชิงวิชาชีพเป็นการรวมตัวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีการดำเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 

1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากหน้างาน สถานการณ์จริงของการทำงาน 3) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้ และรวมพลัง หนุนเสริม

ให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการทำงานพัฒนาผู้เรียน และ  

5) มีการสร้าง HOPE ให้กลุ่ม อันประกอบด้วย 1) Honesty & Humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น และ

ให้การเคารพกันอย่างจริงใจ 2) Option & Open-mind เป็นการเลือกสรรสิ่งดีที ่สุดให้ผู ้เรียน และพร้อม

เปิดเผยเปิดใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน 3) Patience & Persistence เป็นการพัฒนาความอดทน และความมุ่งมั่นทุ่มเท

พยายามจนเกิดผลอย่างชัดเจน 4) Efficacy & Enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัด 

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนอย่างเต็มที่ (บังอร 

เสรีรัตน์, 2558; Hord et al., 2010) ส่วนการโค้ชหรือการชี้แนะ (Coaching) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบุคคลหรือ

ผู้รับการชี้แนะจากผู้ชี้แนะบนพ้ืนฐานของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ เป็นการเรียนรู้

ไปพร้อม ๆ กัน มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมผลการปฏิบัติและความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล พัฒนา

ความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทำงาน การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) รวมทั้งการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การจูงใจ การใช้คำถาม และการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับ 

การชี้แนะมีการปรับตัวให้เข้ากับงาน สามารถจัดระบบความคิด ทบทวนการทำงานของตนและหาแนวทางใน

การพัฒนางานและแก้ปัญหาการทำงานด้วยตนเอง ซึ ่งการให้บุคคลค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้รูปแบบการชี้แนะ เพื่อให้นักการศึกษาใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ การชี้แนะ

แบบเพื่อนชี้แนะ (Peer coaching) การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive coaching) และการชี้แนะสะท้อนคิด 

(Reflective coaching) (Beach & Reinhartz, 2000) 
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ตอนที่ 2 หลักการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้าน  

พุทธิพิสัยหรือสติปัญญา ด้านจิตพิสัยหรือด้านจิตใจ และด้านทักษะพิสัยหรือด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่

สําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning 

Experience) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ 

ผู้สอนจะต้องเริ ่มต้นที่การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เพื ่อเป็นเป้าหมายให้ผู ้เรียนหลังจากนั ้นจะต้อง

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น ๆ และท้ายที่สุด

จะต้องมีการวัดและประเมินผลผู ้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื ่อที ่จะได้นําไปปรับปรุง

จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวได้ว่าการวัดและประเมินผลจะต้องเกิดขึ้นระหว่าง

การเรียนการสอน โดยที่องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

2.1 ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรี ยน ผู้สอน และกระบวนการสอนเป็น

ระยะ ๆ เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์

ของการเรียนการสอนตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ กระบวนการวัดและประเมินผลนี้จะพยายามทำให้ได้ข้อมูล

จากการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจว่าการสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่นำผล

การตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับ เลื่อนชั้นเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (สมชาย 

รัตนทองคำ, 2554) 

 การเรียนการสอนหากไม่มีการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็จะไม่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

หรือไม่มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ 

หากต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร เป็นต้น 

 การประเมินผลทางการศึกษาที่นิยมใช้มี 2 ลักษณะคือ 1) ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative 

Evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการเรียนรู ้และ

ความก้าวหน้าของผู้เรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มักใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม 

หรือเครื่องมือวัดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ระยะเวลามักทำเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่ง ๆ 2) การประเมินผล

สรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมักทำปลายภาคการศึกษา และตัดสินผลการเรียน โดยมีเกณฑ์ตัดสินที่

ชัดเจน เช่น การตัดสินแบบอิงกลุ่ม (เกรด A, B, C, D, F) การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ (60 เปอร์เซ็นต์ สอบผ่าน) 

เป็นต้น โดยทั่วไปของการวัดสิ่งใดก็ตาม มักจะต้องกำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจนว่าจะประเมิน

อะไรและประเมินอย่างไร จากนั้นจึงเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน หากไม่มี
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เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน มักนิยมสร้างขึ้นเองอย่างมีหลักการ และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำวิธีการและ

เครื่องมือไปประเมินอย่างไม่มีอคติและยุติธรรม  

2.2 กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดประเมินการเรียนรู้ 

 การวัดประเมินการเรียนรู้แนวใหม่เป็นการวัดประเมินที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนแต่ละ

คนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ก้าวหน้าสูงสุด การวัดประเมินจึงต้องสอดคล้องเหมาะสมกับ

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความถนัด ความสนใจแตกต่างกันไป การวัดประเมินแนวใหม่จึงไม่ควรเป็น

รูปแบบมาตรฐานเดียวกันทุกคน แต่ควรมีรูปแบบที่เอื้อและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก และแสดงความรู้ 

ความสามารถ ความรู้สึกที่ผู ้เรียนมีและประพฤติปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และอาศัยข้อมูลหลั กฐานเหล่านั้น

สะท้อนภาพที่เป็นจริงของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงวิธีการของผู้สอน และวิเคราะห์ วินิจฉัยผู้เรียน

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 2544; พนิดา ศกุนตนาค, 2564) 

 การวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การวัด

ประเมินกำกับตนขณะเรียนรู ้ (Assessment as Learning: AaL) เป็นการวัดประเมินความก้าวหน้าใน 

การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 2) การวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning: AfL) 

เป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือ

ระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

และ 3) การวัดประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning: AoL) เป็นกระบวนการรวบรวม

หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์

หรือผลลัพธ์ การเรียนรู้ จึงมีลักษณะเป็นการวัดประเมินรวบยอด (Summative Assessment) ซึ่งการวัด

ประเมินการเรียนรู้แบบใหม่มุ่งเน้นที่การวัดประเมินกำกับตนขณะเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาเน้นการวัด

ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ตามลำดับ รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มี

ประสิทธิภาพใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ ้นการเรียนรู ้ (Feed up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู ้ต่อยอด (Feed forward) เพื ่อพัฒนาให้ผู ้เรียนตระหนักใน 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (พนิดา ศกุนตนาค, 2564) 

 การวัดประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นกระบวนการวัดประเมินความรู้

ความสามารถของผู้เรียนในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้

แสดงออกซึ่งความเข้าใจและทักษะการคิดที่ซับซ้อน โดยงานที่ผู้เรียนทำมีลักษณะเป็นงานที่บูรณาการความรู้

และทักษะเข้าด้วยกัน ซึ่งวิธีการวัดประเมินตามสภาพจริงสามารถจำแนกได้เป็น 4 วิธี ได้แก่ การสังเกต  

การสัมภาษณ์ การวัดประเมินภาคปฏิบัติ และการวัดประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การวัดประเมินตามสภาพ

จริงช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง เพ่ือให้ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ทำให้ผู้เรียน

มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองโดยตรง และเปิดโอกาสให้ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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กำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ส่งเสริมการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สอนแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกทิศทาง รวมทั้งช่วยให้

ผู ้ปกครองรับทราบผลการประเมินผลการเรียนรู ้และความก้าวหน้าของผู ้เรียนได้โดยตรง (กมลวรรณ  

ตังธนกานนท,์ 2549; พนิดา ศกุนตนาค, 2564) 

 การวัดประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นการวัดประเมินที่ใช้สถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกระตุ้นให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการวัดประเมิน

ออกมา ซึ่งการวัดที่ใช้อาจเป็นการวัดที่ใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษาก็ได้ การวัดประเมินภาคปฏิบัติแบ่งตามจุดเน้น

ได้ 3 ประเภท คือ 1) การวัดประเมินภาคปฏิบัติที่เน้นกระบวนการ 2) การวัดประเมินภาคปฏิบัติที่เน้นผลงาน 

และ 3) การวัดประเมินทักษะภาคปฏิบัติที่เน้นทั้งกระบวนการและผลงาน (โชติกา ภาษีผล และคณะ, 2558; 

พนิดา ศกุนตนาค, 2564) 

 การวัดประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นการวัดประเมินผลงานของผู้เรียนที่

มีการเก็บสะสมอย่างเป็นระบบ โดยผลงานนั้นจะต้องสะท้อนถึงกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าได้เรียนรู้เรื่อง

อะไรไปบ้าง และชี้ให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และความสำเร็จของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง

จะต้องให้ผู้เรียนไดม้ีการสะท้อนตนเอง การวัดประเมินจากแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์

ที่จัดทำขึ้น ซึ่งการวัดประเมินจากแฟ้มสะสมงานเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง ช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงทำให้ผู้เรียนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ที ่จะทำงานนั ้นให้เกิดความสำเร็จอย่างดีที ่ส ุด เกิดความรู ้ส ึกว่าเป็นเจ้าของงาน  

และเกิดเจตคติที่ดีต่องานนั้น (พนิดา ศกุนตนาค, 2564) 

2.3 ลักษณะสำคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

 สมชาย รัตนทองคำ (2554) และ สุรชัย มีชาญ (2564) กล่าวว่า แบบทดสอบ แบบวัด หรือเครื่องมือ

สำหรับในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ีดี ควรมีลักษณะสำคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ดังนี้ 

 1. ความตรงสูง (Validity) นั่นคือ สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการวัด  

 2. มีความเที่ยงดี (Reliability) หมายถึง ผลที่วัดคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนไปมา วัดซ้ำกี่ครั ้งกับกลุ่ม

ตัวอย่างเดิมได้ผลเท่าเดิม หรือใกล้เคียงกัน สอดคล้องกัน  

 3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความชัดเจน ความถูกต้อง ความเข้าใจตรงกัน โดยยึดถือ

ความถูกต้องทางวิชาการเป็นเกณฑ์ การสร้างแบบทดสอบใด ๆ จำเป็นต้องมีความชัดเจนเข้าใจตรงกันระหว่าง

ผู้ออกข้อสอบและผู้ทำข้อสอบ คุณสมบัติความเป็นปรนัยของแบบทดสอบพิจารณาได้เป็น 3 ประการ คือ       

1) ผู้อ่านข้อสอบทุกคนเข้าใจตรงกัน 2) ผู้ตรวจทุกคนให้คะแนนได้ตรงกัน และ 3) แปลความหมายของคะแนน

ได้ตรงกัน  
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 4. ความยากง่าย (Difficulty) แบบทดสอบที่ดีต้องมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากเกินไปหรือไม่งา่ย

เกินไป ในแบบทดสอบชุดหนึ่ง ๆ อาจมีทั้งข้อสอบที่ค่อนข้างยาก ปานกลาง และค่อนข้างง่ายปะปนกันไป 

ความยากง่ายของแบบทดสอบพิจารณาได้จากผลการสอบของข้อสอบทั้งฉบับเป็นสำคัญ ความยากง่าย

พิจารณาได้จาก  ความยากง่ายของแบบทดสอบทั้งฉบับ และ ความยากง่ายข้อคำถามรายข้อ 

 5. มีอำนาจจำแนกได้ (Discrimination) สามารถแบ่งแยกผู้สอบออกตามระดับความสามารถเก่งและ

อ่อนได้ โดยคนเก่งจะตอบข้อสอบได้ถูกมากกว่าคนอ่อน  

 6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครื่องมือที่ทำให้ได้

ข้อมูลที ่ถูกต้อง เชื ่อถือได้ประโยชน์สูงประหยัดสุด โดยลงทุนน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา แรงงาน  

ความสะดวกสบาย แบบทดสอบที่ดี ควรพิมพ์ผิดพลาดตกหล่นน้อย รูปแบบดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย  

อ่านง่าย 

 7. ความยุติธรรม (Fair) แบบทดสอบที่ดีต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู ้สอบได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น 

แบบทดสอบบางฉบับผู้สอนออกข้อสอบเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนบางคนได้เคยค้นคว้าทำรายงานมาก่อน 

เป็นต้น ดังนั้นผู้ออกข้อสอบควรคำนึงถึงข้อได้เปรียบเสียบเปรียบของผู้ทำแบบทสอบด้วย 

 8. คำถามลึก (Searching) แบบทดสอบที่สอบถามเฉพาะความรู้ความเข้าใจ ผู้ออกข้อสอบไม่ควร 

ถามลึกที่ต้องใช้ความรู้ระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ดังนั้น ความลึกซึ้งของคำถามควรสอดคล้องกับ

ลักษณะและจุดประสงค์ของการวัด 

 9. คำถามยั่วยุ (Exasperation) คำถามยั่วยุมีลักษณะเป็นคำถามที่ท้ายทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากทำ

มีลีลาการถามที่น่าสนใจ ไม่ถามวกวน ซ้ำซากน่าเบื่อ อาจใช้รูปประกอบคำถาม การเรียงข้อคำถามในข้อสอบ 

ควรเรียงหลายแบบคละกัน อาจเรียงลำดับเนื้อหา เรียงลำดับความยากง่าย สลับกัน เป็นต้น 

 10 ความจำเพาะเจาะจง (Definite) ลักษณะคำถามที่ดีไม่ควรถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือ

เล่นสำนวนจนผู้สอบงง ผู้อ่านอ่านแล้วต้องมีความชัดเจนว่าถามอะไร ส่วนจะตอบถูกหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ขึ้นกับ

ความรู้ความสามารถของผู้ตอบ 

2.4 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลด้านการศึกษา 

 สมชาย รัตนทองคำ (2554) ในการวัดและประเมินผลด้านการศึกษานั้น จะใช้เครื่องมือใดย่อมขึ้นอยู่

กับลักษณะจุดประสงค์การศึกษาและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

การเรียนรู้มีลายลักษณะ แต่ละชนิดมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด กล่าวคือ  

 1. แบบทดสอบ คือ ชุดของคำถามหรือสิ่งเร้าที่นำไปใช้ให้ผู้สอบตอบสนองออกมา ชุดของสิ่งเร้านี้มัก

อยู่ในรูปของข้อคำถาม ซึ่งอาจให้เขียนตอบ แสดงพฤติกรรม ให้พูดออกทางวาจาก็ได้ ทำให้สามารถวัดได้ 

สังเกตได้และนำไปสู่การแปลความหมายได้ แบบทดสอบนี้สามารถใช้ได้กับการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
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จิตพิสัย และทักษะพิสัย แต่ส่วนใหญ่นิยมวัดทางด้านพุทธิพิสัย แบบทดสอบแบ่งตามจุดมุ่งหมายออกเป็น 3 

ชนิด ดังนี้ 

 1.1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ 

และความสามาถสมองด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

การประมาณค่า ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาจเป็นประเภทที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง เช่น ข้อสอบปลาย

ภาค หรือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่มีผู้สร้างไว้แล้ว เช่น ข้อสอบ TOFEL รูปแบบและวิธีการใช้แบบทดสอบ

แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1) แบบสอบปากเปล่า (Oral test) เป็นการทดสอบที่อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคล 

เหมาะสำหรับผู้สอบจำนวนน้อย ข้อดีคือ สามารถถามได้ละเอียด และสามารถโต้ตอบได้ 2) แบบเขียนตอบ 

(Paper-pencil test) เป็นการทดสอบที่มีการเขียนตอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย 

หมายถึง แบบทสอบที่ถามให้ตอบยาว ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับการวัด

ความสามารถในการใช้ภาษาและแสดงความคิดเห็นที ่หลากหลาย และแบบทดสอบปรนัย หมายถึง

แบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู่ เติมคำ และเลือกตอบ เหมาะสำหรับสอบผู้สอบจำนวนมาก ๆ มีเวลา

ตรวจข้อสอบน้อย 3) แบบปฏิบัติ (Performance test) เป็นการทดสอบท่ีผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมออกมาโดย

การกระทำหรือลงมือปฏิบัติจริง เช่น การสอบนวด การสอบปฏิบัติทางกายภาพบำบัด เป็นต้น 

 1.2. แบบทดสอบวัดความถนัดหรือทักษะ (Aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดศักยภาพระดับสูง 

ของบุคคลว่าสมรรถภาพในการเรียนรู ้มีมากน้อยเพียงใดและควรเรียนด้านใดหรือทำงานในด้านใดจึงจะ

เหมาะสมและประสบความสำเร็จ แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบ  

ความถนัดในการเรียน (Scholastic aptitude test) และแบบทดสอบความถนัดจำเพาะ (Specific test) ซึ่ง

แบ่งความถนัดเป็น 7 ด้านได้แก่ ด้านภาษา การใช้คำ ตัวเลข มิติสัมพันธ์ ความจำ การสังเกตรับรู้ และการใช้

เหตุผล 

 1.3. แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคล เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือการปรับ

ตนเองของบุคคลในสังคม วัดความสนใจต่อสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบทดสอบวัดลักษณะบุคคล เช่น แบบทดสอบ

ความเกรงใจ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรรค์ เป็นต้น 

 2. แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า เป็นชุดของคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สร้างขึ้น

เพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ และความสนใจต่าง ๆ ในทางการศึกษามักนิยม

ใช้วัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย ได้แก่ มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ทั้งให้ผู้ถูก

วัดประเมินตนเองและผู้อื่นประเมิน การตอบโดยให้ผู้ตอบหรือผู้สังเกตประเมินค่าของคุณลักษณะออกมาเป็น

ระดับต่าง ๆ มากน้อยตามปริมาณหรือความเข้มของความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออก มาตราส่วนประมาณ

ค่ามีหลายลักษณะ ที่นิยมใช้และสร้างได้ง่าย คือ มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale) และ

มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential rating scale) 
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 2.1. มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นข้อความ

คำถามหรือสถานการณ์ที่กำหนด มักจะมีลักษณะสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่

แสดงออกของบุคคลที่ต้องการวัด ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ 2) ส่วนที่เป็นคำตอบ 

มักเป็นการกำหนดค่าระดับความรู้สึก ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก แบบลิเคิร์ทจะกำหนด

คำตอบเป็น 5 ระดับ ในระดับสนับสนุนถึงระดับไม่สนับสนุน ระดับเห็นด้วยถึงระดับไม่เห็นด้วย ซึ่งมาตร

ประมาณค่าส่วนลิเคิร์ท อาจใช้ตัวเลขแสดงการจำแนกระดับพฤติกรรมได้ 5 ระดับคือ 5 , 4, 3, 2, 1 โดยให้ 5 

หมายถึงความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาในระดับมาก และลดลงเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 1 ซึ่งหมายถึง

ระดับน้อย แบบวัดมาตรส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ทที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ข้ อความที่สอบถาม

พฤติกรรมไม่ควรเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคคลทั่วไป หรือเป็นหลักวิชาการมากเกินไป เพราะผู้ตอบจะ

ไม่ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการตอบ แต่จะใช้ความจริงหรือสามัญสำนึกของคนทั่วไปตอบ เช่น การไม่

รับผิดชอบผู้ป่วยของตนเองจัดเป็นการกระทำที่ถูกต้องระดับใด 2) ข้อความที่สอบถามไม่ควรยาวเกินไป 3) 

ควรใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ 4) หลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นปฏิเสธ เพราะอาจทำให้เกิด  

การตีความหมายผิดไป 5) ไม่ควรใช้ข้อความที่ทุกคนตอบตรงกัน เพราะไม่มีประโยชน์ในการสอบถาม  

6) มักนิยมเขียนส่วนที่เป็นคำตอบ 5 ระดับ เป็น 2 ลักษณะ คือ ตัวเลข และข้อความ 

 2.2. มาตรส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential rating scale) มี

องค์ประกอบ เป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ 1) ข้อความแสดงความรู้สึก คิดเห็น หรือพฤติกรรมของการแสดงออกของ

บุคคลที่ต้องการวัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการวัด 2) คำคุณศัพท์หรือตัวเลขที่แสดงออกระดับของความรู้สึก 

หรือพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยทั่วไปคำคุณศัพท์ที่ใช้ในแต่ละข้อจะมีลักษณะเป็นความหมายตรงข้ามกัน โดย

มีคำหรือตัวเลขแสดงระดับพฤติกรรมตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปถึงสูงสุด เช่น ยาก-ง่าย ชอบ-เกลียด ดี-เลว เป็นต้น 

ในการตรวจให้คะแนนนั้น มีความลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับ 1-7 โดยให้ 1 คะแนน สำหรับผู้ตอบ 3 ในด้านลบ 

และให้ 7 คะแนน สำหรับผู้ตอบ 3 ในด้านบวก ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยมาก มาทาง 7 แสดงว่า มีเจตคติที่ดีต่อเรื่อง

นั้น ๆ เป็นต้น 

 3. แบบสำรวจรายการ มีลักษณะคล้ายมาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท แต่ต่างกันตรงส่วนที่เป็น

คำตอบไม่ได้กำหนดค่าระดับความรู้สึกว่ามีมากน้อยเพียงไร แต่เป็นการตอบเพียง 2 ตัวเลือกว่า มี -ไม่มี 

ใช่-ไม่ใช ่เคย-ไม่เคย เป็นต้น 

 4. แบบวัดเชิงสถานการณ์ เป็นแบบวัดที่สอบถามถึงแนวคิด ความรู้สึก หากอยู่ในสถานการณ์สมมติ 

ใด ๆ ที่ผู้ออกข้อสอบสร้างขึ้น อาจบรรจุไว้ในส่วนที่เป็นข้อความ หรือส่วนที่เป็นคำตอบก็ได้ อาจนำเสนอ

เหตุการณ์ด้วยข้อความ หรือรูปภาพ หรือสื่ออ่ืน ๆ ก็ได้ 

 5. แบบสังเกต การสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลที่นิยมใช้กันมาก โดยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการประเมินได้สังเกตพฤติกรรมที่สนใจในตัวผู้ถูกวัด ผลการสังเกตจะมีความเที่ยงตรงเพียงใด
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ขึ ้นกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) สิ ่งที ่สังเกตควรเป็นรูปธรรมและสังเกตได้จริง 2) ตัวผู ้สังเกต มี 

ความตั้งใจ สามารถสังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการสังเกตตีความหมายตรวจสอบเรื่อง  

นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถสังเกตรับรู้ได้โดยไม่มีอคติหรือความลำเอียง 3) ตัวผู้ถูกสังเกต ต้องไม่รู ้ว่า

กำลังถูกสังเกตหรือเฝ้ามอง เพราะหากรู้ว่ากำลังถูกสังเกตหรือเฝ้ามอง ก็จะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจมี

พฤติกรรมเสแสร้ง  

 การสังเกตที่ดีควรแบ่งเป็นช่วง ๆ ไม่นานเกินไป และไม่ควรติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน ควรมี

แบบฟอร์มสำหรับการสังเกตไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางและสำหรับการบันทึกพฤติกรรมต่าง  ๆ ที่สังเกตได้ 

หลักการสังเกตที่ดีพอสรุปได้ดังนี้ 1) สังเกตเฉพาะเรื่องที่กำลังสนใจเท่านั้น 2) สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย  

 3) ควรพินิจพิเคราะห์จนเข้าใจในรายละเอียด 4) มีการจดบันทึกสิ่งที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสังเกตไว้อย่าง

ครบถ้วน 5) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตควรตรวจสอบจนมั่นใจ อาจตรวจสอบกับผู้สังเกตอื่น ๆ หรือหลักฐาน 

อ่ืน ๆ ประกอบยืนยันตรงกันประโยชน์ของการวัดประเมินผล 

2.5 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล 

 พิช ิต ฤทธิ ์จร ูญ (2557) และ ศิร ิช ัย กาญจนวาสี  (2556) การวัดประเมินผลแต่ละครั ้งจะเกิด

คุณประโยชน์อย่างมากมาย ถ้าผู้ที่เก่ียวข้องได้นำผลจากการวัดประเมินผลมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน 

จำแนกคุณประโยชน์ตามผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 1. ทำให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวัดประเมินดีขึ้น ช่วยสร้างนิสัยในการใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เมื่อไม่สามารถตอบ

คำถามหรือตอบแบบทดสอบได้ผู้เรียนจะไปศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดนิสัยอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ทำให้ทราบ

ถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองว่า เด่น ด้อยในเรื่องใด ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไร 

 2. ผู ้สอนได้ทราบข้อมูลเบื ้องต้นในด้านต่าง ๆ ของผู ้เรียน ทราบถึงผลการสอนของผู ้สอนว่ามี

ประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร ทำให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอน หรือการกำหนด 

จุดมุ่งหมายในการสอนที่เหมาะสมต่อไป ช่วยให้ผู้สอนกำหนดเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล กรณีท่ีประสงค์จะสอนเพ่ิมเติมหรือสอนซ่อมเสริม 

 3. ผู้ปกครองผู้เรียนที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษานั้น ต้องการทราบถึงพัฒนาการหรือ 

ความก้าวหน้าในการเรียนของผู ้เร ียนในความปกครองเป็นระยะ ๆ และต้องการทราบถึงสมรรถภาพ 

ในการเรียนของผู้เรียนด้วยการวัดประเมินผล จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกรายการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผลการวัด

ประเมินจึงต้องให้ผู ้ปกครองผู้เรียนทราบด้วยเพื่อที่ผู ้ปกครองจะได้ใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจเกี ่ยวกับ

การศึกษาต่อไป 

 4. ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นดัชนีบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนของ

ผู ้เร ียนและผู ้สอน ได้ร ับข้อมูลในการนำไปประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้ผู ้ปกครองและผู ้ที ่สนใจใน  
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การดำเนินงานได้รับทราบ ได้รับข้อมูลในการนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาและ

ดำเนินงานบริหารให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ครูแนะแนว ใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานให้คำปรึกษาแนะนำผู ้เรียนในการเลือกเพื ่อศึกษาต่อหรือ  

การประกอบอาชีพตามความสามารถหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวัดประเมินผล

นั้น ผู้สอนสามารถได้ข้อมูลย้อนกลับในแง่ของการจัดการเรียนการสอนบางตอนที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข 

เนื่องจากผู้เรียนส่วนมากยังไม่เข้าใจ หรืออาจพบความผิดพลาดบางประการที่ควรปรับปรุง ผู้บริหารสามารถใช้

ผลการสอบวัดเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา และเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการแนะแนว

และการบริหาร สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนควรศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง 

ชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน เพื่อที่ผู ้ปกครองจะได้ใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรหลานต่อไป 

ตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

3.1 แนวโน้มและความสำคัญของการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิด

การขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ให้ครอบคลุมทั้งทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง

การพัฒนาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย, 2560) ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ

โรงเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับและการขยายโอกาสทาง

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์ , 2562) แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษานอกระบบยังไม่

ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากครูที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ 

ที่มีปัญหาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับของผู้สอน (ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 

2558; ภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์, 2562) โดยในระดับหลักสูตรพบว่า หลักสูตรออกแบบมาไม่สอดคล้องกับ 

ความพร้อมของผู้สอน หลักสูตรขาดความยืดหยุ่นทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ประกอบกับ  

การเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษานอกระบบที่ต้องมีความยืดหยุ่น พัฒนาให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ได้จริง (ภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์, 2562) ทั้งนี้สภาพปัญหาในระดับของผู้สอนพบว่า ผู้สอนจบมา

ไม่ตรงเอกวิชาที่สอน ขาดความมั่นใจในการสอน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพจึงทำให้ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง  

รอบด้านและต่อเนื่อง (ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2558)  

   การพัฒนาครูจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท

เพื ่อตอบสนองต่อความก้าวหน้า (ธงชัย คำปวง , 2561) ซึ ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานส่งเสริม
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2560) ที่กำหนดแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2560 -2579 ระบุในยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่า ครูต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่อง ต้องพัฒนาสมรรถนะของครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี และประสาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2564) ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานโดยจุดเน้นสำคัญ 

ด้านบุคลากรระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในประเด็นการพัฒนาบุคลากรนั้น พบว่า

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา  

มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

โดยส่งเสริมในด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัย อีกทั้ง

มุ่งส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถและ  

มีความเป็นมืออาชีพ  

  ดังนั้น การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา จึงเป็นจุดเน้นสำคัญที่ช่วยทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป

อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความแตกต่าง และเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง

ทั่วถึงตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.2 รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

การพัฒนาครูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทั้งนี้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในปัจจุบันเน้นการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม

หัวข้อที่หน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด แต่หัวข้อเหล่านั้นยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู รวมถึง 

การฝึกอบรมพัฒนาครูช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อ

เสร็จสิ ้นการอบรมแล้วไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2558; ประพิมพ์ อัตตะนันทน์ และคณะ, 2562) ทั้งนี้จากการสังเคราะห์พบว่า การพัฒนาครูนอก

ระบบการศึกษาจำแนกเป็นรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานรูปแบบการ

พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และรูปแบบการพัฒนาครูโดยสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ในการพัฒนาครูแบบดั้งเดิม 

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ถึงแม้จะมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่ดี

เท่าที่ควร แต่ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าวิธีการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ 

โดยเฉพาะการได้รับฝึกอบรมในประเด็นเนื้อหาที่ทันสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (ธงชัย คำปวง , 

2561) ซึ่งการฝึกอบรมแบบเดิมไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของครูในปัจจุบัน จึงได้มีรูปแบบ  

การฝ ึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) เพื ่อตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาคร ูให ้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติ การใช้ชุดฝึกอบรม
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บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้

สื่อทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย การผสมผสานระหว่างการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับใช้

ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง การกำหนดสัดส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ เพ่ือให้

มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนง่ายให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลา 

สถานที่ ระยะทาง เพื่อเพิ่มพูนการพัฒนานี้ให้มีประสิทธิภาพ (พัชนี กุลฑานันท์ และคณะ, 2554; ณัฐหทัย 

สร้างสุข, 2559)   

   ปัจจัยที่ช่วยเสริมให้การฝึกอบรมแบบผสมผสานประสบความสำเร็จ คือ  การผสมผสานวิธีการ  

โดยดึงจุดเด่นของแต่ละวิธีการมาผสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการที่

ชัดเจน เน้นการให้ความรู้และใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมและเครื ่องมือที่ใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  

การฝึกอบรมที่สามารถทดแทนการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าได้ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึง

ต้องคำนึงถึงการคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม (ณัฐหทัย สร้างสุข, 2559) 

  ขณะที่มนต์ชัย เทียนทอง (2549 อ้างถึงใน ณัฐหทัย, 2559) เสนอแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

6 แนวทาง ดังนี้ 1) การบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับบ้านพัก เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 2) การบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระกับกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มี

ความหมายหลากหลายตามเนื้อหาสาระ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) การบูรณาการ

ระหว่างเนื้อหาภาคทฤษฎีกับเนื้อหาภาคปฏิบัติให้เหมาะสม ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 

4) การบูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู ้กับการพัฒนาจิตพิสัย ให้ผู้ เรียนได้เรียนและพัฒนาทั้งมิติ  

เชิงสัมพันธ์ควบคู่กับด้านคุณธรรมจริยธรรม 5) การบูรณาการวิชาต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและประสบการณ์

ในหลากหลายสาขาวิชามุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริง 6) การบูรณาการแบบรวม 

โดยผสมผสานทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งบูรณาการวิชา การจัดกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึง

สถานศึกษาและบ้านพัก เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน 

  การฝึกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการพัฒนาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดเนื้อหา 

กิจกรรม หรือประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู ้ขึ ้นภายในระยะเวลาสั ้น ช่วยให้ผู ้เรียนหรือบุคลากรสามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน  

การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

 2. รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีจุดเน้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิธีนี้จะช่วยลด  

การดึงครูออกจากห้องเรียน และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ธงชัย คำปวง , 2561) มีรายละเอียด 

ดังนี้ 
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  2.1 การพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากร ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

โรงเรียน โดยการรวมกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่แต่ละบุคคลให้

ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการทำงาน 

(สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ม.ป.ป.) เช่น เป้าหมายในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

ของบุคลากรเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนานำแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ขยาย

ขอบเขตไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนนอกเหนือจากมิติทางวิชาชีพครู และแนวคิด  

การพัฒนาชุมชน จะมุ่งเน้นให้สมาชิกได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล และใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา พัฒนา

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ  

ยึดหลักการของการประสานความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดัง นั้น 

ชุมชนการเรียนรู้จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทำให้บุคคลทุกวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชุมชนอย่างเปิดกว้าง โดย

ไม่มีข้อจำกัด รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการทำงานเป็นทีมของกลุ ่มบุคคลในชุมชน (สุวิธิดา          

จรุงเกียรติกุล, 2558) ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) เสนอขั้นตอนการพัฒนาชุมชนการ

เรียนรู้ โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ แนะนำกระบวนการจัดองค์กรที่เหมาะสม หรือกำหนดกลุ่มองค์กร 

กรรมการที่รับผิดชอบ แสวงหาความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ และพัฒนากลุ่มประชากร บริหารจัดกิจกรรมและ

ประเมินผลสำเร็จหลังจากจัดกิจกรรม รวมถึงนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

  2.2 การพัฒนาครูโดยใช้แนวทางการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับ

ครูว่าการเรียนรู ้สามารถเกิดขึ ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมุ ่งให้ครูได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตนเอง (วรรณวีร์ บุญคุ้ม 

และคณะ, 2559; ธงชัย คำปวง, 2561; ประพิมพ์ อัตตะนันทน์ และคณะ, 2562)   

  ขณะที่วรรณวีร์ บุญคุ้ม และคณะ (2559) เสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยสร้างพื้นที่การ

เรียนรู้ในลักษณะรูปแบบพื้นที่ว่างแห่งการเรียนรู้ (SPACE OF Happiness Model) ขึ้น โดยใช้แนวคิดเรื่อง

การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างและการให้

โอกาสแก่ผู้เรียน การคิดสร้างสรรค์และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 

ดังต่อไปนี้ 1) Sustainability (S) คือ การคิดที่นำไปสู่ความยั่งยืน เป็นการสร้างความตระหนักรู้และยอมรับ

โดยการคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ 2) Participation (P) คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการ

ร่วมลงมือปฏิบัติร่วมกับบุคคลอื่นในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ 3) Aim (A) คือ การมีเป้าหมายใน

การเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับตน รู้และเข้าใจจุดมุ ่งหมายที่ตนเองเรียนรู ้และการพัฒนาตนเอง 4) Creative 

Thinking (C) คือ การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และ

นำไปสู ่คิดสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ 5) Efficiency Economy (E) คือ การประยุกต์ใช้ความรู ้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 6) Opportunity (O) คือ การให้โอกาส ในการเรียนรู้



40 
 

ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีอิสระในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับตนเอง กิจกรรมที่

ตอบสนองความต้องการและความสนใจ 7) Friendship (F) คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีในการเรียนรู้ และกับ

บุคคลอื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 8) Learning (L) คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การเรียนรู้ในปัจจุบันตามจุดเน้นในแต่ละทักษะ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร (Communication) ความร่วมมือ 

(Collaboration) การคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) 

 ประพิมพ์ อัตตะนันทน์ และคณะ (2562) เสนอรูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดย 

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองตามสภาพปัญหา

และความต้องการของตนเอง โดยมีลักษณะของพื้นที่การเรียนรู้ 6 ประการ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของพื้นที่ 

การเรียนรู้ เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาตนเองตามสภาพปัญหาหรือความต้องการของแต่ละบุคคล โดยต้องเป็น

พ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตผลงานนวัตกรรม รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสาร

ระหว่างครู 2) ลักษณะพื ้นที ่การเร ียนรู ้ต ้องมีความดึงดูด เป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีความปลอดภัยและสบายใจ  

มีความยืดหยุ่น และสะดวกสบายในการใช้พ้ืนที่ 3) มีการสนับสนุนเทคโนโลยี 4) เป็นพื้นที่ท่ีสร้างความรู้สึกให้

บุคคลที่ใช้พ้ืนที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน 5) เป็นพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ในพ้ืนที่การเรียนรู้ต่อเนื่อง 6) เป็น

พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ โดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูควร  

มีการกระตุ้นให้ครูมีจิตสำนึกในการรักท่ีจะเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย 

  2.3. การพัฒนาครูโดยการสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการสร้างกลไกและระบบ 

การพัฒนาครูโดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาครู โดย  

พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์ (2555) เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูนอกระบบการศึกษาไว้ 5 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการให้บริการ

การเรียนรู้ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน และด้านการสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

      1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  

     1.2 ประสานข้อมูลพื้นฐานของแผนแม่บทชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.3 จัดการอบรมตามแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      2.1 จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร 

   2.2 อบรมวิทยาการและทักษะใหม่ ๆ เช่น ความสามารถทางภาษาหรือเทคนิคการสอน 

    2.3 อบรมครูแกนนำในแต่ละอำเภอ ในการประสานและนำความรู้ไปสู่ชุมชน 

 3. ด้านการให้บริการการเรียนรู้ 
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      3.1 กำหนดสื่อ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของท้องถิ่น 

      3.2 จัดอบรม วิทยากรให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

      3.3 จัดตั้ง กศน.ตำบล ต้นแบบ เพ่ือให้ครูและนักศึกษาในตำบลใกล้เคียงมาใช้บริการ 

 4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน 

      4.1 บูรณาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการศึกษานอกระบบ 

      4.2 ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากประสบการณ์จริง 

      4.3 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน กศน. ตำบลให้ครูเป็นผู้ประสานกับชุมชน 

 5. ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

      5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำงานกับเครือข่าย 

      5.2 จัดสัมมนาครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานในชุมชน 

      5.3 จัดโครงการพี่สอนน้องเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับครูรุ่นใหม่ 

ขณะที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ได้สังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู

และปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูแบบเดิมโดยเฉพาะการประชุมและการฝึกอบรม  

ให้ผลลัพธ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงเสนอแนวทางการพัฒนาครู 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่  

 1. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการจัดตั้งกองทุนพัฒนา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมไปถึงปรับระบบการบริหารจัดการด้านการวางแผนผลิตครู การใช้ครู พัฒนาครู และการทบทวนปรับปรุง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติให้เอื้อต่อการพัฒนาครู 

 2. สร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการสร้างกลไกและเครือข่าย  

ความร่วมมือ มุ่งเน้นประเด็นการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาครูให้มีเอกภาพและเป็นไปในลักษณะบูรณาการ 

รวมถึงการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้มีความร่วมมือในการพัฒนาครู 

 3. กิจกรรมและวิธีการพัฒนาครู มุ่งเน้นการปรับแนวคิดการพัฒนาครู โดยหาความต้องการ และ  

ความจำเป็นในการพัฒนาครู โดยยึดภาระงาน มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการใช้กระบวนการที่

หลากหลายเพื่อพัฒนาครู และกิจกรรมและวิธีการพัฒนาครู ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสอน 

4. หลักสูตรและเนื้อหาการพัฒนาครู ต้องจัดให้มีความหลากหลายและเหมาะสม เพื่อให้ครูสามารถ

เลือกหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตามความต้องการ เน้นให้ครูเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ 

รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางวิชาชีพที่ทันต่อความก้าวหน้าและวิทยาการต่าง ๆ  

5. กิจกรรมส่งเสริมเพื่อการพัฒนาครู จัดตั้งสถานีโทรทัศน์สำหรับครูเพื่อเป็นช่องทางให้ครูสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ครูมีโอกาสในการได้รับการพัฒนาในรูปแบบ

ต่าง ๆ  
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 6. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู จัดให้มีระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  

การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นที่มุ ่งเน้นในการประเมินคือเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และนำผล  

การพัฒนาเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

ตอนที่ 4  กรณีศึกษาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนและการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในต่างประเทศ 

: กรณีศึกษาจากประเทศสกอตแลนด์ 

4.1 ความหมายและขอบเขตการปฏิบัติงาน  

 Youth work หรือ การทำงานด้านเด็กและเยาวชน มีความสำคัญในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนใน

การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสังคมผ่านกิจกรรมการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ จุดมุ่งหมายของงานเด็กและ

เยาวชนคือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาความสามารถในการจัดการ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวและสังคม การสร้างโอกาสทางการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาทักษะใหม่  การเสริมสร้าง

ความสามารถในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  ตลอดจนการพัฒนาโลกทัศน์และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม งานดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นได้ในหลายสถานที่  เช่น สมาคมเด็กและ

เยาวชน ศูนย์เด็กและเยาวชน มูลนิธิ หน่วยปรึกษาเยาวชน โครงการ กลุ่มศิลปะ หรือกลุ่มเยาวชนอื่น ๆ ที่เด็ก

และเยาวชนเข้าร่วมแบบไม่เป็นทางการ (Youth Scotland, n.d.) 

4.2 รูปแบบการทำงานด้านเด็กและเยาวชนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ   

 การทำงานด้านเด็กและเยาวชนสามารถแบ่งออกเป็น  3 กลุ ่มหลัก คือ การฝึกงานวิชาชีพ 

(Apprenticeships)  การประกอบอาชีพ (Youth worker) และงานอาสา (Volunteering)  โดยการฝึกงาน

วิชาชีพ (Apprenticeships)   ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ การเป็นผู้สนับสนุนเยาวชนในระดับ 3 การเป็นผู้ที่

สามารถร่วมกับผู้อื่นในระดับ 3 การเป็นผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับ 6 โดยหลังจากการฝึกงานใน

ระดับ 3 ขึ้นไป หรือการมีคุณสมบัติการเป็นผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่สามารถเทียบเคียงได้  จะสามารถ

ประกอบอาชีพคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนได้  (Youth worker) ทั้งในรูปแบบของงานประจำและงาน

ชั ่วคราว ในขณะเดียวกันการทำงานเกี ่ยวกับเด็กและเยาวชนสามารถทำได้ในรูปแบบของงานอาสา 

(Volunteering) โดยงานอาสาสามารถเก็บชั่วโมงและเทียบเคียงเพื่อการประกอบอาชีพ  (Youth worker)  

ในอนาคตได้ นอกจากนั้นเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปในระดับหัวหน้า

งาน ผู้จัดการ การเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็ก หรือการพัฒนาบทบาทของตนเองเป็นนักสังคม

สงเคราะห ์พัฒนาชุมชน ครูผู้ช่วย หรือที่ปรึกษา ในอนาคตได้ (The National Careers Service, n.d.) 
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4.3 คุณค่า หลักการ จริยธรรมในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  

CLD Standard Council Scotland (n.d.)  กล่าวว่าการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในประเทศ

สกอตแลนด ์ เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของสายงานการเร ียนร ู ้และพ ัฒนาช ุมชน  Community Learning and 

Development (CLD) ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงาน สภามาตรฐานด้านการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนแห่งชาติ

สกอตแลนด์ (CLD Standard Council Scotland)  โดยจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อพัฒนาคนและชุมชนในการกำหนด

เป้าหมายร่วมกันเพื่อเรียนรู้และขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  ดังนั้น CLD จึงมีบทบาทสำคัญใน 

การกำหนดสมรรถนะที่ครอบคลุมการทำงานเกี่ยวกับเยาวชน โดยมีหลักการ คุณค่า จริยธรรม และสมรรถนะ

ดังต่อไปนี้  

  คุณค่าและหลักการของการทำงานประกอบด้วย 5 หลักกการพ้ืนฐาน คือ 1) การกำหนดการตัดสินใจ

ด้วยตนเอง (Self –determination) โดยผู้ทำงานจะต้องเคารพผู้อื ่นและให้คุณค่าแก่สิทธิในการตัดสินใจ  

2) การมีส่วนร่วมแบบเท่าเทียม (Inclusion) โดยผู้ทำงานจะต้องเคารพและให้คุณค่าแก่โอกาสและแนวปฏิบัติ

ที ่เท่าเทียม รวมถึงต่อต้านการเลือกปฏิบัติ 3) การเสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งมีความสำคัญมากใน 

การสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของปัจเจกและกลุ่มในการทำงานในประเด็นต่าง  ๆ ของชุมชนผ่าน 

การดำเนินการแบบปัจเจกและการดำเนินงานแบบกลุ่ม 4) การทำงานร่วมกัน (Working Collaboratively) 

ทั้งนี้เพ่ือการสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับภาคีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

ผู้ที ่มีส่วนร่วม ผู้เรียน หรือชุมชน 5) การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Promotion of Learning as a 

Lifelong Activity) โดยมีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคคลจะตระหนักถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่

หลากหลายและความสามารถในการเข้าถึงตัวเลือกในการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละช่วงชีวิต  

 นอกจากนั ้น นอกจากนั ้น CLD Standard Council Scotland (n.d.)  ยังกำหนดจร ิยธรรมใน 

การทำงานเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย (Primary 

Client) 2) บริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย (Social Context) 3) ความเสมอภาคในแง่ของ

โอกาส การดำเนินงาน และผลลัพธ์ (Equity) 4) การเสริมพลังเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีอำนาจในการตัดสินใจ 

(Empowerment) 5) หน้าที่ในการดูแลและป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย (Duty 

of Care) 6) ความโปร่งใสในการสร้างความร่วมมือกับเด็กและเยาวชนให้มีความจริงใจและเปิดเผย 

(Transparency) 7) การรักษาความลับและความยินยอมของข้อมูล (Confidentiality) 8) การร่วมมือกันกับ

ผู้อื ่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที ่สุดในการทำงาน (Co-operation)  9) การเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือ 

การพัฒนาความสามารถในการทำงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ /ทักษะร่วมกันเชิงวิชาชีพ (Professional 

Learning) 10) การตระหนักถึงคุณค่าปละผลประโยชน์ของตนเอง (Self-awareness)  11) ขอบเขตของ

ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและไม่ทำความผิดต่อผู้อื่น  (Boundaries) 

และ 12) การดูแลตนเองในแง่ของความปลอดภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ทำงาน (Self-care) 
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4.4 สมรรถนะผู้ท่ีทำงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 

 CLD Standard Council Scotland (2022) ได้กำหนดสมรรถนะในการทำงานเกี่ยวกับผู้ทำงานด้าน

เด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้และชุมชน ประกอบด้วย 7 สมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

4.4.1 การรู้และเข้าใจชุมชน 

  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานกับผู้คนและชุมชน โดยตั้งอยู่บนความเข้าใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการทำงาน ซึ่งการเข้าใจบริบทของการทำงานอาศัยความรู้

เรื่องสังคม การเมือง และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยในระดับ

ท้องถิ่นและระดับโลกที่ส่งผลต่อชุมชน โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะการรู้และเข้าใจชุมชน 

ดังนี้ 

 1. ประเมินปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายนอกของชุมชน โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม การเมือง 

และเศรษฐกิจของชุมชน 

 2. สืบค้นข้อมูลและมุมมองภายในชุมชน 

 3. วิเคราะห์เชิงวิพากษ์เก่ียวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อบุคคลและชุมชน  

 4. ระบุถึงความต้องการ สินทรัพย์ และโอกาสในชุมชน โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้ให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นรวมถึงและ

การให้ความสำคัญความต้องการของท้องถิ่น 

 6. แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความท้าทายที่เกี ่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 7. ค้นพบถึงความต้องการที่ขัดแย้งกันในชุมชน   

4.4.2. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในเชิงปัจเจกและกลุ่ม 

 วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสามารถและโอกาสในการทำงานร่วมกัน โดย CLD สร้างข้ึนมาจากผู้คน

ในชุมชน นักกิจกรรม และกลุ่มคนที่ทำงานในองค์กรที่ให้การสนับสนุน การมีปฏิสัมพันธ์ของความสัมพันธ์

เหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสนับสนุนการเรียนรู้และยึดโยงผู้คนในการทำงานร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ภายในชุมชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะด้านการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในเชิงปัจเจก

และกลุ่ม ดังนี้ 

 1. มองหาและสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล กลุ่ม และชุมชน 

 2. ฝึกฝนการทำงานในหลากหลายบทบาท เช่น การเป็นผู ้อำนวยความสะดวกในการเร ียนรู้   

การเป็นผู้สนับสนุน การเป็นผู้นำ ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมและรูปแบบของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 3. ใช้บทสนทนาที่ไม่เป็นทางการในการสนทนารายปัจเจกและกลุ่ม 

 4. ใช้เครื่องมือ รูปแบบ และลักษณะของการสนทนาที่หลากหลาย  
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 5. รับมือกับความท้าทายและโอกาสอย่างสร้างสรรค์ 

 6. เข้าใจและรับมือกับพลวัตของความสัมพันธ์และกลุ่มในที่ทำงาน 

 7. ทำงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 8. ร ับร ู ้ถ ึงความสำค ัญของพลว ัตอำนาจและการกระทำเพ ื ่อนำมาซ ึ ่ งความเท ่าเท ียมของ 

อำนาจในการตัดสินใจ 

 9. สนับสนุนการยุติความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและกลุ่มเมื่อเหมาะสม   

4.4.3. การมอบโอกาสทางการเรียนรู้และการพัฒนาในบริบทที่หลากหลาย 

 วัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับปัจเจกและร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย  

แบบกลุ่ม โดยหลักการพื้นฐานคือการให้โอกาสการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนารายบุคคลและชุมชน เช่น  

การเสริมสร้างความมั่นใจ ทักษะที่เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที ่ดี  

ตลอดจนการฟ้ืนฟูชุมชน กิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมชุมชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะด้าน

การมอบโอกาสทางการเรียนรู้และการพัฒนาในบริบทที่หลากหลาย ดังนี้  

 1. มอบโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเองผ่านการมีบทสนทนากับบุคคลและชุมชน  

2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและชุมชน  

3. จัดการอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 

 4. พัฒนา ออกแบบ และส่งมอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 5. ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาในทุก ๆ วัน 

 6. ใช้เครื่องมือ เทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและดิจิทัล  

 7. สนับสนุนความก้าวหน้าและการเปลี่ยนผ่านที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

 8. ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขยายโอกาสในการเรียนรู้    

4.4.4 การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเสริมพลังชุมชน 

 วัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคคลมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติทั ้งในระดับปัจเจกและชุมขนเพ่ือ  

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยรูปแบบการปฏิบัติงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนสร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน

ของการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการให้ความสำคัญของปัจเจกและ

ชุมชน โดยจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการทำงานเพื่อการตัดสินจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน  

องค์กร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะด้านการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเสริมพลัง

ชุมชน ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์และเข้าใจเรื่องพลวัตอำนาจและกระบวนการตัดสินใจ 

 2. ใช้การลงมือทำโดยชุมชนเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลง 

 3. มีส่วนร่วมแบบเท่าเทียม 
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 4. มีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนและระหว่างชุมชน 

 5. ร่วมมือกันในรูปแบบและกระบวนการตัดสินใจ 

 6. รณรงค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

 7. บริหารจัดการและระบุทรัพย์สินของชุมชน  

4.4.5 การจัดการและบริหารทรัพยากร 

 วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน และองค์กร สามารถจบริหารจัดการทรัพย์สินของ

ชุมชน ตลอดจนทรัพยากร การบริการ และองค์กร โดยผู ้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  

ความรับผิดชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงลักษณะการบริหาร แนวปฏิบัติขององค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับ 

ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะด้านการจัดการและบริหารทรัพยากร ดังนี้ 

 1. พัฒนาและวางแผนโครงการและกิจกรรม 

 2. บริหารจัดการและตรวจสอบโครงการและกิจกรรม 

 3. ส่งเสริมและบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม 

 4. จัดระบบ ตรวจสอบ และปรับใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. สนับสนุน รับสมัคร และบริหารบุคคลที่ทำงาน เช่น พนักงาน และ จิตอาสา  

 6. ค้นหาแหล่งทุนและทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทาง

กายภาพท่ีสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 

 7. เข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยง 

 8. ประยุกต์ใช้และตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4.4.6 การพัฒนาและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน 

 วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมการตัดสินใจและส่งเสริมกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันที่ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้คนในฐานะปัจเจกบุคคลและชุมชน โดยผู้ปฏืบัติงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ยอมรับ และให้คุณค่าของ

ความสำคัญในการร่วมมือและสร้างเครือข่ายและภาคีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานร่วมกันในรูปแบบ   

อ่ืน ๆ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะด้านการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ดังนี้ 

 1. พัฒนาและสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในองค์กร  

 2. ริเริ่มการทำงานร่วมกันกับองค์กร ภาค ีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 3. มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีและการทำงานร่วมกัน  

 4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบการทำงานแบบภาคี  การทำงานร่วมกัน โดยใช้

เครื่องมือการสื่อสารและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่องทางการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 5. ชี้แจงบทบาทของหน่วยงานของตนเองรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ให้ชัดเจน  

6. เจรจาและยินยอมถึงบทบาทในการทำงานร่วมกัน รวมถึงสามารถเป็นผู้นำไดต้ามความเหมาะสม 
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 7. ค้นพบความต้องการในการอบรมและสามารถส่งมอบโอกาสในการอบรมและพัฒนาเรื ่อง  

การทำงานร่วมกัน 

 8. ตระหนักถึงสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดและความขัดแย้ง รับรู้ถึงความท้าทายใรประเด็นที่อาจ

ลดทอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับภาคีเครือข่าย 

 9. บริหารจัดการการสิ้นสุดของการทำงานร่วมกัน  

4.4.7 การวัดประเมินและรายงานการทำงาน  

 วัตถุประสงค์เพื ่อสะท้อนการทำงานเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงในแง่ขอการปฏิบัติและเชิงนโยบาย 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีหลักฐานในการวัดประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยต้องมีความรู้ในเครื่องมือและ

เทคนิคการประเมิน รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและความท้าทายในการวัดประเมินผล การประกัน

คุณภาพ และการวัดประสิทธิภาพของการทำงานในการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินและรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนี้  

 1. เข้าใจความแตกต่างของการวิจัย การวัดประเมิน และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง  

 2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือและกรอบแนวคิดที่เหมาะสมในการวัดประเมิน 

 3. ใข้ผลการประเมินเพ่ือรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง  

 4. ใช้กระบวนการการประเมินแบบมีส่วนร่วม 

 5. สนับสนุนและเสริมสร้างการวิจัยและประเมินโดยยึดชุมชนเป็นหลัก  

 6. วิเคราะห์นโยบาย งานวิจัย และหลักฐานการประเมิน 

 7. เรียนรู้จากมุมมองอ่ืน ๆ และท้าทายข้อสังเกต/การคาดคะเนของตนเอง  

 8. แปลผลและใช้หลักฐานการประเมินที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์และผลกระทบ 

 9. นำเสนอหลักฐานการประเมินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

4.5 คุณสมบัติของผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน  

 ในประเทศสกอตแลนด์ มีระบบการเทียบทักษะและองค์ความรู้  คือ The Scottish Credit and 

Qualifications Framework (SCQF) หรือ กรอบเครดิตและคุณวุฒิของสกอตแลนด์ ประกอบด้วย 12 ระดับ 

โดย SCQF ระดับที่ 1 จะเป็นการเรียนรู้ทั่วไปจำนวน 60 ชั่วโมง และ SCQF ระดับที่ 2-6 จะเป็นการเรียนรู้ที่

เน้นพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เฉพาะทางเพื่อการทำงานและการเรียนต่อในระดับสูง  โดยจะต้องมีชั่วโมง 

การเรียนรู ้ไม่ต่ำกว่า 540 ชั ่วโมง (The Scottish Credit and Qualifications Framework, 2017) ทั ้งนี้ 

คุณสมบัติของการทำงานด้านเด็กและเยาวชนกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำที่ SCQF ระดับท่ี 2 ขึ้นไป  ซึ่งคุณวุฒิระดับ

ที ่2  จะเป็นขั้นพ้ืนฐานสำหรับการทำงานกับเด็กและเยาวชนอายุ 16-17 ปี และคุณวุฒิ SCQF ระดับท่ี 3 เป็น

ต้นไปสำหรับการทำงานกับเด็กและเยาวชนอายุ 18-25 ปี นอกจากนั้นผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนสามารถที่

จะพัฒนาระดับ SCQF ให้สูงขึ้นไปโดยการเก็บชั่วโมงการอบรมและพัฒนาทักษะ รวมถึงการฝึกงานวิชาชีพที่
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เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การมีคุณวุฒิ SCQF ระดับที่ 7-8 ผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนจะต้องมี

ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกันผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่

มี SCQF ระดับที่ 9-12 จะต้องจบการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีวิชาที่เชื่อมโยงกับ เยาวชน

และชุมชน ชุมชนศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาในชุมขน (The National Careers 

Service, n.d.) 

4.6 การอบรมและพัฒนาทักษะในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน  

รูปแบบของการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในระดับการทำงานชั่วคราว  

ไปจนถึงการทำงานประจำ โดยการอบรมและพัฒนาทักษะจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานทางอาชีพผู้ทำงาน

ด้านเด็กและเยาวชนระดับชาติ (National Occupational Standards for Youth Work) 40 ข้อ โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 5 มาตรฐานหลัก คือ 1) การทำงานร่วมกับเด็กเยาวชนและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 2) การอำนวย 

ความสะดวกในการเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชนผ่านการวางแผนและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การยึด

การมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมและความเสมอภาคเป็นหลัก ตลอดจนผลประโยชน์ สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก

และเยาวชน 4) การวางแผนและใช้กลยุทธ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน 5) การพัฒนาและ

บริหารจัดการตนเองและผู้อื่น และ 6) การทำงานกับชุมชน  

นอกจากนั้นสมรรถนะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน CLD (Competencies 

for Community Learning Development) 7 ข้อยังเป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญของการทำงานด้านเด็กและ

เยาวชนดังที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งหลักการที่มาจากทั้ง 2 ส่วนนี้ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐานขั้นต้นเพ่ือให้

เจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้เข้าถึงมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สามารถที่จะเทียบเคียงคุณสมบัติและโยกย้าย

สถานทีท่ำงานหรือองค์กรได ้

4.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฝึกฝนทักษะและการรับรองคุณวุฒิ   

YouthLink Scotland (n.d.) ได้กล่าวถึงหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนทักษะ การรับรอง

การฝึกฝนทักษะ และการรับรองและเทียบเคียงคุณวุฒิ โดยประกอบด้วย สภามาตรฐานด้านการเรียนรู้และ

การพัฒนาชุมชนแห่งชาติสกอตแลนด์ (CLD Standard Council Scotland) หน่วยงานรับรองคุณวุฒิแห่ง

สกอตแลนด์ (Scottish Qualifications Authority) และ กรอบเครดิตและคุณวุฒิแห่งสกอตแลนด์ (Scottish 

Credit and Qualifications Framework)  

4.7.1. สภามาตรฐานการทำงานด้านการเรียนรู้และชุมชนแห่งชาติสกอตแลนด์  

CLD Standards Council Scotland (n.d.) ได้ระบุว่า สภามาตรฐานการทำงานด้านการเรียนรู้และ

ชุมชนแห่งชาติสกอตแลนด์ (CLD Standard Council Scotland) เป็นภาคส่วนของการทำงานเชิงวิชาชีพ

ให้กับผู้ที ่ทำงานและจิตอาสาเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล

สกอตแลนด์ องค์กรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโครงสร้างการรับรองทางวิชาชีพให้ แก่การรับรองคุณวุฒิ  
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คอร์สเรียน ตลอดจนโอกาสต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังดำเนินการเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนของ

ผู ้ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับการเรียนรู ้และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสร้างรูปแบบของ  

การสนับสนุนการเริ่มต้นการทำงานและโอกาสในการอบรมและพัฒนาทักษะ โดยการรับรองการอบรมและ

พัฒนาทักษะ แบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก คือ 

1) โปรแกรมการเรียนรู้ที่ได้รับการรับรองระดับมืออาชีพ โดยผู้รับผิดชอบโปรแกรมการเรียนรู้ในระดับ

นี้ คือ มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้ชุมชน เด็กและเยาวชนในตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

จนถึงปริญญาเอก  

2) โปรแกรมการเรียนรู้ที่ได้รับรองในระดับการพัฒนา โดยผู้รับผิดชอบโปรแกรมการเรียนรู้ในระดับนี้ 

คือ วิทยาลัย อาชีวะศึกษา องค์กรการกุศล หรือมูลนิธิ ที่จัดการเรียนรู้ในระดับที่ต่ำว่าปริญญา แต่ได้รับ  

การรับรองจากหน่วยงานเกี่ยวกับการออกคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการเรียนรู้  

3) การรับรองระดับขั้นมาตรฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับคุณภาพระดับมาตรฐานของการเรียนรู้

และการพัฒนาชุมชนในระดับข้ันต้นไปจนถึงความเป็นมืออาชีพ โดย CLD จะให้การรองรับแก่วิทยาลัย องค์กร

การกุศล หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่จัดการเรียนรู้ทีเก่ียวข้องกับมาตรฐานของ CLD เท่านั้น  

4.7.2 หน่วยงานรับรองคุณวุฒิแห่งสกอตแลนด์  

หน่วยงานรับรองคุณวุฒิแห่งสกอตแลนด์ มีหน้าที่ในการรับรองคุณวุฒิและมอบคุณวุฒิ พัฒนาและ

จัดการการประเมินและคุณวุฒิคู่กับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรักษา

มาตรฐานของคุณวุุฒิ  (Scottish Qualifications Authority, n.d.) 

4.7.3 กรอบเครดิตและคุณวุฒิแห่งสกอตแลนด์  

กรอบเครดิตและคุณวุฒิแห่งสกอตแลนด์มุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้เรียน ผู้จัดการอบรม และพัฒนา 

และผู้จ้างงาน ในการเปรียบเทียบและทำความเข้าใจระบบคุณวุฒิในประเทศสกอตแลนด์ (Scottish Credit 

and Qualifications Framework, n.d.) 
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ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาสามารถแบ่งหัวข้องานวิจัย

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา และ 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 

นอกระบบการศึกษา โดย ในด้านของสมรรถนะชองครูนอกระบบการศึกษา กุลธร เลิศสุริยะกุล และคณะ 

(2562) ทำโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children 

in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประมวลข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์และสภาพ

ปัญหาของกลุ่มเด็กบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ใน 

การสร้างเสริมศักยภาพและรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มเด็กบนท้องถนนรายบุคคล (3) พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น

สำหรับครูข้างถนนและคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน (4) ศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริม 

การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่กลุ่มเด็กบนท้องถนนและ (5) เสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารสาธารณะ โดย

ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลการปฏิบัติงานของครูและองค์กรทำงานกับกลุ ่มเด็กบนท้องถนน  

การดำเนินการวิจัยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเพ่ิมศักยภาพ

ครูข้างถนนและคนทำงานและการส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่เหมาะสม การดำเนินการอาศัยกรอบการวิจัย  

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานโดยอาศัยทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ  

เชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย การสำรวจ แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุม

ปฏิบัติการ และการทดลองปฏิบัติจริง โดยผลการวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูข้างถนนและคนทำงานกับ

เด็กบนท้องถนน ประกอบด้วย สมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านทัศนคติ สมรรถนะด้านทักษะ  

และสมรรถนะด้านความรู้ ซึ่งผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นที่ใช้การทำงานของครูข้างถนนและคนทำงาน

กับเด็กบนท้องถนนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะด้านทัศนคติ รองลงมาคือ  สมรรถนะด้านทักษะและ

สมรรถนะด้านความรู้ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พบสมรรถนะที่ใช้ในการทำงานของครูและคนทำงานกับกลุ่ม

เด็กบนท้องถนน พบว่าสมรรถนะที่มีความจำเป็นมากที่สุด ได้แก่ สมรรถนะด้านทัศนคติ สมรรถนะด้านทักษะ 

สมรรถนะด้านความรู้ เรียง 7 อันดับ ดังนี้ 1) การมีจิตอาสา และการยึดถือผลประโยชน์ของเด็กและสังคม 

เป็นหลัก 2) การทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะทีม 3) การยอมรับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา 

และพฤติกรรมอ่ืนของกลุ่มเด็กบนท้องถนน 4) ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง 

5) เคารพความเป็นมนุษย์ของกลุ่มที่ทำงานด้วย 6) การเห็นความสำคัญของตัวเด็กโดยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่

เริ่มจากตัวเด็กเอง 7) ระบบการทำงานท่ียืดหยุ่น ทั้งด้านวิธีคิดและวิธีการทำงาน 

มูฮำหมัดอาลี วาเต๊ะ (2557) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย

ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่จำเป็นของครู

อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตการณ์ ผู้ให้ข้อมู ลใน

การวิจัย คือ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ ผลการวิจัย  พบว่า สมรรถนะ 

ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประกอบไปด้วย 

สมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านการจัดกระบวน  

การเรียนรู้และ 3) สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

International Organisation of La Francophonie (OIF) (2020) ได้เสนอสมรรถนะที่จำเป็นของ 

ผู้ที่ทำงานกับเด็กบนฐานของสิทธิเด็ก ดังนี้ 1) มีความรู้และสามารถในการนำหลักของกฎหมายในประเทศ 

ระหว่างประเทศและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กมาใช้ในการทำงานเพื่อเด็ก 2) มีความสามารถใน

การออกแบบการป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟู โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ และระบบต่าง ๆ ที่สอดความกับ 

ความต้องการจำเป็นของเด็กเป็นรายบุคคลได้ 3) มีความสามารถในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กได้ 

4) มีความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองเด็กไม่ให้ได้รับความเสี ่ยงหรืออันตรายจากการถูกลิดรอน  

สิทธิเสรีภาพได้ 5) มีความสามารถในการประสานและทำงานร่วมกับพนักงานของรัฐ ชุมชน และครอบครัว

ของเด็กได้ 6) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานกับเด็ก 

Kok et al. (2020)  ได้ศึกษาทักษะและสมรรถนะที ่จำเป็นของครูอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียในการพัฒนาครูอาสาสมัคร ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของครูอาสาสมัคร

ได้แก่ 1) ความรู้เฉพาะในงาน 2) การบริหารจัดการโครงการ/โปรแกรมการศึกษา และ 3) การพัฒนาเด็ก 

อย่างไรก็ตามเมื ่อศึกษาในหัวข้อการฝึกอบรมที่คาดหวัง ผลการศึกษาชี ้ว่ามีทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะ  

การจัดระบบ (Organization skill) บทบาทเฉพาะของครูอาสาสมัคร และ ทักษะการทำงานในชุมชน อีกทั้ง

ร ูปแบบการเร ียนรู ้ในการพัฒนาครูอาสาที ่คาดหวัง ได้แก่ ร ูปแบบการเร ียนรู ้แบบเพื ่อนช่วยเพื ่อน  

(peer-to-peer learning) ร ูปแบบการเร ียนร ู ้ออนไลน ์ (online) ร ูปแบบการเร ียนร ู ้แบบเผช ิญหน้า  

(in-person) รูปแบบการเรียนรู ้แบบชั ้นเรียนและการประชุม (classes and conferences) และ รูปแบบ  

การเรียนรู้แบบการศึกษาต่อเนื่อง (continuous education) อย่างไรก็ตามความสำคัญของครูอาสาสมัครใน

โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นจะต้องพัฒนาความเป็นมืออาชีพและทักษะที่สำคัญและจำเป็นด้วย

วิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นวิธีที่เหมาะสมสอดคล้องกับครูอาสาสมัคร 

Naresh Giangrande et al. (2019) ได้ว ิจ ัยเร ื ่อง กรอบสมรรถนะในการประเมินและกระตุ้น

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน: การจัดการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พบว่า การไปสู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2030 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะนั้น ครูประจำการจำเป็นต้องมีกรอบสมรรถนะในการประเมินและกระตุ้น

การศึกษา การวิจัยเรื่องนี้จึงมุ่งสร้างสร้างกรอบสมรรถนะเพื่อการติดตามและประเมินผลสำหรับเป้าหมายนี้ 
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เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครูประจำการ จากนั้นพัฒนากรอบสมรรถนะที่นำไปสู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของสหประชาชาติ ที ่มุ ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและกระบวนการเรียนรู้  

นอกระบบโรงเรียน กรอบสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูประจำการเพื่อการประเมินและกระตุ้น

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การตระหนักรู้ตนเอง การจัดการความเครียด ความสุขภายใน 

การทบทวนตนเอง ทักษะการสื่อสาร ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การไกล่เก ลี่ย 

ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม วิสัยทัศน์ การสร้างภาพอนาคต  การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานกับปัญหาที่

ซับซ้อน การส่งเสริมความยืดหยุ่น เข้าใจ และการให้ผลสะท้อนกลับ เข้าใจวิทยาการและสหวิทยาการ  

ความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ต่าง ๆ มุมมองต่อโลก มุมมองต่อสังคม และกลุ่ มชาติพันธุ์ คุณค่า การตัดสิน 

ความเข้าใจ กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการ การจัดการความท้าทาย และ  

การพัฒนาองค์กร 

นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดย  

จักรพันธ์ จันทรัศมี และคณะ (2564) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา วิเคราะห์ปัจจัยในการ

พัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา และเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้พิการทาง

สติปัญญา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย คือ บุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 320 คน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์โดยมี

ตัวแปรเชิงประจักษ์ทั้งสิ้น 16 ตัว ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน โดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

ด้านลักษณะของบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านการ

อบรมพัฒนา มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 2) การพัฒนาสมรรถนะของผู ้ดูแลผู ้พิการทาง

สติปัญญา พบว่า ทักษะมีอิทธิพลโดยรวมต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญามากที่สุด 

รองลงมาคือ ความรู้การอบรมพัฒนา และคุณลักษณะของบุคคล ตามลำดับ 3) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ประกอบด้วย 1) หลักการมีคุณธรรมจริยธรรม 2) หลักความเป็นมืออาชีพและ 

3) หลักความรับผิดชอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา 

ดัชนี ปิยะพงษ์ (2564) ทำการศึกษา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครู กศน. 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครู กศน. ศูนย์การศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดพัทลุง  2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอน
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วิทยาศาสตร์ของครู กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดพัทลุง  

3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถะการสอนวิทยาศาสตร์ของครู กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดพัทลุง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู กศน.  ศูนย์การศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดพัทลุง  จำนวน 95 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

คือ  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี ่  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนี  PNI Modified  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่มีค่าความต้องการจำเป็น

สูงครบทั้ง 5 ด้าน  เมื่อสังเคราะห์รูปแบบ สรุปได้ว่า สมรรถนะที่ควรพัฒนาอันดับแรก คือ ด้านทักษะ และการ

พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองลงมา คือ ด้านความรู้  ด้านคุณลักษณะ  และมาตรฐาน จริยธรรม

ค่านิยม ตามลำดับ  สำหรับความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะ  ด้านความรู้และ

ทักษะ  ควรใช้วิธีฝึกอบรม  การสอนงานและการจัดการความรู้  ด้านคุณลักษณะ ควรใช้การจัดการความรู้  

ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะด้านมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยม ควรใช้การจัดการความรู้และระบบพ่ีเลี้ยง 

และสำหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรใช้การจัดการความรู้ ระบบพ่ีเลี้ยงและการฝึกอบรม   

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดพัทลุง ควรให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านรูปแบบที่เหมาะสม

กับแต่ละบริบทสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และควรมีการวัดระดับสมรรถนะ

ทั้ง 5 ด้านของครูก่อนเข้าโปรแกรมพัฒนาเพื่อจะได้จัดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและตรงกับสมรรถนะ 

ที่จำเป็น 

ดำรงศิลป์ เป็งใจ และ ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการรายกรณีสาหรับเด็กด้อย

โอกาสเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาโครงการคลองเตยโมเดล พบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณี  

คือ การหลอมรวมแนวคิด การอบรมและเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน การนิเทศงาน ผลของการพัฒนาศักยภาพ

ผู ้จ ัดการรายกรณีทำให้ผู ้จ ัดการรายกรณีมีทัศนคติเช ิงบวก ได้ร ับความรู ้ เกิดเครือข่ายและต่อยอด   

การปฏิบัติงาน ส่วนผลของการพัฒนาศักยภาพที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส คือ เด็กได้รับการบริการเชิงรุกและเป็ น

ระบบมากขึ้น ส่วนจุดแข็งของการจัดการรายกรณี คือ การส่งต่อระหว่างหน่วยงาน การมีความเข้าใจชุมชน

และสถานการณ์ของเด็ก การมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการจัดการรายกรณี ความร่วมมือของ   

ทีมสหว ิชาช ีพในพื ้นท ี ่  ความตั ้งใจปฏ ิบ ัต ิงาน การมีศ ักยภาพในการทำงาน ปัญหาอุปสรรค ของ  

การจัดการรายกรณี คือ การมีงานที่หลากหลายทำให้ขาดการทำงานเชิงลึก การทำหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณี

ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน ความเคยชินกับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ความก้าวหน้าในงาน

และความชำนาญในวิชาชีพยังไม่เพียงพอ ไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะต่อ 

การพัฒนาการจัดการรายกรณีที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย คือ ควรส่งเสริมบทบาท

ของผู้จัดการรายกรณีและพัฒนาศักยภาพให้มีความชำนาญ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับนโยบาย
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ระหว่างหน่วยงานและปฏิบัติงานเชิงลึกกับเด็กและครอบครัวได้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย ควรส่งเสริมให้มี

หน่วยงานที่มีความชำนาญในวิชาชีพเป็นศูนย์กลางประสานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการช่วยเหลือ

และพัฒนาเด็กด้อยโอกาสและให้ความสำคัญกับบทบาทผู้จัดการรายกรณีในการร่วมทีมสหวิชาชีพ 

ทองพูล บัวศรี และ แววรุ ้ง สุบงกฎ (2553) ได้ถอดบทเรียนรูปแบบช่วยเหลือเด็กเร ่ร ่อน:  

กรณีครูข้างถนนและบ้านพักสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นครูที่ทำงานกับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยมีข้อเสนอใน

การพัฒนาครูข้างถนนดังนี้ 1) ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกองค์กรที ่ทำงานเกี่ยวกับการทำงาน

ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับการเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน 

2) ควรมีการเสริมทักษะในการทำงาน กลวิธีการทำงาน พร้อมทั้งความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

และเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขใหม่ ๆ ในการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ  

เท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3) เสริมทักษะการเก็บข้อมูล และการทำงาน

วิจัยภาคสนามเริ่มต้นจากการเขียนเรื่องเล่า เพราะทุกพื้นที่มีประสบการณ์ทำงานที่ไม่เหมือนกัน 4) ควรเพ่ิม

ศักยภาพเพื่อพัฒนางานด้านเด็กเร่ร่อนให้กับครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน และการเสริมทัศนคติว่าการทำงานของ

ครูเหมือนหยอดกระปุกความดี 5) การเสริมกระบวนการทำงานกับเด็กวัยรุ ่นที่เร่ร่อนมีเพศสัมพันธ์ก่อน  

วัยอันควร การทำงานกับพ่อแม่วัยรุ่นที่เป็นเด็กเร่ร่อนที่ไม่ยอมหยุดเร่ร่อน การเลี้ยงดูเด็ก เรื่องอาหาร เรื่องนม 

การฉีดวัคซีน พร้อมทั้งทัศนคติในการดูแลเด็กเล็ก 6) การเสริมทักษะกระบวนการให้กับครูอาสาสอนเด็ก

เร่ร่อน ครูข้างถนน ในเรื่ององค์ความรู้เรื่องเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทำผิดกฎหมายในเรื่อง

ต่าง ๆ ของเด็กเร่ร่อน 7) การเสริมทักษะในเรื่องการทำเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ตั้งแต่การแจ้งเกิดย้อนหลัง 

การเพิ่มชื่อ การทำบัตรประชาชน การขึ้นทะเบียนทหารให้กับครูข้างถนน ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน เพราะจะ

พบเด็กเร่ร่อนท่ีไม่มีเอกสารจำนวนมาก 

ลือชัย ศรีเงินยวง และ ชุติมา พัฒนพงศ์ (2565) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ

ขับเคลื่อนงานของครูข้างถนน ประสบการณ์เรื่องเล่าการทำงานภาคสนามของครูข้างถนน พบว่า ปัญหาของ

เด็กกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กที่ต้องเผชิญปัญหาที่ แตกต่างจากเด็กเปราะบางทั่วไป เช่น 

เร ื ่องสิทธิทางการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล ปัญหาเชิงจ ิตเวชจากความรุนแรงในครอบครัว  

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาเชิงระบบกฎหมายต่าง ๆ ครูข้างถนนจึงจำเป็นต้องมีทักษะ  

การช่วยเหลือต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตของเด็กในทุกด้าน ดังนั้น การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพครูจึง

เปรียบเสมือนการติดอาวุธที่หมายถึงทำอย่างไรให้งานของครูข้างถนนเป็นที่รับรู้รับฟังของผู้อ่ืนและเป็นอาวุธที่

จะช่วยตัวของครูข้างถนนเมื่อต้องพบเจอปัญหาที่ยาก สามารถยกระดับจิตใจและปล่อยวาง สร้างพลังใจให้แก่

ตนเองได้ รวมถึงในมิติวิชาการที่ครูควรเข้าใจความซับซ้อนของภาวะเหล่านี้ทางสังคมแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้

จริง นอกจากนี้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิตของครูข้างถนนท่ามกลางการทำงานช่วยเหลือเด็กกลุ่ม
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เปราะบางที่ยากยิ่งนั้น ชีวิตของครูข้างถนนก็เผชิญกับความยากไม่น้อยไปกว่าเด็ ก การทำงานที่ใช้หัวใจและ

พลังกำลังแรงกายย่อมต้องการแรงสนับสนุนที่ให้แก่ครูเหล่านี้เช่นกัน หากแต่ความจริงนั้น ครูข้างถนนกำลังอยู่

ในสภาวะที่ไม่มั ่นคงใด ๆ เลย ทั ้งปัญหางบประมาณที่ใช้เป็นทุนในการทำงานกับเด็ก งบประมาณเพ่ือ   

การดำเนินชีว ิตของตนเอง การมองความก้าวหน้าในอนาคตของครู ซึ ่งในงานวิจัยนี ้ได้มีบทสรุปและ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ 1) การทำให้กลไกการทำงาน เช่น ครูข้างถนนและบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะ

เดียวกันมีพ้ืนที่การทำงานที่มั่นคง มีระบบสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ เครื่องมือและกลไกเชื่อมโยง ส่งต่อ

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางปัญหาที่ยากขึ้นแต่ครูกลุ่มนี้ที่ทำงานแถวหน้าอ่อนล้าลงทั้งจำนวน ทรัพยากร

และขวัญกำลังใจ การมีนโยบายในการทำให้กลไกครูข้างถนนได้รับการยอมรับและถูกพัฒนาให้เป็นกลไกที่

ชัดเจนขององค์กรและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงาน

ราชการ ภาคประชาสังคม จะเป็นหลักประกันว่าสังคมจะมีระบบและกลไกที่คอยทำหน้าที่ดูแลปัญหาเด็ก

เปราะบางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนขึ้น 2) การพัฒนาครูข้างถนนไม่ใช่แค่การพัฒนาบุคลากร แต่ต้อง

เชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้จากบทเรียนที่แตกต่างกัน ครูข้างถนนต้องไม่ทำงานเพียงลำพัง การดำเนินงานเป็น

ภาคีเครือข่ายที่แข็งแรงนั้นจะช่วยให้การทำงานของครูข้างถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นเป็นเพราะปัญหา

ของเด็กเปราะบางเกี่ยวโยงกับหลายบริบท จึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่าย มีการหนุนเสริม  

ซึ่งควรเกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง 3) ควรมองว่าการตั้งต้นพัฒนาครูข้างถนนจะส่งผลเชื่อมโยงกับ  

การฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางให้สามารถคืนกลับสู่สังคมได้ กลุ่มครูข้างถนนเปรียบเป็นฟันเฟืองสำคัญใน   

การทำงานที่เข้าถึงเด็กกลุ่มนี้มากที่สุด เพราะฉะนั้น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนทำงานจริงในพ้ืนที่

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี 4) การแก้ไขปัญหาที่เน้น

บทบาทการประสานงาน เชื่อมโยงกับชุมชนเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ครูข้างถนนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่บูรณาการ  

การทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อให้ผลลัพธ์นั้นนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริงใน

พ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้คือกลไกเครือข่ายแนวราบที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ได้อย่างเข้าใจสถานการณ์ที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน

ก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมีประสิทธิผล เป็นหนทางที่สร้างความยั่งยืนได้ใน

อนาคต 

ศิริประภา หลงพิมาย และ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2560) ทำการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัด

มหาสารคาม มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู ้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม 3) พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน  
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การจัดการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม การวิจัยนี้

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู จำนวน 

167 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าลำดับความต้องการจำเป็นปรับปรุง 

ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทาง การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสัมภาษณ์

เชิงลึก โดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา โดยผลการวิจัยสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ 25 ตัวช ี ้ว ัด ได้แก่  1) องค์ประกอบด้านการออกแบบการเร ียนรู ้ จำนวน 6 ตัวช ี ้วัด  

2) องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 7 ตัวชี้วัด 3) องค์ประกอบด้านการใช้

และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด 4) องค์ประกอบด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด 

Robideau & Santl (2020) ศึกษาเรื่องการพัฒนาผู้ทำงานด้านเยาวชนมืออาชีพแบบออนไลน์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับการพัฒนาผู้ทำงานด้านเยาวชนมืออาชีพ และ

องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ สามารถประยุกต์ใช้

แนวคิดใหม่ ๆ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน

แห่งมหาวิทยาลัย Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่สามประเด็นหลักใน  

การทำงานกับเยาวชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ได้แก่ 1) ด้านศาสตร์สาขาการพัฒนาเยาวชน 2) ด้านบุคคลที่เป็น

เยาวชน และ 3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ทำงานด้านเยาวชน แนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ใช้

แนวคิดการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) แนวคิดการเรียนรู ้สำหรับผู ้ใหญ่ (Adult 

Learning) มุ่งเน้นให้ผู ้เข้าอบรมมีโอกาสในการเรียนรู ้ คิดวิพากษ์เกี ่ยวกับงานที ่ทำ และนำแนวคิดไป

ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการพัฒนาเยาวชน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นจากรูปแบบการฝึกอบรมแบบในชั้นเรียนมา

เป็นหลักสูตรออนไลน์เมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยในครั้งแรกมีผู ้เข้าร่วมกว่า 300 คน จาก 19 รัฐ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และอีก 21 ประเทศในทวีปแอฟริกา ลักษณะของหลักสูตร กำหนดระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยใน

แต่ละสัปดาห์ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ามาเรียนรู้แบบออนไลน์สัปดาห์ละ 4-6 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการเรียนแบบ

ประสานเวลา (สอนสด) และแบบไม่ประสานเวลา (การเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเอง) ผ่านวิดีโอเชิงโต้ตอบที่

บันทึกไว้ล่วงหน้า และต้องแสดงความคิดเห็นและสะท้อนคิดต่อการเรียนบนกระดานสนทนา หัวข้อการเรียนรู้ 

แบ่งเป็น 1) พื ้นฐานการวิจัยเพื ่อพัฒนาเยาวชน 2) การเชื ่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนของเยาวชน  

3) การสนับสนุนความต้องการจำเป็นผ่านโครงการที่มีคุณภาพ 4) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และ  

5) การทำงานด้านเยาวชนอย่างมืออาชีพ ผลการศึกษาผู้เข้าอบรมจำนวน 291 คน (ตอบแบบสอบถามกลับมา 
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153 คน) จากการนำหลักสูตรไปใช้ในช่วง 10 ปี (ค.ศ. 2010-2019) พบว่า ร้อยละ 100.0 ระบุว่าสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ สามารถสร้างโปรแกรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีประสิทธิภาพใน  

การพัฒนาเยาวชนมากขึ้น ร้อยละ 99 ระบุว่า ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น โดยระบุว่าได้รับความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎี

เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน สามารถนำความรู้ไปขยายต่อเพื่อนร่วมงานในการสร้างโปรแกรมการพัฒนา

เยาวชนอย่างมีส่วนร่วมได้ ร้อยละ 93 ระบุว่า เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ โดยการเข้าไปอ่านกระดาน

สนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์บน webinars ทำให้เกิดการเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

Schmitt et al. (2011) ศึกษาเร ื ่องการเตร ียมความพร้อมสำหร ับอาสาสมัครต ่อการพัฒนา

คุณลักษณะของเยาวชนตามความต้องการจำเป็น ศึกษาจากอาสาสมัครจำนวน 48 คน ในองค์กร 4-H Youth 

Development โดยเริ่มจากการจัดหมวดหมู่ของคุณลักษณะเยาวชน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  

ด้านสังคม และด้านอารมณ์ จำแนกตามแต่ละกลุ่มช่วงวัย แบ่งเป็นอายุ 5-8 ปี 9-11 ปี 12-14 ปี และ 15-19 

ปี จากนั้นได้พัฒนารูปแบบ Best Practice Matrix ที่นำคุณลักษณะของเยาวชนที่แบ่งตามด้านและช่วงวัย 

ไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกับอาสาสมัคร อาศัยกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีผู้อำนวยความสะดวก  

มีการนำเอาฐานข้อมูลเยาวชน อาทิ เพศ อายุ ขนาดกลุ่ม จำนวนปีที่เข้าเรียน ตลอดจนโครงการต่าง ๆ  

ที่องค์กร 4-H Youth Development เคยทำ มาใช้ในการจำลองสถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้ โดยให้อาสาสมัคร

ได้ทดลองออกแบบการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับคุณลักษณะตามด้านและช่วงวัยของเยาวชน การวัดและ

ประเมินผลอาสาสมัคร ใช้วิธีการให้ทำแบบสอบถามที่มีทั้งข้อคำถามปลายปิดและปลายเปิด ผลการสำรวจ

พบว่า ร้อยละ 92 ของอาสาสมัคร เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ สังคม ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อคิดเห็นที่สนับสนุนระบุว่า ข้ อมูลคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้รู ้ว่า 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรอาศัยหลักพัฒนาการในการออกแบบให้เหมาะสมทั้งกิจกรรมและวิธีการที่

ใช้กับเยาวชนที่มีความแตกต่างกันตามแต่ละด้านของพัฒนาการของเยาวชน ร้อยละ 90.0 เห็นด้วยและเห็น

ด้วยอย่างยิ่งว่าตนเองมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของช่วงวัยที่มากขึ้น โดยระบุว่าความเข้าใจนี้จะช่วย

ให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดนั้น ตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชนแต่ละช่วงวัยได้มากยิ่งขึ ้น ร้อยละ 92  

เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า Best Practice Matrix ช่วยให้สามารถวางแผนโครงการได้โดยใช้วิธีการอบรม

หรือการสอน ก่อให้เกิดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และร้อยละ 94.0 เห็นด้วยว่ารูปแบบและวิธีการ Best 

Practice Matrix จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่ออาสาสมัครอื่น ๆ ในการอบรมทำนองเดียวกันนี้ 

Silliman et al. (2020) ศึกษาเรื ่อง การเตรียมความพร้อมด้านความสามารถของผู ้ทำงานด้าน

เยาวชน: โครงการแนวทางให้บริการเพื่อส่งเสริมเยาวชน ทำการศึกษากับนักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานด้าน

การส่งเสริมเยาวชนมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยในงานวิจัยดังกล่าวได้รายงานตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของผู้ทำงาน

ด้านเยาวชนจำนวน 24 ตัวชี้วัด ซึ่งกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ทำงานด้านเยาวชนใช้โมเดล  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Project YES การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 8 วัน หรือคิดเป็นระยะเวลา 55-60 
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ชั่วโมง มีการปฐมนิเทศ การจัดอบรม และจะมีการจัดอบรมเพื่อติดตามอีกครั้งในช่วงกลางปีที่ สอง โดยใช้

ระยะเวลา 24-30 ชั่วโมง ใช้วิธีจัดกิจกรรมแบบในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้ฝึกงานมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมโดยให้

ปฏิบัติแบบเสมือนจริง มีการให้คำปรึกษาที่ผู ้เข้าอบรมสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา กระบวนการ

ฝึกอบรมดังกล่าวเน้นการลงมือทำ การคิดเชิงวิพากษ์ และการสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนมี 

การตรวจสอบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่  

การประเมินผลความสามารถของผู้ทำงานด้านเยาวชนที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรม ใช้วิธีการให้ผู้จัดฝึกอบรมและผู้

เข้าอบรมได้คิดวิพากษ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบ การปฏิบัติของแต่ละบุคคล การปฏิบัติของกลุ่ม และทักษะที่

เกิดข้ึน โดยผู้จัดฝึกอบรมเป็นทีมตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินผลเป็นระยะ ใช้การสังเกตและตั้งคำถาม 

และให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึก เพื่อพัฒนาทักษะต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ปลายทางยังได้สร้างให้ผู้ทำงาน ด้าน

เยาวชนเกิดความสามารถตามตัวชี้วัด ตลอดจนเกิดความพร้อมในการเป็นผู้นำ และมีความกล้าตัดสินใจด้วย 
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ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

1. การวิจัยและพัฒนา  

2. แนวคิดสมรรถนะในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

3. แนวคิดการมสี่วนร่วม 

4. แนวคิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และการโค้ชหรือการชี้แนะ  

  

 

 
ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา 

สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 
 

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
1. วิเคราะหส์มรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

2. ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

3. ทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

4. ประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ครูนอกระบบการศึกษา 

5. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา 

ทั้ง 3 กลุ่ม และเด็กนอกระบบการศึกษา 

สมรรถนะของครูนอกระบบการศกึษา 

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอก

ระบบการศึกษาและแนวทางการ

นำไปใช้ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 



60 
 

บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สมรรถนะ

ครูนอกระบบการศึกษา 2) ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) ทดลองใช้ต้นแบบ

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 4) นำเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  มีขั้นตอนการดำเนิน 

การวิจัย กลุ ่มเป้าหมาย พื ้นที ่ดำเนินการวิจัย เครื ่องมือและวิธีการที่ ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย  

การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูนอกระบบการศึกษาผู้ทำหน้าที่ ให้การศึกษา ให้ความรู้ 

ให้กำลังใจ แก้ปัญหาชีว ิตเด็ก และเยาวชน โดยมีกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กในสภาวะ

ยากลำบาก/ชายแดน เช่น เด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ เด็กชาติ

พันธุ์ เด็กที่ใช้แรงงาน เด็กท้องไม่พร้อม เด็กครอบครัวแหว่งกลาง เด็กพลัดถิ่น/เด็กที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ  

เด็กแก๊งค์/เด็กบนท้องถนน เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย  

เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว เด็กในระบบการศึกษาทางเลือก เด็กท่ีประสบปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ (เด็กที่อยู่ในชุมชน

แออัด) เด็กยากจน ตลอดจนเด็กที่หลุดหรือก้าวพลาดจากระบบการศึกษา โดยคุณสมบัติของครูกลุ่มนี้มีความ

หลากหลาย ทั้งที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาและไม่มีวุฒิ  ทั้งนี้ครูนอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการระบุ 

ความต้องการสำหรับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น ออกแบบ และทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู 

นอกระบบการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ครูนอกระบบการศึกษาเกิดสมรรถนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กนอกระบบ

การศึกษาตามประเด็นปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตต่อไป โดยสามารถแบ่งประเภทครูนอกระบบการศึกษาได้ดังนี้ 
 

ตาราง 3.1 จำนวนครูนอกระบบการศึกษา 

ครูนอกระบบการศึกษา จำนวน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(คน) 

จำนวนที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ 

(คน) 

1 ครูประจำการ เช่น ครูกศน. ครูศูนย์ฝึกและอบรม ครูใน
สถานพ ิน ิจ คร ู ในสถานสงเคราะห ์  น ักพ ัฒนาช ุมชน 
นักว ิชาการศึกษาและครูสอนเด็กด้อยโอกาสในองค์กร

50 80 
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ครูนอกระบบการศึกษา จำนวน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(คน) 

จำนวนที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ 

(คน) 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครูโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 

2 ครูนักพัฒนา เช่น ครูหรือเจ้าหน้าที่ที ่อยู่ในองค์กรพัฒนา
เอกชน แกนนำเยาวชน ครูศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม 

50 55 

3 ครูจิตอาสา เช่น ปราชญ์ชุมชน ผู ้นำชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มพ่อแม่บ้านเรียน จิต
อาสา นิสิตนักศึกษา 

50 75 

รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 150 210 
  

 นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษา แบ่งได้เป็น 1) ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

อัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งเครือข่ายและพื้นที่การทำงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และออกแบบต้ นแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะคร ูนอกระบบการศึกษา และ 2) หน่วยงานจากภาคีท ั ้งภาคร ัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินการทดลองและประเมินการทดลองใช้ต้นแบบฯ ดังกล่าวซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา  

ครูนอกระบบการศึกษาให้จัดการเรียนรู้กับเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างและความหลากหลายได้อย่าง

เหมาะสม โดยสามารถแบ่งเครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษา ได้ดังนี ้
 

ตาราง 3.2 จำนวนเครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษา 

เครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษา จำนวน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(เครือข่าย) 

จำนวนที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ 

(เครือข่าย) 
1 ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

และอาจารย ์มหาว ิทยาล ัยในพื ้นที ่  สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้ง
เครือข่ายและพ้ืนที่การทำงาน เพ่ือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
และออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 8 
เครือข่าย 

14 เครือข่าย 
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เครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษา จำนวน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(เครือข่าย) 

จำนวนที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ 

(เครือข่าย) 

2 หน ่วยงานจากภาค ีท ั ้ งภาคร ัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสังคม เพื่อดำเนินการทดลองและประเมินการทดลอง
ใช้ต้นแบบฯ ดังกล่าวซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษาให้จัดการเรียนรู้กับเด็กนอกระบบการศึกษาที่มี
ความแตกต่างและความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

ไม่น้อยกว่า 6 
เครือข่าย 

8 เครือข่าย 

  

 3.2 พื้นที่ดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินโครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาครั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ  

ได้คัดเลือกโครงการจากภาคีเครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษา จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการกลไก

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที ่ในจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 25 คน  

2) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน

3) โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 คน

4) โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 

30 คน 5) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เชียงราย

และแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 คน 6) โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน 7) โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษา

ในพื้นที่ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง จำนวน 25 คน 8) โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา

เด็กนอกระบบการศึกษา พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 25 คน เพื่อออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทที่แตกต่างกันของครูนอกระบบการศึกษาทั้งมิติเชิงคุณลักษณะ

ตามประเภทของครูนอกระบบการศึกษาประกอบด้วย การออกแบบนวัตกรรม การทดลองใช้และพัฒนา  

และการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่

เหมาะสมกับคุณลักษณะและบริบทเชิงพื้นที ่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ ่ม 2) ทดลองใช้นวัตกรรม  

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) ประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา 4) เสนอแนวทางการใช้ต้นแบบ

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา 
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 ทั้งนี้พื้นที่ในการดำเนินการวิจัยที่เครือข่ายคนทำงานนอกระบบการศึกษาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

ดังภาพ 3.1 

 
ภาพ 3.1 พ้ืนที่การดำเนินการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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 3.3 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 

 คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) วิเคราะห์สมรรถนะ

ครูนอกระบบการศึกษา 2) ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) ทดลองใช้ต้นแบบ

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 4) นำเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  โดยมีรายละเอียด

เครื่องมือและวิธีการทีใ่ช้ในการดำเนินการ ดังนี้ 

 3.3.1 การวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็นการเก็บข้อมูลจากการจากการทบทวน

วรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ  

ครูนอกระบบการศึกษา 3 กลุ่ม คือ ครูประจำการ ครูนักพัฒนา ครูจิตอาสา ทั้งหมด 38 เรื่อง จากนั้นจึงจัดประชุม

เวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาอันเป็นผลที่พบจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  รวมถึงจัดประชุมเวที

แบบมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากภาคี และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา 

นอกจากนี้ยังจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื ่อคืนข้อมูลเกี ่ยวกับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาร่วมกับครู  

นอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งเครือข่ายและพื้นที่  

การทำงาน เพื่อยืนยันผลข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา และจัดอันดับสมรรถนะของครู  

นอกระบบการศึกษาที ่จำเป็นต้องได้ร ับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันของแต่ละพื ้นที ่ ซึ ่งจะนำไปสู่  

การออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื ้นที่ สำหรับการวิเคราะห์สมรรถนะครู 

นอกระบบการศึกษา มีเครื่องมือ ดังนี้ 

  1. แบบให้ข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจำแนกตามประเภทครูนอกระบบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือสำหรับการพิจารณาต่อสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาแต่ละประเภททีท่างคณะทำงาน

โครงการฯ ไดจ้ัดทำขึ้นว่าผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้องกับคนทำงานกับครูนอกระบบการศึกษาแต่ละ

ท่านมีความเห็นต่อสมรรถนะนั้นว่าเหมาะสม ไม่เหมาะสม อย่างไร ดังภาคผนวก ก  

  2. แบบให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็น

เครื่องมือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งเชิง

ปฏิบัติการในพื้นที่และการสร้างกลไกการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับ

นโยบาย เพ่ือความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังภาคผนวก ข 
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  3. แบบให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็นเครื่องมือ

สำหรับให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ  

1) การพิจารณาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 2) การจัดอันดับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาที่

จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันของแต่ละพ้ืนที่ 3) ประสบการณ์การได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

จากองค์กรหรือหน่วยงาน 4) สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาท่ีจำเป็นในอนาคต ดังภาคผนวก ค 

 3.3.2 การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จาก 

การวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา รวมถึงการจัดประชุมเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและยืนยัน

สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา โดยผ่านความคิดเห็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เชี ่ยวชาญ หน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แล้ว จึงมีการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา

ร่วมกับครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 ประเภท ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ

อาจารย์มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) เครือข่ายและ

พื ้นที ่การทำงาน สำหรับการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  มีเครื ่องมือ 

การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 

  1. แบบให้ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  เป็น

เครื่องมือสำหรับการออกแบบต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ  

1) กระบวนการ/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับครูนอกระบบการศึกษา

แต่ละกลุ่ม 2) เครื่องมือที่ใช้ คือ เครื่องมือจัดการความรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผล และ 3) หน่วยงาน

เจ้าภาพที่ร่วมดำเนินการ ดังภาคผนวก ง 

  2. แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 

เป็นเครื ่องมือสำรวจความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื ้นที่  โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูนอกระบบการศึกษา ตอนที่ 2 ลักษณะของ

เด็กนอกระบบในการดูแลของครูนอกระบบการศึกษา ตอนที่ 3 ข้อมูลสมรรถนะหลักครูนอกระบบการศึกษา  

ตอนที่ 4 สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา ตอนที่ 5 ความต้องการอื่น ๆ ดังภาคผนวก จ 

 3.3.3 การทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตาม

และประเมินการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาของทั้ง 8 โครงการย่อยฯ รวมถึงได้มี 

การจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษาใน

พ้ืนทีต่้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและทั้ง 8 โครงการย่อยฯ ไม่ได้เลือกออกแบบไปพัฒนา ทางคณะทำงาน

โครงการฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดอบรมการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือให้ครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่มีสมรรถนะ
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นั้นและสามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ต่อไปได้ การทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 

  1. แบบสัมภาษณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมการทดลองใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

ครูนอกระบบการศึกษา (ระยะที่ 1) เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ให้ข้อมูล และตอนที่ 2 ประเด็นคำถามยึดกรอบขั้นตอน 

การดำเนินของโครงการย่อยฯ ได้แก่ 1) สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับคุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 2) ออกแบบ

นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ระยะที่ 1 มีผู้ให้ข้อมูลเป็นคณะทำงานโครงการ

ย่อยฯ ครูนอกระบบการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย วิทยากร ดังภาคผนวก ฉ 

  2. แบบสัมภาษณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

(ระยะที่ 2) เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล และตอนที่ 2 ประเด็นคำถามยึดกรอบขั้นตอนการดำเนินของโครงการย่อยฯ ได้แก่  

1) การทดลองใช้และพัฒนาสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษา  2) การประเมินผลพัฒนา

สมรรถนะของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 3) การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ทั ้งนี ้แบบสัมภาษณ์ระยะที่ 2 มีผู ้ให้ข้อมูลเป็น

คณะทำงานโครงการย่อยฯ ครูนอกระบบการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย วิทยากร ดังภาคผนวก ช 

  3. แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็น

เครื่องมือสำหรับประเมินการพัฒนาสมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่าง

เร่งด่วนแยกตามสมรรถนะหลักและย่อยได้ที่ทางคณะทำงานโครงการจัดอบรมให้ ได้แก่ สมรรถนะหลักของครู 

นอกระบบการศึกษา คือ 1) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไข

ปรับปรุงให้ดีขึ้น การจัดการรายกรณี (Case Management) 2) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะ

ได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การออกแบบเครื่องมือเป็นรายบุคคล 3) การรับมือกับปัญหา  

อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และ 4) การทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม  สมรรถนะ

ย่อยตามแต่ละประเภทครูนอกระบบการศึกษา แบ่งได้เป็น สมรรถนะย่อยครูประจำการ คือ ความพร้อมยอมรับ 

ความเปลี ่ยนแปลง สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา คือ มุมมอง สภาวะภายในและทักษะสำคัญของครูเพื ่อจัด 

การเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง สมรรถนะย่อยครูจิตอาสา คือ 1) การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีประเด็นคำถาม คือ 

1) ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับหัวข้อการอบรมของวิทยากร 2) ความรู้ที่ท่านได้รับไปปรับใช้ใน



67 
 

การสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างไร  3) การปรับเปลี ่ยนรูปแบบ 

การจัดอบรม ดังภาคผนวก ซ 

  4. แบบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้

สำหรับประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานโครงการฯ ซึ่ง

ได้รับคำแนะนำในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์      

หลาวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยา

พัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา เป็นการวัดสมรรถนะหลักด้านความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอก

ระบบการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ 2) แบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก 

เป็นการวัดสมรรถนะหลักด้านความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ 

3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล 

เป็นการวัดสมรรถนะหลักด้านทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็น

รายบุคคล มีลักษณะเป็นแบบประเมินที่ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ (0-3) ทั้ง 11 รายการ เป็นรายบุคคล  

4) แบบวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา สมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพ่ือการสร้างความไว้วางใจจาก

เด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ และ  

5) แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ ดังภาคผนวก ฌ  

 3.3.4 การนำเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำ

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ทางคณะทำงานโครงการฯ ไดจ้ัดเวทีแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากภาคี นักวิชาการจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งเครือข่ายและพื้นที่การทำงานและตัวแทนครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 8 พื้นที่ 

ผ่านแบบสนทนากลุ่มในกิจกรรมวงเล่าแลกเรียนรู้ (World Café) ครอบคลุมประเด็นแนวทางการใช้ต้นแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในระดับพื้นที่  

และข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในระดับนโยบาย ดังภาคผนวก ญ 
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 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย  

กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2565 - มกราคม 2566 

งวดที่ 1 (กพ – มิย) งวดที่ 2 (กค – กย) งวดที่ 3 (ตค – มค) 

กพ 65 มีค 65 เมย 65 พค 65 มิย 65 กค 65 สค 65 กย 65 ตค 65   พย 65 ธค 65  มค 66 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สมรรถนะ

ครูนอกระบบการศึกษา 

    
 

       

กิจกรรมที่ 2 การออกแบบ

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษา 

 
           

กิจกรรมที่ 3 การทดลองใช้

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษา 

     
 

      

กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอแนว

ทางการใช้ตน้แบบการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

(กิจกรรมย่อย: การประเมินผล

การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาหลงัจาก

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่

โครงการคิดขึ้น) 
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กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2565 - มกราคม 2566 

งวดที่ 1 (กพ – มิย) งวดที่ 2 (กค – กย) งวดที่ 3 (ตค – มค) 

กพ 65 มีค 65 เมย 65 พค 65 มิย 65 กค 65 สค 65 กย 65 ตค 65   พย 65 ธค 65  มค 66 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำข้อเสนอ

เชิงนโยบายในการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

     
 

      

กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการ

บริหารจัดการโครงการ 
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 3.5 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การดำเนินการครั้งนี้คณะทำงานโครงการฯ ได้มีวิธีการดำเนินการที่หลากหลาย ทั้งการวิเคราะห์เอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วมทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การลงพื้นที่ ติดตามอย่าง

เป็นกัลยาณมิตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายคนทำงานครูนอกระบบ

การศึกษา การจัดเวทีนำเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำ

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา

กลุ่มกับผู้รับผิดชอบโครงการ ภาคีเครือข่าย ครูนอกระบบการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 3.5.1 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจากการทบทวน

วรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษา จากนั้นจัดประชุมเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาเพื่อรับ

ฟังและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาอันเป็นผลที่พบจากผู้ปฏิบัติงาน

จริงในพื้นที่ รวมถึงจัดประชุมเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 

โดยผ่านความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากภาคี 

และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อคืนข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครู  

นอกระบบการศึกษาร่วมกับครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม  ซึ่งเป็นนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย 

(กศน.) รวมทั้งเครือข่ายและพื้นที่การทำงาน เพื่อยืนยันผลข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 

และจัดอันดับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันของแต่ละ

พ้ืนที่ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่  

 3.5.2 คณะทำงานโครงการฯ ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ร่วมกับครู

นอกระบบการศึกษาทั ้ง 3 ประเภท ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และอาจารย์

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) เครือข่ายและพ้ืนที่การ

ทำงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายคนทำงานครูนอกระบบการศึกษา ทั้ง 8 โครงการย่อยฯ ได้แก่ 

  1. โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ใน

จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ผศ.ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี เป็นหัวหน้าโครงการ 

  2. โครงการ สร้างเสริมสมรรถนะครูผู ้ด ูแลเด็กในกระบวนการยุต ิธรรม ในพื ้นที ่จ ังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีนายศุภชัย ไตรไทยธีระ เป็นหัวหน้าโครงการ 
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  3. โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู ้สอนเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยมีนายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

  4. โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต้ โดยมีนายนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 

  5. โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา เด็กนอกระบบการศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยมีนางสาวอัจฉริยา สิทธิกิตติศรี เป็นหัวหน้าโครงการ 

  6. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในพื้นที่

เชียงรายและแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย เป็นหัวหน้าโครงการ 

  7. โครงการสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนาย

เฉลิมชัย ทองสุข เป็นหัวหน้าโครงการ 

  8. โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาค

ตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง โดยมีนางสาวบุบผาทิพย์ แช่มนิล เป็นหัวหน้าโครงการ 

 3.5.3 คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอก

ระบบการศึกษาของทั้ง 8 โครงการย่อยฯ และจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในประเด็น

เกี่ยวกับสมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและทั้ง 8 โครงการย่อยฯ 

ไม่ได้เลือกออกแบบไปพัฒนา ทางคณะทำงานโครงการฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดอบรมการพัฒนาดังกล่าว

เพื่อให้ครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่มีสมรรถนะนั้นและสามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่

ต่อไปได ้

 3.5.4 คณะทำงานโครงการฯ ได้ออกแบบแบบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบ

การศึกษา ทั้ง 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา 2) แบบวัดความรู้

ด้านการศึกษาทางเลือก 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก

ปญหาเด็กเปนรายบุคคล 4) แบบวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา สมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพ่ือ

การสร้างความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ และ 5) แบบประเมินผล

สมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ  จากนั้นเก็บ

รวบรวมผลที่ได้เพ่ือการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงครูนอกระบบการศึกษาต่อไป 

 3.5.5 ทางคณะทำงานโครงการฯ ได้จัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื ่อแลกเปลี ่ยนการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากภาคี นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย
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ในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งเครือข่ายและพื้นที่ 

การทำงานและตัวแทนครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 8 พ้ืนที่  

 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การดำเนินการในครั้งนี้ได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ  

 3.6.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจำแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค ์

 3.6.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ในการหาความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูนอก

ระบบการศึกษา 

 3.6.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ในส่วน 

การลงพื้นที่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าโครงการ คณะทำงานโครงการย่อยฯ ครูนอกระบบการศึกษาที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายตลอดจนการประเมินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษาใน

พ้ืนที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

โดยจำแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ในการประเมินผล

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และ

ร้อยละ ในการหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษาและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจำแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค ์

 3.6.4 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 4 การนำเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจำแนกตามรายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค ์

  

 



73 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

การวิเคราะห์เพื ่อตอบวัตถุประสงค์ข ้อที ่ 1 เพื ่อวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 38 เล่ม 2) การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
วิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) การตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 
โดยผ่านความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากภาคี 
และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา 4 ) การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื ่อคืนข้อมูลเกี ่ยวกับสมรรถนะของ 
ครูนอกระบบการศึกษาร่วมกับครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย 
(กศน.) รวมทั้งเครือข่ายและพ้ืนที่การทำงาน โดยผลการวิเคราะห์สมรรถนะมีรายละเอียด ดังนี้  

1. สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 36 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะ 
ด้านความรู ้ จำนวน 7 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 23 สมรรถนะ และสมรรถนะ 

ด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 6 สมรรถนะ  
 2. สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 2.1 สมรรถนะย่อยของครูประจำการ จำนวน 7 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้  

จำนวน 3 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 1 สมรรถนะ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 

สมรรถนะ  

2.2 สมรรถนะย่อยของครูนักพัฒนา จำนวน 10 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้  

จำนวน 4 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 3 สมรรถนะ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 

สมรรถนะ 

2.3 สมรรถนะย่อยของครูจิตอาสา จำนวน 13 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้  

จำนวน 6 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 4 สมรรถนะ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 

สมรรถนะโดยมีคำอธิบายสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละสมรรถนะ รายละเอียดมี

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



74 
 

ตาราง 4.1 สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา 
 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

สมรรถนะด้านความรู้ 
1 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบ

การศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

มีความรู ้เกี ่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ ่น จิตวิทยา
การศึกษา ลักษณะพฤติกรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
และสภาพปัญหาของเด ็กนอกระบบการศ ึกษาใน 
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา
แต่ละช่วงวัย และส่งเสริมและพัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษาอย่างเหมาะสม 

2 กฎหมาย นโยบาย ศาสนา จารีต
ประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 

มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ 
ที ่ ใช ้ในการคุ ้มครอง ด ูแล ส ่งเสร ิมเด ็กนอกระบบ
การศึกษา เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.คุ ้มครองเด็ก พ.ศ 2546 ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ... กฎหมายและนโยบาย
เกี ่ยวกับสถานะบุคคล(เด็กชาติพันธุ์/เด็กไร้สัญชาติ)  
ข้อคำนึงด ้านศาสนาและจาร ีตประเพณีท ี ่ควรทำ 
ความเข้าใจในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา 

3 หลักการศึกษานอกระบบ มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความหมาย 
หลักการพื ้นฐาน และลักษณะที ่สำคัญของการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแนวคิดทฤษฎี  
ทางการศึกษานอกระบบ เช่น การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
คิดเป็น เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

4 การศึกษาทางเลือก มีความรู้เกี ่ยวกับความหมายของการศึกษาทางเลือก 
ล ักษณะที ่บ ่งบอกถึงการเป ็นการศ ึกษาทางเล ือก 
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางเลือก 
ร ู ปแบบของก ารศ ึ กษาทา ง เ ล ื อ กท ี ่ เ ห ม า ะกั บ 
เด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนของสถาบัน
สังคม กิจกรรมการเรียนรู้บนฐานชุมชน 
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ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

5 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) มีความรู้ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ
การทำงานร่วมกัน รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
เทคโนโลยีและดิจิทัล 

6 การรู้การเงิน (Financial Literacy) มีความรอบรู้ทางการเงินของบุคคล ตามองค์ประกอบ  
3 ด้าน คือ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติการใช้จ่ายเงิน 
และพฤติกรรมทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมการวางแผนด้าน
การเงินของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 

7 ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

มีความรู้ในการตัดสินใจ การวางแผนการประกอบการ
ทางสังคมหรือธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สู่การต่อยอดในการประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจ 

สมรรถนะด้านทักษะ 

1 การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ 
(Learning trajectory) และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และความถนัด
หรือความสนใจเพ่ือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของ
เด็กนอกระบบการศึกษาทั้งด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และทักษะชีว ิต และมีทักษะในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนานวัตกรรมเพื ่อส่งเสริม 
การเร ียนร ู ้  การดำเน ินก ิจกรรมการเร ียนร ู ้  และ 
การประเมินการเรียนรู้ที่ตอบศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

2 การโค้ช (Coaching) สร้างความไว้วางใจ การใช้คำถาม การฟัง การสะท้อน 
เพื่อดึงศักยภาพและความสามารถของเด็กนอกระบบ
การศึกษา และมีทักษะในการแนะแนวและให้คำปรึกษา
ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การประกอบอาชีพ
ของเด็กนอกระบบการศึกษา 

3 การทบทวนหลังปฏิบัติงาน  
(After Action Review) 

สร้างบรรยากาศ การตั้งคำถาม การฟังอย่างลึกซึ้ง และ
การจับประเด็นในการทบทวนหลังการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา  

4 การร ั บม ื อก ับป ัญหา อดทนต่ อ 
ความกดดัน การปรับตัว 

สามารถจัดการกับความยืดเยื้อของปัญหาและอุปสรรค 
มีความพยายามควบคุมตนเองให ้ข ้ามผ ่านป ัญหา
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ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

อุปสรรคและความกดดันไปได ้ การหาทางออกใน 
การแก้ปัญหา รับผิดชอบในสิ ่งที ่เกิดขึ ้นพร้อมที ่จะ
ปรับปรุงตนเองจากสิ่งที่ผิดพลาด ควบคุมปัญหาไม่ให้มี
ผลต่อการดำเนินชีวิต  และการมีทักษะในการปรับตัวได้
อย่างทันท่วงทีต ่อความต้องการและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 

5 การแสวงหาความร่วมมือจากภาคี 
ที่เก่ียวข้อง 

ค้นหาภาคีในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา 
และสามารถทำงานแบบม ีส ่ วนร ่ วมก ับภาค ี ใน 
การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

6 การทำ งานก ั บช ุ มชนในพ ื ้ นที่   
ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม 

สามารถออกแบบและดำเนินการจัดเวทีการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือการช่วยเหลือและพัฒนา
เด็กนอกระบบการศึกษา 

7 การออกแบบการจัดการการศึกษา
และแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล 

ประเมินปัญหาและความต้องการของเด็กนอกระบบ
การศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และ
การศึกษาเป็นรายบุคคล การวางแผนการจัดการราย
กรณีทั้งการแก้ปัญหาและออกแบบการจัดการศึกษา
เป็นรายบุคคล การดำเนินการให้มีการจัดบริการตาม
แผนท ี ่ วางไว ้  การต ิดตามและประเม ินผลล ัพธ์   
การประสานและการส่งต่อ 

8 การสื ่อสารเพื ่อเข้าใจปัญหาและ
ความต้องการของเด็ก เช่น การพูด 
การฟัง 

การพูด การฟัง จับประเด็น การตั้งคำถาม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจปัญหาและความต้องการของ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

9 การจัดการทรัพยากรที่มีและสนบัสนุน
การเรียนรู้ สิทธิสวัสดิการ หน่วยงาน 

วางแผน ระบุ แสวงหาทรัพยากรเพื ่อการสนับสนุน 
การเร ียนรู ้ ส ิทธ ิสว ัสดิการ ทั ้งของตนเองและเด็ก 
นอกระบบการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการการจัดการความรู้  

10 การส ่ งต ่ อข ้อม ูลเด ็ กนอกระบบ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ใช้เครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา 
และการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการช่วยเหลือ
และพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

11 การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) 
เพ่ือเข้าถึงเด็กและครอบครัว 

สร้างความสัมพันธ์และความไว ้เน ื ้อเช ื ่อใจกับเด็ก 
นอกระบบการศึกษาและครอบครัว ทั้งการสนทนาและ
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การสื่อสารผ่านทางร่างกาย เช่น การหาจุดเชื่อมโยงกัน
ในการสนทนา การยิ้ม สบตา การพูดทางบวก 

12 การต ิดตามประเม ินผลของเด็ก
รายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและ
หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ออกแบบและใช้เครื่องมือในการติดตามประเมินผลของ
เด็กนอกระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผล
การติดตามประเมินผลเด็กนอกระบบการศึกษาเพ่ือ
ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

13 การบริหารจัดการโครงการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบควบคุม และปิดโครงการ 
โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการภายในระยะเวลา
และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้   

14 การเรียนรู ้ข้ามโดเมน (เรียนรู ้ข้าม
ศาสตร์) 

สามารถระบุความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงาน และศาสตร์ 
อื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน และสามารถนำมาปรับใช้
ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา 

15 การคิดวิเคราะห์ 
และทักษะด้านนวัตกรรม 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดเชิงตรรกะเพื่อระบุ
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา รวมไปถึงค้นหาแนวคิดใหม่ 
ในการแก้ไขปัญหานั ้น โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ  
เพ่ือทำให้เกิดนวัตกรรม 

16 การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถริเริ ่มการเรียนรู ้ด ้วยตนเองตามความสนใจ 
ความต้องการ และความถนัด โดยกำหนดเป้าหมายของ
การเร ียนร ู ้  ระบุและแสวงหาแหล่งทรัพยากรของ 
การเร ียนร ู ้  เล ือกว ิธ ีการเร ียนร ู ้  กำหนดแนวทาง 
การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง 

17 การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื ่อค้นหาสาเหตุ  
ต ้นตอของป ัญหา ว ิ เคราะห ์ความส ัมพ ันธ ์ ของ
องค ์ประกอบและป ัจจ ัยต ่าง ๆ ในระบบหร ือใน
โครงสร้าง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและสร้างสรรค์เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหานั้น ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก 

18 การคิดเชิงวิพากษ์ ใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการประเมิน
ข้อดีและข้อเสีย สร้างแนวทางเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ สู่การหาข้อสรุปในเรื่องนั้น ๆ 
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19 ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่ม 
สิ่งใหม่ 

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และ
สร้างเป็นแนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมที่สามารถนำมา
แก้ปัญหาได้จริง 

20 การเป็นผู้นำและอิทธิพลในสังคม เป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
และเสริมพลังตนเอง สมาชิกในหน่วยงาน และชุมชน 
เพ ื ่ อพ ัฒนาเด ็กนอกระบบการศ ึกษา และสร ้ าง 
การเปลี่ยนแปลงในสังคม 

21 การใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี เข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลยีเพื ่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองและเด็กนอกระบบการศึกษา 

22 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม วางแผน และพัฒนาโครงการหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนา
เด็กนอกระบบการศึกษา 

23 การใช้เหตุผล การตัดสินใจ และ 
การระดมความคิด 

ระดมความคิดอย ่างมี เหตุผลเพื ่อหาทางเล ือกใน 
การตัดสินใจในการดำเนินการหรือใช้ในการวางแผน
ดำเนินการสิ่งต่าง ๆ 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 

1 ความเช ื ่อในการพัฒนาศักยภาพ 
ของมนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ 

ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนา
ศักยภาพได้เต็มความสามารถด้วยการเรียนรู ้ ฝึกฝน 
ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ 

2 การยอมรับความหลากหลายทาง
ความคิดในบริบทที่แตกต่างกัน 

มีความเชื่อในหลักการของความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
แน่วแน่ ส่งเสริมให้มีพื ้นที ่ทางสังคมที่เหมาะสมกับ 
ความแตกต่าง เช่น เพศ ชาติพันธุ์ ความคิด ความเชื่อ 
เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน
เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม เปิดกว้างเรื ่อง 
พหุล ักษณ์ทางส ังคมวัฒนธรรม (ทั ้งเช ิงพื ้นที ่และ
ระดับมหภาค) 

3 จรรยาบรรณความเป็นครู ประมวลความประพฤติหรือสิ ่งที ่ครูควรปฏิบัต ิเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นครูนอกระบบ เช ่น 1) หัวใจของ 
การเป็นครู เช่น ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย์ 
และการศึกษา มีจ ิตใจเป็นประชาธิปไตย ให้ส ิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคและพร้อมเรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้เรียนและเป็นครูให้แก่กันและกัน 
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2)  ลักษณะของครูที ่ดี เช่น ดำรงตนอย่างเรียบง่าย  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ
ต่อสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตรงเวลา ใฝ่หา
ความรู้  ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะครอบครัว เข้าใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้ประวัติพื ้นเพเดิมและ
ประสบการณ์ในอดีต รวมถึงเกื้อกูลต่อการเรียนรู ้ต่อ
บทบาททางวัฒนธรรมของผู้เรียน ตลอดจนมีส่วนร่วม
ของสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
3) บทบาทต่อการสอน เช่น ดำรงความเป็น “ผู้อำนวย
ความสะดวก” ห ร ื อ  “ผ ู ้ ส ่ ง เ ส ร ิ ม กา ร เ ร ี ยนรู้”  
ปลุกจิตสำนึกทางการศึกษา จะต้องทำให้เสริมพลังให้
ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งเสริมความสนใจ
และความถนัดโดยธรรมชาติของผ ู ้ เร ียน คำนึงถึง 
ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ตลอดจนเชื่อมโยง
ความร ู ้ เข ้าด ้วยก ันจนสร ้างความค ิดและเหต ุผล 
ขึ้นมาใหม่ได้ 

4 การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ ่ร ู ้  ชอบต ั ้ งคำถาม ชอบแสวงหาความรู้   
การตระหนักถึงการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสั่งสม
ประสบการณ์ชีวิต มีความคิดที ่อยากจะแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น เพ่ือปรับปรุงหรือเท่าทันต่อความคิดและ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

5 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
 
 
 
 
ความฉลาดทางอารมณ ์

ยอมรับในศักยภาพตนเอง ควบคุมช ีว ิตตนเองได้   
ร ู ้ความต้องการของตนเอง ต ัดส ินใจได ้ท ันท ่วงที  
มีความเชื่อว่าตนเองมีความรู้ และความพยามยามทำสิ่ง
น ั ้นให ้สำเร ็จได ้  ม ีจ ิตใจท ี ่ม ั ่นคง กล ้าแสดงออก  
มีความเป็นผู้นำ 
สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน จัดการ
อารมณ์ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ และตระหนักรู้ถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื ่นได้อย่างมีความสุข เช่น 
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เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื ่นได้ดี 
ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 จิตอาสา จิตสาธารณะ สละเวลาหรือใช้เวลาว่างของตนเองในการทำสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่ืน/ส่วนรวม หรือเป็นการกระทำ
ที่ไม่หวังผลตอบแทน 

หมายเหตุ สมรรถนะที่ปรากฎดังตารางไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากขึ้นอยู่กับ 

ความแตกต่างของบริบทของแต่พื้นที่  
 

ตาราง 4.2 สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา  
 4.2.1 ครูประจำการ 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 
สมรรถนะด้านความรู้ 

1 ความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับการเต ิบโตตาม 
สายงานและการวางแผนพัฒนา
ตนเอง: การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของตนเอง และรู ้จ ักเล ือกวิธ ีการ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 

มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางทางการเติบโตตามสายงานที่
ตนเองทำอยู่ สมรรถนะที่จำเป็นตามสายงาน วิธีการใน
การวิเคราะห์ตนเอง แนวทางการวางแผนการพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล วิธีการพัฒนาตนเองเพื ่อสร้าง
อุปนิสัยการทำงานที่ดี การประยุกต์องค์ความรู ้เ พ่ือ 
การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงานในสังคม
ยุคใหม ่

2  ศ า ส ต ร ์ ก า ร ส อ น  ( Pedagogy): 
แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์  ทางด ้านเด ็ก การบร ิหาร
จ ัดการความหลากหลายภายใน
ห้องเรียน 

มีความรู้ในเรื ่องแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีสอน และ
วิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การบูรณาการ 
การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยา
การเรียนรู ้ของเด็กและสไตล์การเรียนรู ้ การจัดการ 
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 

3 การวางแผนองค์กรและการประเมินผล
คุณภาพภายในองค์กร เช่น หลักสูตร 
บุคลากร 
 

มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อประเมินคุณภาพภายใน
องค์กร ทั ้งด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อกำหนด 
กลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร 
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สมรรถนะด้านทักษะ 
1 การทำวิจัยเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนและ

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
สามารถกำหนดปัญหาวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย
เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนและคุณภาพการจ ัดการเร ียนรู้   
การออกแบบการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ
นำเสนอผลการว ิจ ัย สามารถนำผลการว ิจ ัยไปใช้  
ไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 

1 การสร ้างแรงบันดาลใจ: การจุด
ประกายเพื ่อสร ้างแรงบันดาลใจ  
การปลุกจิตสำนึกและปลุกพลังคน
รุ ่นใหม่ให้สร ้างการเปลี ่ยนแปลง
สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเสริมพลังตนเองให้มี
แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการโน้ม
น้าวให้คนรุ ่นใหม่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

2 การมีบุคลิกภาพของครูที่ดี มีความสนใจและใฝ่รู้ในการศึกษา ปฏิบัติ และรู้จักทำ
การวิเคราะห์ประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 
เช่น ศิลปะการแต่งกาย การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
มารยาททางสังคม บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติและอารมณ์
ที่ดีต่อการเสริมสร้างศักยภาพ 

3 ความพร้อมยอมรับความเปลี ่ยน 
แปลง: การยอมรับความล้มเหลวกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองได ้และยินด ีท ี ่จะปร ับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น 

เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง สามารถ
คาดการณ ์ เหต ุการณ ์ล ่ ว งหน ้ า เพ ื ่ อดำ เน ิ นการ
เปล ี ่ยนแปลงก ่อนที ่จะเก ิดภาวะว ิกฤตได ้  ม ีน ิสัย 
การเรียนรู ้ตลอดเวลาเพื ่อพร้อมต่อการเปลี ่ยนแปลง
เสมอ มีการจัดการกับการต่อต้านการเปลี ่ยนแปลง  
ทำความเข ้าใจเม ื ่อเผช ิญปัญหาว ิกฤต การสำรวจ
ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรค 
ในการทำงาน 

หมายเหตุ สมรรถนะทีป่รากฎดังตารางไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากขึ้นอยู่กับ 

ความแตกต่างของบริบทของแต่พื้นท ี
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4.2.2 ครูนักพัฒนา 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 
สมรรถนะด้านความรู้ 

1 การศึกษาภาคสนาม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของ
การศึกษาภาคสนาม ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน การสร้าง
และใช้เครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลช ุมชน เทคนิค 
การ เก ็บรวบรวมข ้ อม ูลจากผ ู ้ ม ี ส ่ วน เก ี ่ ยว ข ้ อ ง  
การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
การตีความและสรุปผลจากข้อมูล 

2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 

มีความร ู ้  ความเข ้าใจในเป ้าหมาย หลักการ และ
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เน้นให้คนในชุมชนตระหนักและเป็นเจ้าของปัญหา
ร่วมกัน มีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเสมอภาค ที่จะ
คิด วางแผน ลงมือทำ ส ังเกต และสะท้อนผลของ 
การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีบทบาทเป็นตัวแทนฝ่าย
ว ิชาการให ้คำแนะนำชุมชนเพ ื ่อพ ัฒนานว ัตกรรม 
การแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา 

3 หลักการและขั ้นตอนการจ ัดการ 
รายกรณ ี

มีความรู ้ ความเข้าใจในขั ้นตอนของการจัดการเด็ก 
นอกระบบการศ ึกษารายกรณ ี  ต ั ้ งแต ่การจ ัดตั้ ง 
หน่วยการจัดการดูแลรายกรณีในชุมชน การสำรวจ  
คัดกรอง แสวงหาเพื่อจำแนกเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ
และเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดระบบในพื้นที่ ทั้งในสถานศึกษา
และชุมชน การประเมินและวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็ก
ด ้อยโอกาสนอกระบบและเด ็กกล ุ ่มเส ี ่ยงในระบบ  
การกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา และ
ส ่ ง เ ส ร ิ มพฤต ิ ก ร รม เ ด ็ กนอกร ะบบกา รศ ึ ก ษ า  
การออกแบบกิจกรรม/รูปแบบในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กนอกระบบการศึกษา 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ การประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม
ดูแลช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา การติดตาม



83 
 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

ประเมินผล ดูความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ การปรับแก้
ไขกระบวนการ และการสรุปบทเรียนรายกรณีและราย
พ้ืนที ่

4 แนวทางการปฏ ิบ ัต ิตนให ้ ได ้รับ 
ความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว 
ในการบอกเล ่าป ัญหาและความ
ต้องการ 

ม ีความร ู ้  ความเข ้ า ใจ เทคน ิคและว ิธ ีการสร ้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
รอง ได้แก่ ครอบครัว พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ที่ต้องอาศัย
ความไว้เนื ้อเชื ่อใจ การยอมรับและเปิดใจที ่จะเข้าสู่
กระบวนการช่วยเหลือและพัฒนา 

สมรรถนะด้านทักษะ 

1 ผ ู ้นำทางความค ิด เพ ื ่อแสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน 

สามารถประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดหา
แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา 
ตลอดจนแสวงหาความรู้และแหล่งทรัพยากรเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษา 

2 การเสริมพลังการพัฒนาตนเองและ
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

สามารถใช้แนวคิด หลักการ ว ิธ ีการเสริมพลัง เช่น  
การคิดบวก การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโต การเห็น
คุณค่าในตนเอง อุปนิสัย 7 ประการที ่เราควรมี ฯลฯ  
ในการพัฒนาขวัญและกำลังใจ ทั้งตนเอง เพื่อนร่วมงาน 
และกลุ ่มเป ้าหมายที ่ เป ็นเด็กนอกระบบการศึกษา 
ตลอดจนครอบครัวและชุมชน 

3 การเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

เป็นผู ้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา โดยสามารถสร้าง
เจตคติร่วมกันของคนในชุมชนที่จะตระหนักถึงปัญหา
เด็กนอกระบบการศึกษา สามารถจัดกระบวนการให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
เพ่ือนำไปสู่การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน
ของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เป็นผู ้มีส่วนร่วมในการทดลอง
ปฏิบัติตามแผน ร่วมสังเกต สะท้อนผล เพื ่อหาแนว
ทางการปรับปรุงการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 
1 ภาวะผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหา

แนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน 
รู ้จ ักแหล่งเรียนรู ้ และวิธ ีการในการแสวงหาความรู้  
ใหม่ ๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ 

2 อุดมการณ์และใจรักในการทำงาน
กับเด็ก 

มีใจมุ ่งมั ่นที ่จะช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา 
เส ียสละและอุท ิศตนต่อการทำงานสามารถอดทน 
อดกลั ้นต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษาที ่อาจพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค ใน 
การทำงาน 

3 ยึดมั่นในสังคมท่ีเป็นธรรม เชื่อมั่นและยึดหลักความยุติธรรม ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันของมนุษย์ เชื่อว่าเด็กนอกระบบการศึกษา 
ทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

หมายเหตุ สมรรถนะที่ปรากฎดังตารางไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากขึ้นอยู่กับ 

ความแตกต่างของบริบทของแต่พื้นที่  

4.2.3 ครูจิตอาสา 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

สมรรถนะด้านความรู้ 
1 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้: 

เป็นระบบที่เกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนอกระบบ
การศ ึกษาและผ ู ้ปกครองในฐานะ
ผ ู ้ เร ียนได ้พ ัฒนาตนเองอย ่างเต็ม
ศักยภาพร่วมกัน เรียนรู้แบบองค์รวม 
มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ไป
พร้อมกับการทำงาน โดยมีแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 

มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับความหมาย หลักการ 
องค์ประกอบ และวิธีสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ในระดับ
เบ ื ้ อ งต ้ นและสามารถนำแนวค ิ ด ไปปร ับ ใช ้ ใ น 
การออกแบบหรือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู ้ที่
เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและเด ็กนอกระบบ
การศึกษา อย่างเป ็นองค์รวมและมีการผสมผสาน 
การเรียนรู ้ไปพร้อมกับการทำงาน โดยมีแนวทางใน 
การจัดการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

2 การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทาง 
การปฏ ิบ ัต ิอ ื ่น ๆ เพ ื ่อปร ับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำกระบวนการวิจัย 
การเรียนรู้เบื้องต้น ประกอบด้วย การตั้งคำถามการวิจัย 
การออกแบบการว ิ จ ั ย  การ เก ็บรวบรวมข ้ อมู ล  
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ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลข้อมูล ไปใช้ใน 
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ 

3 ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับแหล่งเร ียนร ู ้ ใน 
การพัฒนาตนเอง 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของแหล่งเรียนรู้  
องค์ความรู้ที่แหล่งเรียนรู้มี และสามารถเลือกใช้แหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่เพ่ือการพัฒนาตนเองได้ 

4 การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
การสร ้ างโอกาสทางอาช ีพและ
รายได้: การพัฒนาการเรียนรู ้ของ
ตนเองเพ ื ่อตอบโจทย ์อาช ีพของ
ชุมชน นำไปสู่อาชีพและการพัฒนา
อาชีพของเด็กนอกระบบการศึกษา
ผ ่านกลไกองค ์กรในช ุมชนและ
ภาครัฐ 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาชีพของชุมชน ที่นำไปสู่
การทำอาชีพและการพัฒนาอาชีพของตนเองและเด็ก 
นอกระบบการศึกษา ผ่านกลไกองค์กรในชุมชน เช่น 
วิสาหกิจชุมชน และกลไกภาครัฐในพื้นที ่ เช่น อปท. 
กศน. 

5 ก า ร ท ำ ง า น ข ้ า ม ว ั ฒ น ธ ร ร ม :  
การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเชิงอำนาจ 
การเรียนรู้แบบแนวระนาบเดียวกันสู่
การเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กนอกระบบ
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

มีความร ู ้  ความเข ้าใจ ความหมาย หล ักการของ
ว ัฒนธรรมเช ิงอำนาจ การเร ียนร ู ้แบบแนวระนาบ
เดียวกัน ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สามารถนำไปใช้ปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้อยู่ใน
ระนาบเด ียวกันกับเด ็กนอกระบบการศึกษาอย ่าง
สร้างสรรค์ 

6 การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เช่น 
ทุนทางสังคม นำไปสู ่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน 

มีความร ู ้ เกี่ยวกับการใช ้ท ุนทางส ังคมของพื ้นท ี ่ที่
ปฏ ิบ ัต ิ งานอย ู ่  เช ่น  ข ่ าวสารข ้อม ูล  ท ุนมน ุษย์   
ทุนกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น มาใช้เพ่ือ
จัดการความสัมพันธ์ที่อยู่บนความเชื่อใจ ความร่วมมือ 
และมีเครือข่ายระหว่างกัน ก่อให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้นของเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงคนใน
ชุมชน 
 

สมรรถนะด้านทักษะ 
1 ความสามารถในการทำให ้ เด็ ก 

นอกระบบการศึกษาสามารถจัดการ
สามารถแนะแนวทางให้เด็กนอกระบบการศึกษาเข้าถึง
บุคคล หรือหน่วยงานที ่สามารถให้ความช่วยเหลือ
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ก ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ แ ส ว ง ห า 
ความช่วยเหลือสนับสนุนในชุมชนและ
ในสังคมได้: เพื ่อให้เด ็กนอกระบบ
การศึกษาสามารถรับมือกับผลกระทบ
ของปัจจัยภายนอกสถานปฏิบัติ เช่น 
ความยากจน บาดแผลภายในใจ  
ความซึมเศร ้าของผ ู ้ปกครอง และ
ประสบการณ์การใช้ความรุนแรงใน
บ้านหรือในชุมชน 

ทางด ้านร ่ างกาย จ ิตใจ และส ิ ่ งสน ับสน ุน เช่น 
ทุนการศึกษาและประกอบอาชีพ เพื่อลดผลกระทบและ
แสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนเมื ่อเด็กนอกระบบ
การศึกษากลับคืนสู่ชุมชนและสังคม 

2 การเร ียนรู ้ด ้วยการบริการส ังคม 
(Service-learning) ของคร ู

สามารถใช ้ประสบการณ์การทำงานของตนเองใน 
การพัฒนาชุมชนในฐานะส ่วนหนึ ่งของส ังคมและ
แสดงออกด้วยพฤติกรรมการทำกิจกรรมบริการชุมชน 
เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน
ไปพร้อมกับการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 การว ิเคราะห์ตนเองเพื ่อนำไปสู่ 
การพัฒนาศักยภาพ 

สามารถว ิ เ คราะห ์ ตน เองอย ่ า ง ใคร ่ครวญ โดย 
ทำความเข้าใจข้อดี และยอมรับข้อด้อยของตนเอง เพ่ือ
กำหนดแนวคิดและวางแผน ในการนำข้อดีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยเพื่อให้เกิดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4 การมีท ักษะการบร ิหารจ ัดการ :  
การมีทักษะและกระบวนการทำงาน
เป็นระบบ การมีทักษะการแก้ปัญหา 
การมีทักษะการทำงานร่วมกัน 

สามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และถูกต้อง โดย
การทำงานร่วมกับเครือข่ายบนฐานทรัพยากรที ่มีอยู่
อย่างจำกัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 

1 การเป ็นคร ูจ ิตอาสาผ ู ้สร ้างแรง
บ ั น ด าล ใ จ :  ก า ร เ ป ็ น ต ้ น แบ บ 
การปฏ ิบ ัต ิต ัวให ้ เด ็กนอกระบบ
การศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบการค้นหาร่วมกัน เพื่อให้

อภิปรายและแสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่เหมาะสมใน 
การเป ็นต ้นแบบการปฏ ิบ ัต ิต ัวให้ เด ็กนอกระบบ
การศึกษา โดยผ่านกระบวนการออกแบบการค้นหา
ร่วมกัน เพื่อให้ได้ครูจิตอาสาที่สามารถสร้างแรงบันดาล
ใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษา 
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ได ้คร ูจ ิตอาสาท ี ่ สามารถสร ้ า ง 
การเปลี่ยนแปลงชีวิต และสามารถ
ส ร ้ า ง แ ร ง บ ั น ด า ล ใ จ  ใ ห ้ กั บ 
เด็กนอกระบบการศึกษา 

2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี: การต่อ
ยอดศิลปะ ว ัฒนธรรม และขนบ
ธรรมเส ียมประเพณ ีท ี ่ ส ่ ง เสริม 
การเร ียนร ู ้  ท ี ่สะท ้อนให ้ เห ็นถึง 
กา ร เ ค า รพมน ุ ษ ย ์  ธ ร รมช าติ  
สิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนคุณค่าคนที่เท่า
เทียมกัน 

เห ็นค ุณค ่า ยอมร ับ เคารพ และต ่อยอด ศ ิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมชาติ และ
สิ ่งแวดล้อม ตามวิถีของชุมชนท้องถิ ่น เพ่ือนำมาใช้ 
ในการส่งเสริมการเรียนรู ้ บนฐานความเท่าเทียมกัน 
ของมนุษย์ 

3 แนวคิดและอุดมการณ์ในการพ่ึงตนเอง สนับสนุนและแสดงออกว่าตนเองสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และสนับสนุนให้ชุมชนพ่ึงตนเองในการป้องกัน 
แก ้ ไขป ัญหาเด ็กนอกระบบการศ ึกษา โดยไม ่รอ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียว 

หมายเหตุ สมรรถนะทีป่รากฎดังตารางไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากขึ้นอยู่กับ 

ความแตกต่างของบริบทของแต่พื้นที ่
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บทที่ 5 
การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

 

 เมื่อโครงการฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 38 เล่ม และจากกิจกรรม 
การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา แล้วพบว่า 1) สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา 
มีจำนวน 36 สมรรถนะ และ 2) สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ ่ม  ประกอบด้วย  
2.1) สมรรถนะย่อยของครูประจำการ จำนวน 7 สมรรถนะ 2.2) สมรรถนะย่อยของครูนักพัฒนา จำนวน  
10 สมรรถนะ และ 2.3) สมรรถนะย่อยของครูจิตอาสา จำนวน 13 สมรรถนะ คณะทำงานโครงการฯ  
จึงดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป สำหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูนอกระบบการศึกษา  

การดำเนินการในขั้นตอนแรกเป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความสำคัญของความแตกต่างและหลากหลาย  
ทั้งมิต ิเช ิงคุณลักษณะ (Character) ตามกลุ ่มของครูนอกระบบการศึกษาทั ้ง 3 กลุ ่ม (ครูประจำการ  
ครูนักพัฒนา และครูจิตอาสา) รวมถึงมิติเชิงพื ้นที ่ด้วย  โดยคณะทำงานโครงการฯ ได้สร้างแบบสำรวจ 
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ด้วยรูปแบบของไฟล์ Excel และ 
Google Form พร้อมทั้งคำอธิบายสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งจะเป็น เครื่องมือ
กลางที่โครงการย่อยฯ นำไปใช้ร่วมกันสำหรับค้นหาและสรุปความต้องการในการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ครูนอกระบบการศึกษาของแต่ละพ้ืนที่ ตัวอย่างเครื่องมือดังภาคผนวก จ 
 ข้อมูลความต้องการที ่สรุปได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจความต้องการพัฒนา
สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ได้นำมาจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการเร่งด่วน 
และนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 8 โครงการย่อยฯ 
สำหรับสมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษามีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา แต่โครงการย่อยมีข้อจำกัดที่ไม่
สามารถดำเนินการพัฒนาได้ เช่น ข้อจำกัดด้านเวลา ด้านความพร้อมของวิทยากรที ่มีความเชี ่ยวชาญ  
เป็นต้น คณะทำงานโครงการฯ จึงได้นำมาสังเคราะห์และออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาภาพรวมด้วย แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ของ 8 โครงการย่อย 
 สำหรับตอนนี้ขอนำเสนอการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 210 คน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ 26 จังหวัด ของ 8 โครงการย่อย จำแนกตามกลุ่มของครูนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย 
1) ครูประจำการ จำนวน 3 โครงการ 2) ครูนักพัฒนา จำนวน 2 โครงการ และ 3) ครูจิตอาสา จำนวน 3 โครงการ โดยมี
ประเด็นที่นำเสนอ ได้แก่ 1) การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 2) การออกแบบนวัตกรรม
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การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา และ 3) การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบ
นวัตกรรม ดังนี้ 

1. กลุ ่มครูประจำการ จำนวน 3 โครงการย่อย มีครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีพ้ืนที่การดำเนินงานครอบคลุม 20 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ 
อุบลราชธานี เชียงราย พะเยา แพร่ หนองบัวลำภู อุดรธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี 
สระบุรี ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช และสงขลา รายละเอียด
ดังนี้  
    1.1 โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ใน
จังหวัดชัยภูม ิ

การพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ
เกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพปัญหาทางด้านการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื ่อง
สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต้นพบปัญหาพ้ืนฐานหลายประการที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะครู เช่น รูปแบบการพัฒนาครูยังใช้รูปแบบและวิธีการแบบดั้งเดิม อาทิ การอบรม อีกท้ังหลักสูตร
การพัฒนาครูไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงการขาดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การยกระดับคุณภาพชีวิตครูนอกระบบการศึกษาที่ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ ไม่เห็น
เป้าหมายปลายทางของการประกอบอาชีพ อาชีพขาดความมั่นคง ตลอดจนไม่ได้รับการยอมรับ และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูนอกระบบการศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพอใช้ อย่างไรก็ตามปัญหาพ้ืนฐานอีกประการคือครูนอกระบบการศึกษา ไม่มีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน รวมถึงการขาดโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  

ดังนั้นจากสภาพและปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ในการผลิตบัณฑิต
ครูมืออาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงยังร่วมพัฒนา อบรมปฏิบัติการ
เกี่ยวกับทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติจริงบนความหลากหลายของผู้เรียนและ
สภาพเชิงพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาคนให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และการพัฒนากล ไกใน 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำสู่
ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  

1.1.1 การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม  

โครงการได้สำรวจสมรรถนะหลักและย่อย โดย คัดเลือกครูนอกระบบการศึกษาโดยการประสานงาน
ทางโทรศัพท์ ไลน์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ใช้กระบวนการคัดเลือกโดยสมัครใจเขียนใบสมัคร 25 
คน ดังนี้ 

1. คณะทำงานยึดหลัก “โทร นั่งคิด นั่งชวน” โดยพูดคุยกับ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ครูปฐมวัยใน
ชุมชน 2) ครูสอนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 3) ครูสอนเด็กออทิสติคในบ้าน 4) ครูพิเศษสอนทักษะ
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อาชีพในชุมชน และ 5) ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทั้งนี้การได้มาซึ่งสมรรถนะที่
ต้องการพัฒนา ครูนอกระบบการศึกษาใช้ปัญหาที่ตนเองทำงานกับเด็กนอกระบบเป็นฐานในการเลือกพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง ได้แก่  
 1.1 ครูปฐมวัยในชุมชน ซึ่งเป็นครูในระบบการศึกษา เห็นว่าทักษะที่จำเป็นต้องพัฒนาคือ 
ทักษะการศึกษาทางเลือก ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจึงพัฒนาอาชีพให้นักเรียน
ก่อนจะจบการศึกษา 
 1.2 ครูสอนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เห็นว่าการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้มี
ความสำคัญ เนื ่องจาก จะต้องฝึกให้ผู ้เรียนช่วยเหลือตนเอง และเป็นการบูรณาการความรู ้ต่าง ๆ ของ  
ครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละหมวด/กลุ่มสามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้เรียนในการออกแบบเส้นทางการเรยีนรู้
ของเด็กนอกระบบ 
 1.3 ครูสอนเด็กออทิสติคในบ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำกลุ่มสตรีในชุมชน เห็นว่าองค์ความรู้มีอยู่
รอบตัวเราแทบทั้งสิ้น อีกทั้งตนเองทำงานทางด้านสมุนไพรจึงเห็นว่าทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญ 
ตลอดจนการให้ความรู้ อาหาร แก่เด็กนอกระบบในชุมชนคือเด็กนอกระบบได้รับความสุข ผ่านการเรียนรู้
สมุนไพรของตนเอง นอกจากนั้นแล้วครูภูมิปัญญาอีกท่านได้กล่าวว่าความรู้ไม่มีแต่เพียงในตำราเท่านั้น ตนเอง
เป็นช่างก่อสร้างมาก่อนนอกจากเรียนรู้จากในตำราแล้ว ยังต้องเรียนรู้จากช่างคนอื่นอีกมาก การส่งเสริม  
การเรียนรู้ในเด็กนอกระบบต้องเน้น “วิชากิน” มากกว่าวิชาการ 
 1.4 ครูพิเศษสอนอาชีพ โดยได้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา เห็นว่าตนเองสอนอาชีวะและ
ต้องการให้นักเรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่จึงต้องพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บนฐานอาชีพ จึงเลือกที่จะ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัย นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มข้าราชการบำนาญก็เห็นว่าสมรรถนะมีความสำคัญเพราะหลาย
ครั้งจะต้องวิจัยหาแนวทางการทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ตลอดจนการหาสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนอกระบบ
เรียนรู ้ได้ง่ายขึ้น ซึ ่งครูทั ้ง 2 กลุ ่มนี ้ ต่างพัฒนาสมรรถนะการวิจัย เพื ่อนำไปปรับใช้กับกลุ ่มของตนเอง  
ผ่านกระบวนการทางอาชีพ เช่น คุณแม่วัยใสเรียนรู้อาชีพ ฯลฯ 
 1.5 ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็น ครู กศน. จากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ต้องสอนทั้งในและนอกเรือนจำ เห็นปัญหาของชุมชนที่ไม่ยอมรับเด็กนอกระบบ 
และปัญหาของเด็กนอกระบบที่ต้องการการยอมรับ ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบที่มีสมา ธิ 
จดจ่อต่อการเรียนรู้สั้น จึงทำให้สอนวิชาการไม่ได้ จึงต้องเลือกอาชีพหรือหน้าที่การงานที่เด็กนอกระบบทำอยู่
มาเป็นสมรรถนะที่ครูจะต้องพัฒนา 

2. จากนั้นให้ครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม เลือกสมรรถนะที่ต้องการในการพัฒนาผ่านช่องทาง
ที่ตนเองสะดวก ได้แก่ 1) Google form 2) ไฟล์ Excel ที่ส่งทางไลน์ (Line) และ 3) โปรแกรม Zoom กับ 
ครูนอกระบบที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน อย่างไรก็ตามมีครูเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 12 คน เมื่อได้ข้อมูล
เบื้องต้นจากครู 12 คน แล้ว นำผลที่ได้ไปสอบถามกับครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อีก 13 คน เพื่อค้นหา
สมรรถนะหลักและย่อย 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา พบว่ามีสมรรถนะที่
ต้องการพัฒนาดังนี้ 

1) สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
- การศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ (K) 
- การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ (S) 
- การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (A) 

2) สมรรถนะย่อย ได้แก่ 

- ศาสตร์การสอน (Pedagogy) (K) 
- การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (S) 

1.1.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาได้ยึดหลักการ/ทฤษฎี/เทคนิค/วิธีการที่ใช้

ในการออกแบบกิจกรรม และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (คู่มือ 
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูนอกระบบการศึกษา จัดโดย หน่วยปฏิบัติการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา) 

 เนื่องจากครูที่เข้าร่วมโครงการมาจาก 2 กลุ่มหลัก คือ 1) ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็น ครู กศน. จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และ 2) ครูจากองค์กรชุมชน ได้แก่ 
1) ครูปฐมวัยในชุมชน 2) ครูสอนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 3) ครูสอนเด็กออทิสติคในบ้าน และ 4) ครู
พิเศษสอนอาชีพ จึงทำให้การออกแบบนวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษานอกระบบ มี 2 ช่องทาง คือ  

- กลุ่ม 1 การสอดแทรกเนื้อหาสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
- กลุ่ม 2 การพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษานอกระบบทางออนไลน์ ผ่าน ZOOM แก่ครูจากองค์กร

ชุมชน อย่างไรก็ตามครูกลุ่มนี้เข้าเรียนไม่ครบ จึงทำให้ต้องพัฒนาให้ครูกลุ่มนี้เป็นครูโค้ช (Coach) ไปสอนไป
พัฒนาครูที่ไม่สามารถเข้าเรียนทางออนไลน์ได้ 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังรูปต่อไปนี้ 
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ภาพ 5.1 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
 

อย่างไรก็ตามโครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิง
พื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิได้พัฒนากลไกของการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา (SADLER 
Model) ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการสำรวจความพร้อม (S: Survey) ประกอบด้วย 
1.1 ครูและผูเ้รียนร่วมกันสำรวจความพร้อมทางด้านสถานที่ 
1.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันสำรวจความถนัดในการเรียนรู้ 
1.3 ครูและผู้เรียนร่วมกันสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชน 

2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (A: Analysis) 
2.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาหลักสูตร (D: Development) 
3.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของโครงร่าง

ของหลักสูตรด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
4. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (L: Learning Activity Management) 

4.1 ครูได้ทดลองนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เรียนไปทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีการทดสอบ
ระหว่างและหลังการเรียนรู้ 

5. ขั้นการประเมินหลักสูตร (E: Evaluation) 
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5.1 เป็นการประเมินประสิทธิภาพหลังการใช้งานหลักสูตรตลอดจนการรับรองด้วยการขยายผล 
6. ขั้นการสะท้อนผล (R: Reflection) 

6.1 เป็นการประเมินประสิทธิผลในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความสามารถของการออกแบบ 2) การจัด 
การเรียนรู้ และ 3) การสังเกตการสอน และในการประเมินดังกล่าวมีการประเมินความคิดเห็นประกอบด้วย 

ทั้งนี้สามารถสรุปกลไกของการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา (SADLER 
Model) ได้ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
ภาพ 5.2 กลไกของการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา (SADLER Model) 

 

1.1.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรมใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา

ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการที ่เป็นผู ้เชี ่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตรวจสอบคุณภาพและ  
ความถูกต้องประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภารธัชธร ศิโรศรีชัย  
4. อาจารย์ ดร.เรืองศิลป์ จำปาวงศ์  
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5. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ นิลพงษ์  
6. อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ ทองสว่าง 

ทั้งนี้นอกจากวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาข้างต้นแล้ว 
ได้ใช้การตรวจสอบคุณภาพประเมินนวัตกรรมจากการสะท้อนผลการทดลอง ครูรายบุคคล 25 คน 
 

1.2 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู ้ด ูแลเด็กในกระบวนการยุต ิธรรม ในพื ้นที ่จ ังหวัด
อุบลราชธานี 

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู ้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรม
ผ่านการออกแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ครูศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  
มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล แก้ไข บำบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน พัฒนาพฤฒินิสัย และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รับการฝึกและอบรม โดยเด็กต้องได้ รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม
สภาพปัญหาและปัจจัยแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  

1.2.1 การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

วิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยทำดังขั้นตอนนี้ 
1. การจัดประชุมครูนอกระบบการศึกษาเพื ่อชี ้แจงการดำเนินโครงการ รวมทั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์โครงการ แล้วจัดทำแบบสอบถามความต้องการสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นของครูนอกระบบ
การศึกษาเป็น Google form ทำการประสานความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากครูนอกระบบการศึกษาในศูนย์
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี และสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ จำนวน 30 คน ตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วทำการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย โดยแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ความต้องการในด้าน 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ข้อมูลการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 3) แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการทำงานกับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา 4) ความต้องการในการพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่มาจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 ข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาในเบื้องต้น ในการพัฒนาตนเองด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K) ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 2) ด้านทักษะ (S) ในการพัฒนา
เด ็กนอกระบบการศ ึกษา 3) ด ้านท ัศนคต ิหร ือเจตคต ิ (A) ในการพัฒนาเด ็กนอกระบบการศ ึกษา 
4) ความต้องการในการพัฒนาทักษะเฉพาะหรือองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

สรุปฐานข้อมูลครูนอกระบบการศึกษา ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลใหม่ แนวคิด แนวทางใหม่ 
ข้อเสนอ แนวปฏิบัติหรือรูปแบบที่เกิดจากการสังเคราะห์ และทางออกที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาครูนอกระบบ
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การศึกษา 2) ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  1) สภาพปัญหาที่ซับซ้อนของเด็กและเยาวชน  2) กลไก
การทำงานที่สร้างปัญหาและความยุ่งยากกับการทำงานกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  3) บทเรียนและโจทย์ที่ท้า
ทายในการทำงานในพื้นที่  4) แรงบันดาลใจหรือปัจจัยที่ยึดเหนี่ยวต่อการทำงานในพื้นที่ และ 5) ภาพอนาคต
ของครูนอกระบบการศึกษา และพร้อมส่งต่อสู่การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา  

2. การจัดเวทีทบทวนและคืนข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะและบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ครูนอกระบบ
การศึกษายืนยันความถูกต้องและสอดคล้องของสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยตามที่เลือกไว้ โดยนำผล  
การวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยมาให้ครูนอกระบบการศึกษายืนยันอีกครั้ง ดังนี้ 

2.1 สมรรถนะหลัก ได้แก่ การออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กรายบุคคล (S) จิตวิทยา
พัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา (K) 

2.2 สมรรถนะย่อย ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ (A) การวางแผนองค์กรและการประเมินคุณภาพ
ภายในองค์กร เช่น หลักสูตร บุคลากร (K) 

1.2.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
การออกแบบนวัตกรรมทำโดยการจัดเวทีออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาและ

ออกแบบการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคลของเด็กนอกระบบการศึกษา ดังนี้  
1. การกำหนดเนื้อหาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ครูนอกระบบการศึกษาได้รับการเรียนรู้ ในสิ่งตรงตาม

สภาพ ปัญหา และความต้องการในบริบทจริง โดยใช้สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่เลือกไว้เป็นตัวตั้งต้น 
แล้วให้ครูนอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการเอาหนังสือที่เกี่ยวกับ  
การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ทันสมัย
มาให้ครูนอกระบบการศึกษาทำการจับกลุ่มทบทวน (Review) แล้วมาแบ่งปัน (Share) กับเพ่ือนครูนอกระบบ
การศึกษา โดยใช้เครื่องมือสำรวจสมรรถนะ ได้แก่ เกม วงคุย ที่เน้นชุดคำถามปลายเปิด เช่น ความรู้ที่เราคิดว่า
มีความจำเป็นกับเราคือ ทักษะที่เราคิดว่ามีความจำเป็นกับเราคือ ทัศนคติที่เราคิดว่ามีความจำเป็นกับเราคือ 
คำตอบที่ได้มีดังนี ้

1.1 ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ 
1.1.1 ความรู้ เช่น วิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน วุฒิการศึกษา ต้นทุนชีวิต คิดเป็น  

 1.1.2 ทัศนคติ เช่น ใส่ใจศึกษา ใส่ใจสังคม พลเมือง คิดเชิงบวก รู้ตนเอง การพึ่งพาตนเอง ครอบครัว 
Growth Mindset แยกแยะถูกผิด ความเข้มแข็งทางจิตใจ มีเป้าหมายชีวิต เคารพกฎหมาย อยู่ร่วมกับสังคมได้ 
 1.1.3 ทักษะ เช่น วิชาช่าง วิชาชีพ วางแผน คิดวิเคราะห์ ออกแบบชีวิต เอาตัวรอด 

1.2 เคร ื ่องม ือในการทำงานของคร ู  ได ้แก ่  การสร ้างความเช ื ่อใจในต ัวครู -ร ับฟ ัง พ ูดคุย  
เอาความต้องการของเด็กเป็นศูนย์กลาง Dialog-Share-Reflex การประเมินต้นทุนชีวิตเด็กคือเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาเด็ก (จำแนกศักยภาพเด็ก) การพยากรณ์อนาคตเด็ก การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential 
Learning) ผ่านการเล่น (ที่ชอบ) (Learning by Doing) สมรรถนะสำคัญที่จะเกิดขึ้นได่จากการเรียนรู้ผ่าน 
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การปฏิบัติ (ผู้เรียน=แสดงศักยภาพ ผู้สอน=เห็นศักยภาพผู้เรียน) พัฒนาการการเรียนรู้ตามช่วงวัย-กายส่งผล
ต่อสมอง การสร้างเด็กแกน X = เรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่ การคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)  

1.3 สมรรถนะเยาวชน ได้แก่ สมรรถนะในการส่งเสริมจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ สมรรถนะ
ความเป็นพลเมือง สมรรถนะธรรมชาติ วิทยากร และเทคโนโลยี สมรรถนะในการบริหารจัดการ   

เมื่อได้กรอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยแล้ว จึงเลือกวิทยากรที่เกี่ยวข้อง 
โดยมองว่าวิทยากรคือบุคคลสำคัญที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจในการมีสมรรถนะด้านนั้น ๆ 
ให้กับครูนอกระบบการศึกษา โดยวิทยากรมีการเตรียมด้วยการเข้ามาเรียนรู้เด็กนอกระบบในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เพื่อมาดูสถานการณ์จริงของห้องเรียน กิจกรรม ทำการสัมภาษณ์เด็กนอกระบบเพ่ือ
ความเข้าใจในธรรมชาติและความรู้สึกในการอยู่ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และทำการสัมภาษณ์ครู
นอกระบบในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ต้องมาเป็นนักจัดการความรู้ ทั้งนี้ 
วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา จึงใช้ทักษะการสังเกตประกอบการลงพื้นที่ จาก  
การลงพื้นที ่ จึงเห็นความจำเป็นของจิตวิญญาณความเป็นครูที ่ครูนอกระบบการศึกษาควรมีเพื ่อใช้ใน 
การทำงาน นอกจากนี้ วิทยากรส่วนใหญ่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น สภาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ราชภัฎอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน อบต. อบจ. ซึ่งจะมาร่วมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนา  
การทดลองใช้ การประเมินผล การถอดบทเรียน การให้ข้อเสนอแนะ  

2. การจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาในสมรรถนะ เพื่อให้ครูนอกระบบการศึกษาได้เรียนรู้ตามเนื้อหาที่
เลือก โดยการจัดกระบวนการอบรมโดยการปฏิบัติจริงที่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าไป เพื่อให้ครูนอกระบบ
การศึกษาเร ียนร ู ้แล ้วสร ้างองค์ความร ู ้  กลายเป็นกระบวนกรในการสอนเด ็กนอกระบบการศึกษา  
โดยในการอบรมจะมีการใช้แนวคิดต่าง ๆ เช่น  

2.1 การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น เพื่อการยอมรับความแตกต่าง โดยการให้เลือกลักษณะที่ตรงกับ
ตัวเองมากที่สุดเพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลผ่านเรื่องนพลักษณ์และผู้นำ 4 ทิศ  
ดังนี้ 

2.1.1 การปลุกบาลทัศน์และจิตวิญญาณความเป็นครูนอกระบบการศึกษา” (สมรรถนะความเป็นครู)  
โดยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามบริบท  

2.1.2 นพลักษณ์กับการพัฒนาตนเอง (Enneagram) เพื่อสร้างเครื่องมือนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะ
ความถนัดของเด็ก 

2.2 การวิเคราะห์ตัวเอง สังคม วิชาการ เพ่ือการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม สาเหตุ และการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดเป็นเพ่ือให้เกิดความสุข  

2.3 เทคนิควิธีการที่ควรนำไปใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น การจัดหลักสูตรวิชาชีวิตด้วย 
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบธรรมชาติชีวิต การเพ่ิมพูนความตระหนักรู้ในตนเองด้วยการเขียนบันทึก  

2.4 สมองกับการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ที่มีความเป็นมนุษย์  (สมรรถนะการออกแบบ 
การเรียนรู้) การเรียนรู้บนฐานสมอง (Brain based learning) สมองกับการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้
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ที่มีความเป็นมนุษย์ (สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู ้) กล่าวถึง  Design Thinking What? And why?  
การคิดเชิงออกแบบกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ นำเสนอทางแก้ไข ปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคย
คิดมาก่อน  
 3. การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้ครูนอกระบบการศึกษาออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาเด็กรายบุคคล ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
ได้แก่ การทำความเข้าใจ นิยาม สร้างสรรค์ จำลอง ทดสอบ ทั้งนี้ แผนนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพเด็กนอกระบบการศึกษา การสอนของครูนอกระบบ
การศึกษา 

1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับ

การดำเนินการ โดยเครื่องมือในช่วงต้นคือการสะท้อน (Reflex) การให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) การสังเกต
และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้พบว่า รูปแบบที่ใช้มีความเหมาะสม เพราะครูนอกระบบการศึกษาได้
มีส่วนร่วมทั้งกระบวนการร่วมกับคณะทำงาน วิทยากร และภาคีเครือข่าย รวมทั้งได้ความคิดเห็นจากเพ่ือนครู 
จึงเป็นการได้รับความรู้ ได้ลองปฏิบัติจริง ได้ข้อเสนอแนะ ได้ปรับปรุงวิธีการ ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากครูผู้ควบคุมมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
 

1.3 โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจ
สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมหลายภารกิจที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้วยังมีกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ พัฒนากิจการด้านเด็ก เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงการศึกษา และวิเคราะห์และจัดทํามาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ 

จากการสำรวจเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ในยุคของการริเริ ่มมีการสำรวจเด็กเพื ่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กนอกระบบนั้น พบว่า ในเขตเทศบาลที่มีชุมชนหนาแน่น มีเด็ก และเยาวชนเร่ร่อนอาศัยอยู่
ตามสวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ตลาดสด ตึกร้าง ป้ายรถสาธารณะ สถานีขนส่ง และวัดเป็ นจำนวนมาก  
ในระยะแรกได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง 
เพื่อจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน และสนับสนุนค่าวัสดุการศึกษา และได้สนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดทุกปี  
จนปัจจุบันกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าวจนครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นได้พัฒนาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ 1) การลงชุมชนและพื้นที่เสี่ยง 2) จัดเก็บ
ข้อมูลประวัติ ของเด็ก ครอบครัว พฤติกรรม ปัจจัยที่นำไปสู ่การออกจากบ้าน 3) การจัดกิจกรรม และ  
4) แนะแนว ให้ความช่วยเหลือเด็กที่จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ แต่อย่างไร  
ก็ตามในแต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกันไป รวมถึงสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เป็น “ครูสอนเด็กด้อยโอกาสต้นแบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้
ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือ และออกแบบแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาและ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีโอกาสทางการศึกษา มีงานทำ 
และมีอนาคตที่ดีต่อไป 

อย่างไรก็ตามโครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 

1. เพื่อออกแบบการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. เพ่ือถอดบทเรียนการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.3.1 การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่ม  

โครงการได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการได้รับการพัฒนาของครูสอนเด็กด้อย
โอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา จากเครือข่ายเชิงพ้ืนที่โดยใช้วิธีการสอบถามผ่านการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ Google Form โดยกำหนดให้ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ระบุข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และ              
เชิงคุณภาพเพ่ือนำมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลภาพรวม และจากบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสแต่ละ
กลุ่ม จากนั้นจึงได้สำรวจความต้องการของครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการ
พัฒนา ทำให้พบประเด็นที่ต้องการพัฒนาในสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก ได้แก่  
1) จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา (K) มุ่งเน้นความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบ

การศึกษาหมายถึง มีความรู ้เกี ่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ ่น จิตวิทยาการศึกษา ลักษณะพฤติกรรม 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง และสภาพปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษาในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และ สังคมเพ่ือความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละช่วงวัย และส่งเสริมและพัฒนา
เด็กนอกระบบการศึกษาอย่างเหมาะสม 
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2) การออกแบบการจัดการการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล (S) โดยเป็นการประเมิน
ปัญหาและความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการศึกษาเป็น
รายบุคคลการวางแผนการจัดการรายกรณี ทั้งการแก้ปัญหาและออกแบบการจัดการศึกษาเป็นรายบุดคล 
การดำเนินการให้มีการจัดบริการตามแผนที่วางไว้การติดตามและประเมินผลลัพธ์การประสานและการส่งต่อ 

สมรรถนะย่อยของครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการพัฒนา คือ ศาสตร์การสอน (Pedagogy) (K)  
ซึ่งเน้นแนวดิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านเด็กการบริหารจัดการความหลากหลายภายใน
ห้องเรียน หมายถึง มีความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี เทคนิด วิธีสอนและวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้ การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กและสไตล์การเรียนรู้ การจัดการความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 

1.3.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส 
โครงการได้ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสโดยยึดแนวคิด 2 ประการ คือ  
1) แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้

ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นทรัพยากรสำคัญ ควรค่าแก่การดูแลรักษาขององค์การเป็นอย่างยิ่ง 
และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการองค์การ แนวคิดนี ้สอ ดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น
องค์กรภาคเอกชนในเขตพื้นที่ เพื่อ “ร่วมกัน” ค้นหา สำรวจ กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่  

2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนทุก
คน ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนา ตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีค วามรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถะในการทำงานเพ่ือ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ  

จากแนวคิดพื้นฐานข้างต้นจึงนำมาสู่การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสโดย
เป็นการให้ความรู ้ เช ิงทฤษฎี แนวทาง วิธ ีปฏิบัติ ควบคู ่กับการเร ียนรู ้ เช ิงประสบการณ์ในพื ้นที ่จริง  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู ้และ  
การช่วยเหลือดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในบริบทจริง 
โดยผสมผสานกิจกรรม ซึ่งทำให้มีกิจกรรม 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ต่าง ๆ ดังนี้ 
หัวข้อที่ 1 นโยบายของรัฐและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต่อการแก้ไขปัญหา  

เด็กด้อยโอกาส 
หัวข้อที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานด้านเด็กด้อยโอกาส 
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หัวข้อที่ 3 ศาสตร์การสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาเด็กด้อยโอกาสเป็นรายบุคคล 

ระยะที่ 2 การลงพื้นที่ตัวอย่างเพื่อศึกษาดูงานและลองวิเคราะห์จากบริบทสถานที่ปฏิบัติงาน
ตัวอย่าง 

กิจกรรมที่ 1 เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ ณ ไซต์งานก่อสร้างเขต
หลักสี่ จัดประสบการณ์โดยนางสาวทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน
กับเด็กด้อยโอกาส หลากหลายประเภท อาทิ ลูกแรงงานต่างด้าว ครูได้สังเกตและวิเค ราะห์ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการรายกรณี เป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์
และกระบวนการทำงานกับเด็กด้อยโอกาส การยกตัวอย่างกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณี และให้ครูทดลอง
ออกแบบแนวทางและวิธีการจัดการปัญหาเด็กเป็นรายกรณี และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการรายกรณี
เพ่ือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา 

ระยะที่ 3 การนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่และติดตามผลเพื่อรับฟังผลป้อนกลับ 
เป็นการที่ให้ครูนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่เ ด็ก 
นอกระบบการศึกษา และรายงานผลต่อคณะทำงานโครงการย่อยฯ โดยในระยะนี้จะให้เวลาในการนำความรู้
ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเอง เป็นเวลา 1 เดือน 

1.3.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
โครงการมีแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรมโดย อาศัย

ใช้กระบวนการออกแบบนวัตกรรมควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องกับมหาวิทยาลัยพี่เลี ้ยง 
กล่าวคือ คณะทำงานโครงการฯ ได้ร่วมกับทีมวิจัยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ามาช่ วย 
ในการออกแบบ และในขณะออกแบบกิจกรรมนั ้นก็ใช้ว ิธ ีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องไป  
ในคราวเดียวกัน  

นอกจากนั้นแล้ววิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเด็ก
ด้อยโอกาส และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนเด็กด้อย โอกาส จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ลงพื ้นที ่เพื ่อนิเทศติดตามการทำงานของครูสอนเด็กด้อยโอกาส ที ่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
สมรรถนะดรูนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการประเมินผลการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จากการฝึกอบรม กับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ โดยคณะนิเทศติดตามได้มี  
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กระบวนการคิด และทัศนคติ ร่วมกันระหว่างคณะนิเทศติดตาม ครูสอนเด็กด้อย
โอกาส และคณะผู้บริหารองค์กรปกดรองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด 
 



101 
 

2. กลุ่มครูนักพัฒนา จำนวน 2 โครงการย่อย มีครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสิ ้น จำนวน 55 คน โดยมีพื ้นที ่การดำเนินงานครอบคลุม  2 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรีและปัตตานี รายละเอียดดังนี้  
 2.1 โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา : ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และธรรมชาติของเด็ก  
นอกระบบการศึกษา  สร้างแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว และเสริมสร้าง
อุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก โดยครูจิตอาสาจะช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาชีวิต ให้การศึกษาและ
เยียวยาจิตใจให้กลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ได้แก่ กลุ่มเด็กยากจน เด็กกำพร้า ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหาการระบาดของเชื้ อโคโรน่าไวรัส รวมทั้ง 
ปัญหาด้านสุขภาพ และความรุนแรงในครอบครัว  

2.1.1 การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

วิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยทำดังขั้นตอนนี้ 
1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการของครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติการสำรวจและสังเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน วิเคราะห์ความต้องการของครูนอกระบบ

การศึกษา (เบื ้องต้น) และพัฒนาฐานข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาในพื ้นที ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ออนไลน์) เพื่อได้ข้อมูลสมรรถนะที่จำเป็นเร่งด่วนในการนำไปสู่การพัฒนาและสร้างต้นแบบสมรรถนะ  
ครูนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้ครูนอกระบบการศึกษา ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กท่ีเป็นอาสาสมัครจากมูลนิธินูซันตารา  
ครูประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสอนศาสนา และโรงเรียนตาดีกา ครูอาสาสมัครสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ครูอาสาสมัครสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พนักงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีทั้งจบ
การศึกษาระดับข้ันพื้นฐานและไม่มีวุฒิทางการศึกษาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีวุฒิทางการศึกษา 
ดังนี้  

1.1.1 การมีส่วนร่วมของคณะทํางานในโครงการในการออกแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  
ซึ่งผู ้ที ่ทํางานที่ใกล้ชิดกับเด็กนอกระบบการศึกษาคือ ครูอาสาในพื้นที่ ซึ ่งเมื่อโครงการได้แบบประเมิน
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจากส่วนกลางแล้ว ได้นํามาสร้างเป็นแบบสอบถามสําหรับประเมิน  
ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะ จากนั้นให้คณะทํางานในพ้ืนที่ลงพื้นที่สํารวจ 
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1.1.2 ส่งเครื่องมือแบบประเมินสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาให้กับหัวหน้าคณะทํางานซึ่งแบ่งเป็น
ทีมต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้แต่ละคณะทํางานสอบถามผู้ทํางานในแต่ละคณะและจากนั้น
ส่งผลการประเมินกลับมายังโครงการ 
 สมรรถนะหลักและและสมรรถยะย่อย ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะ คือ จิตวิทยาพัฒนาการ
เด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา (K) 2) สมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ 
คือ 1) การศึกษาภาคสนาม (K)  2) แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว  
ในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ (K)  และ 3) อุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก (A)  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อถอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของครูเป็นรายกรณี และสังเคราะห์
ข้อมูลความต้องการจำเป็นสู่การพัฒนาต้นแบบครูนอกระบบการศึกษา (ออนไลน์) เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกของครู 
ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในพ้ืนที่ 3) ปัญหา อุปสรรค และจุดเปลี่ยน
สำคัญต่อการทำงานในพ้ืนที่ 4) แรงบันดาลใจต่อการทำงานในพ้ืนที่ 5) ข้อเสนอแนะต่อการทำงานในพ้ืนที่ 

2.1.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
คณะทํางานโครงการย่อยสร้างต้นแบบและนวัตกรรม โดยครูอาสาในพื้นที่ที่เข้าโครงการนั้นเป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการทํางานมาในระดับหนึ ่งแล้ว และเมื ่อโครงการมีกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะ  
ครูนอกระบบการศึกษาจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมขึ้นมา และได้พัฒนากระบวนการพัฒนาสมรรถนะขึ้นมา 5 ขั้น
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้  

1. Defining สร้างความเข้าใจร่วมกันต่อสมรรถนะแต่ละด้าน 
2. Sharing แชร์ประสบการณ์การทํางานในพ้ืนที่ของครูแต่ละคน 
3. Analyzing วิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมสู่การนําไปใช้ 
4. Practicing เสนอวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหา 
5. Constructing สร้างกิจกรรม วางแผนการปฏิบัต ิและประเมินผล  ในขั ้นนี ้ ได้ม ีการพัฒนา

กระบวนการย่อย สําหรับสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
5.1 สมรรถนะหลัก คือ สร้างแนวปฏิบัติในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที ่สะท้อนการใช้

สมรรถนะทางจิตวิทยา “เวทีชีวิต เวทีชาวบ้าน ลานกีฬาชุมชน” 
5.2 สมรรถนะย่อย ค ือ ร ูปแบบการพัฒนาคร ูนอกระบบการศึกษา (Model) ผ่านกิจกรรม  

“สานสัมพันธ์บูรณาการวิถีชุมชน” เป็นการพัฒนาสมรรถนะเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในชุมชน 
5.3 การบูรณาการเข้าสู่ช่องทาง (Platform) ออนไลน์ ได้แก่ การศึกษาภาคสนาม และการทํางาน

ด้วยใจรัก (อุดมการณ์) ผ่านกิจกรรม “Real life ในชีวิตจริงอิสลามและความศรัทธา” โดยการพัฒนาผ่าน
ช่องทาง Platform ออนไลน์ที่จะให้ครูได้แสดงข้อมูลที่ได้จากการทํางานและการศึกษาภาคสนาม 

เป้าหมายการทำงานของครูคือ จะต้องสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น  
เด็กกําพร้า เด็กยากไร้ เด็กท่ีติดสาเสพติด ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 300 คน ตลอดจนครอบครัว
ของเด็ก อีกท้ังครูอาสาจะต้องพัฒนาผลงานของตนเองให้มีความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เด็ก
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จะได้รับ ได้แก่ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การนําเด็กออกจากความรุนแรง 
การสร้างความสนใจในการศึกษาโดยพยายามส่งเด็กกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษา การสร้างทักษะอาชีพ  
ตัดผม ตัดเย็บ ทําเบเกอร์รี่ ช่างเชื่อม โดยขอความร่วมมือจากครูในวิทยาลัยสารพัดช่างมาเป็นผู้ฝึกอาชีพ ทั้งนี้
ครูที่มาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ มีจํานวนไม่แน่นอน เพราะไม่มีเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน และการเข้าถึงพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายของครูนอกระบบการศึกษาใช้วิธีการให้คนในพื้นที่ พาครูหรือคณะทํางานในโครงการเข้าไปใน
ชุมชน ซึ่งการที่ครูหรือคณะทํางานจะเข้าไปในพื้นที่เองโดยลําพังจะเป็นการสุ่มเสี่ยง / ไม่ปลอดภัย ตลอดจน
การไม่ได้ข้อมูลกลับออกมา  

กิจกรรมการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ได้ผลผลิตที ่เป็นนวัตกรรม  
การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 3 นวัตกรรม ดังนี้ 
   1. แนวปฏิบัติ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู (Practice / Approach) ผ่านกิจกรรม “เวทีชีวิต 
เวทีชาวบ้าน ลานกีฬาชุมชน” 
  2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู (Model) 4 ขั้นตอน ผ่านกิจกรรม “สานสัมพันธ์บูรณาการวิถี
ชุมชน” 
   3. แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยี แอพลิเคชั่น และช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู 
(Integration) ผ่านกิจกรรม “Realife ในชีวิตจริง อิสลามและความศรัทธา” 

2.1.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
 การตรวจสอบนวัตกรรมทำโดยคณะทำงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่
ปัตตานีเขต 1 เพื่อตรวจสอบกิจกรรมและภาษา 
   

2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา เด็กนอกระบบการศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะคร ูน ักพัฒนา เด ็กนอกระบบการศ ึกษาพ้ื นที ่จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที่ และเพ่ือถอดบทเรียนการดำเนินงาน โดยครูนักพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 25 คน และครูที่ไม่ได้
ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแต่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกจำนวน 3 คน รวมจำนวน 28 คน เป็นครูในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีที่ดำเนินการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาชายชอบ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กต่างด้าว  กลุ่ม
เด็กกำพร้าในบ้านพักเด็ก ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ 
ที่มีแม่ชีเป็นครู ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง มีทั้งครูไทยและครูชาวญี่ปุ่น เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กนอก
ระบบการศึกษา บ้านพักเด็กมูลนิธิบ้านอุ่นรัก ดูแลเด็กปฐมวัย เด็กกำพร้า โรงเรียนต้นรัก ดูแลเด็กวัยรุ่น  

2.2.1 การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 วิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย มีขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 



104 
 

 1. ครูที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ คณะทำงานโครงการย่อยฯ แจกเครื่องมือสำรวจความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษาให้แก่ครูได้ทำด้วยตนเอง
โดยตรง 
 2. ครูชาวต่างชาติที ่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ หรือครูที ่อยู ่ในพื ้นที ่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต คณะทำงานโครงการย่อยฯ ใช้วิธีอ่านแบบสำรวจ และสรุปประเด็นในแบบสำรวจให้กับครู
กลุ่มเป้าหมายฟังและสอบถามครูด้วยวาจา  

3. นำประเด็นที่ครูตอบมาวิเคราะห์เชิงปริมาณดูความถี่ของคำตอบที่ซ้ำกันมากที่สุด แล้วนำมาสรุป
เป็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
 1. จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบ

การศึกษา (K) 
2. การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ (K) 
3. การโค้ช (S) 
4. ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ (A) 
สมรรถนะย่อย ได้แก่  

 1. การเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (S) 
2. แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว บอกเล่าปัญหาและ

ความต้องการ (K) 
2.2.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
ในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครู ทางคณะทำงานโครงการย่อยฯ ให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้

สะท้อนปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกเนื้อหาที่
นำมาใช้ควบคู่กับเนื้อหาสมรรถนะที่กำหนดในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครู ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจ
ครูจากแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน ทำให้ความ
ต้องการเชิงเนื้อหากิจกรรมมีความหลากหลาย อาทิ ครูที่ดูแลเด็กปฐมวัย เด็กกำพร้า พบปัญหาว่าเด็กมีปัญหา
ภายในจิตใจค่อนข้างมาก ทำให้ต้องการกิจกรรมในลักษณะของศิลปะบำบัด ไม่ต้องการสิ่งที่มุ่งเน้นวิชาการ 
ขณะที่ครูที่ดูแลเด็กโตจะสะท้อนว่าเด็กต้องการแสดงออกในลักษณะของดนตรี ต้องการกิจกรรมเก่ียวกับดนตรี
สร้างสรรค์และดนตรีบำบัด เป็นต้น ทั้งนี้ ทางคณะทำงานโครงการย่อยฯ จึงเห็นควรให้ผสานความต้องการต่าง  ๆเหล่านี้
ในลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงกำหนดเป้าหมายของการออกแบบกระบวนการพัฒนาครู คือ 
ต้องการส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
เด็กนอกระบบการศึกษาได้ โดยการผสานสมรรถนะต่าง ๆ เข้าไปในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้แก่ การรู้จักและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการช่วงวัย การส่งเสริมให้ครูและเด็กรู้จักชุมชน
และสังคมที่ตนเองอยู่ และการส่งเสริมให้ครูรู้จักการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และกิจกรรมที่เหมาะสม 
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 นวัตกรรมการพัฒนาครูนักพัฒนาที่จัดขึ้น ดำเนินการในลักษณะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ที่ผสานสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยลงไปในกิจกรรมทั้งจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา 
ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และความสามารถใน  
การเรียนรู้ การโค้ช ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และการเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ คือ การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing) และการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ผสานกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส  
(Neo-Humanist) ที่หลาย ๆ มูลนิธิและศูนย์การเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้อยู่เดิม โดยวิทยากร
ใช้วิธีการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning ให้ครูดูผ่านฐานการเรียนรู ้ที ่มี
เด็กนอกระบบการศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ครูได้เรียนรู้ สังเกต และทดลองปฏิบัติ ผ่านโครงการกิจกรรม
การเรียนรู้จำนวน 8 ฐาน การฝึกใช้ Project-Based Learning โดยมุ่งเน้นทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการคิด 
การตั้งคำถามกับประเด็นปัญหา การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์ ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา ทักษะด้าน
จิตใจ ตระหนัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เรียนรู้เพื่อแบ่งปัน ทักษะด้านร่างกาย เน้นการลงมือปฏิบัตจิริง 
ฝึกฝนให้เกิดทักษะความชำนาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองวิทยากรฝึกให้ครูประยุกต์ใช้ได้ตาม
ระยะเวลาที่มีอาจจะเป็นการใช้ระยะเวลาสั้น ๆ 3 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ให้เหมาะสม โดยอิงตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้  

 
 นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการพัฒนาครูให้สามารถ ตั้งคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 
และการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเข้ากับ Project-Based Learning การพัฒนาเรื่อง Learning Process 
ของเด็ก การทำแผนที่ชุมชน/แผนที่เดินดิน และให้ครูเรียนรู้ชุมชนร่วมกับเด็ก ทั้งนี้ ทางคณะทำงานโครงการ
ย่อยฯ จัดทำคู่มือบ่มเพาะเด็กไว้สำหรับให้ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมให้ครูทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเด็กเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

2.2.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพ ก่อนการนำนวัตกรรมไปใช้ทำโดยการหารือร่วมกันในกลุ่มของคณะทำงาน

โครงการย่อยฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยครูภูมิปัญญา หรือคนในชุมชนที่มีความรู้ความชำนาญตาม
ฐานการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการทำกิจกรรมฐาน 

1 • การสํารวจความสนใจของผู้เรียน และความสนใจของตัวผู้สอนเอง

2
• สร้างการมีส่วนร่วมให้เด็กได้วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจริง สามารถทําอย่างไรได้บ้างในบริบท

แวดล้อมและทรัพยากรที่มี

3
• การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เน้นการฝึกทักษะ การปฏิบัติจริง ความต่อเนื่อง และผลต่อ

พัฒนาการของเด็กนอกระบบการศึกษา

4
• การประเมินผลการปฏิบัติ และแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดผลอันเป็นประโยชน์ต่อการ

นําไปใช้ต่อได้
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การเรียนรู้เพื่อให้ครูเกิดการเรียนรู้ครบตามกระบวนการ และระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ ได้สังเกตความ
สนใจและความสนุกของครูระหว่างร่วมกิจกรรมและสอบถามความต้องการของครู แล้วจึงมีการปรับปรุง
กระบวนการบางอย่างในวันต่อไป เช่น การให้ครูเลือกเข้าฐานตามความสนใจของครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษาที่รับผิดชอบอยู ่

3. กลุ ่มครูจิตอาสา จำนวน 3 โครงการย่อย มีครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มเป้าหมายที ่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสิ ้น จำนวน 75 คน โดยมีพื ้นที ่การดำเนินงานครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ระยอง และสุรินทร์ รายละเอียดดังนี้  

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
เชียงรายและแม่ฮ่องสอน  

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื ่อเด็กนอกระบบการศึกษาพื ้นที ่จ ังหวัดเชียงรายและ
แม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาให้เป็นกระบวนกรชุมชนใน  
การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ครูจิตอาสาในการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการจริงใน  
การนำความรู้และการใช้เครื่องมือพัฒนาสมรรถนะไปประยุกต์ใช้กับเด็กนอกระบบการศึ กษาในพื้นที ่ของ
ตนเอง และเพื่อสรุปบทเรียนต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสา และ
การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสา โดยครูจิตอาสาที่เข้า
ร่วมโครงการเป็นครูจากพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน ที่จัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือเด็กนอกระบบ
การศึกษากลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ ลูกแรงงานข้ามชาติ เด็กไร้สัญชาติ ที่มีฐานะยากจนหรือกำพร้า 
 ครูจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและ
แม่ฮ่องสอน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เป็นผู้ที่มีสังกัด มีงานประจำอยู่แล้ว และสมัครใจอาสาทำหน้าที่เป็นครูจิต
อาสาดูแลและจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา อาทิ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้ทำงานในสถานสงเคราะห์เด็กภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคม ศูนย์การเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาของสถาบันสังคม 
และ 2) เป็นบุคคลที่ไม่มีสังกัด และสมัครใจอาสาเข้ามาทำงานช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาในองค์กรที่
ดูแลและจัดการศึกษาให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา 

3.1.1 การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 วิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย มีขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. การคัดเลือกครูจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีการให้คณะทำงานโครงการย่อยฯ ที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางสาวนุชนารถ บุญคง (ครูน้ำ) จากมูลนิธิบ้านครูน้ำ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 
นายเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย ร่วมกับ นายนิติศักดิ์ โตนิธิ เป็นผู้คัดเลือกและวิเคราะห์ครูจิตอาสาจากองค์กร มูลนิธิ 
สมาคม ศูนย์การเรียนในพื้นที่ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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  1.1 การสนทนา พูดคุย อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อศึกษาเรียนรู้พื้นฐานที่ครูมีอยู่ เช่น ความรู้
ด้านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ พื้นฐานครอบครัว วัฒนธรรม ถิ่นกำเนิด การเปลี่ยนแปลง 
พื้นฐานทัศนคติที่มีต่อการใช้ชีวิต สังคม มุมมองแต่เด็กนอกระบบการศึกษา แรงบันดาลใจในการเป็นครูจิต
อาสาในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ความสนใจ 
รวมถึงความต้องการในการพัฒนาตนเอง  
  1.2 การสังเกตพฤติกรรม จากการทดลองให้ดูแลและจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษาร่วมกันกับครูในองค์กร เพ่ือให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และแนวการปฏิบัติของครูจิตอาสาแต่ละคนได้
ชัดเจนขึ้น  

จากนั้น ทางคณะทำงานโครงการย่อยฯ ดำเนินการคัดเลือกครูจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 
ครูจิตอาสาพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 15 คน ได้แก่ ครูจิตอาสาจากมูลนิธิบ้านครูน้ำ จำนวน 4 คน ครู กศน. 
อำเภอเชียงแสน กศน. อำเภอเชียงของ กศน. อำเภอเวียงแก่น ครู สพฐ. ในอำเภอเชียงแสน ที่ทำงานจิตอาสา
เชื่อมประสานและจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กจากมูลนิธิบ้านครูน้ำ จำนวน 6 คน ครูจากศูนย์การเรียนม่อนแสง
ดาววิชชาลัย สถานศึกษาทางเลือกนอกระบบขององค์กรเอกชน จำนวน 5 คน และครูจิตอาสาจาก 
ศูนย์การเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน และศูนย์การเรียน
ประกอบการปีติปัญญา จำนวน 10 คน  
 2. คณะทำงานโครงการย่อยฯ นำเครื่องมือสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสามาศึกษาดูคำนิยามของสมรรถนะแต่ละตัว และพูดคุย
หารือกันกับครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาในแต่ละกลุ่มพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ครู
ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่าสมรรถนะใดที่จำเป็นต่อการพัฒนาเด็กนอกระบบกลุ่มเป้าหมายและ
ลักษณะการทำงาน และเป็นสิ่งที่ครูต้องการยกระดับสมรรถนะของตนเอง  

3. ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยจากกระบวนการ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นก่อนตอบแบบสำรวจ ทำให้คำตอบที่ได้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งนี้ สามารถสรุปสมรรถนะที่คัดเลือกตามความต้องการจำเป็นของครูจิตอาสาได้ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
 1. จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบ

การศึกษา (K) 
 2. หลักการศึกษานอกระบบ (K) 
 3. การศึกษาทางเลือก (K) 
 4. การโค้ช (S) 
 5. การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (S) 
 6. การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (A) 
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สมรรถนะย่อย ได้แก่  
 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ (K) 
 2. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง (K) 
 3. การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ (S) 
3.1.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสา อาศัยข้อมูล 2 

ส่วนประกอบกัน ได้แก่ ข้อมูลความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูอันเป็นข้อสรุปจากการสำรวจข้างต้น และ
ข้อมูลลักษณะเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะความเปราะบางดังนี้ 

1. เด็กท่ีมีร่างกายและจิตใจปกติ แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่ดีในท้องถิ่น 
และการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีทั้งกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ เด็กลูกแรงงานข้ามชาติ 
และเด็กไร้สัญชาติ 

2. เด็กกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม เสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กยากไร้ 
เด็กกำพร้า เด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ เด็กในโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง 

3. เด็กกลุ่มเปราะบางทางจิตใจ เช่น เด็กติดเกม เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกกระทำ
ความรุนแรงจากครอบครัว/โรงเรียน เด็กติดยาเสพติด เด็กกระทำความผิดและออกจากสถานพินิจ 

4. เด็กพิการ ซึ่งมีทั้งพิการทางกายและจิตใจ (ในโครงการนี้ยังไม่มีครูจิตอาสาที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้
โดยตรง แต่ครูควรพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้ไว้เผื่ออนาคตที่อาจต้องดูแลจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กกลุ่มนี้ได้) 
 กระบวนการในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาเพ่ือ
เด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา  ผ่านกระบวนการ 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
  1.1 การจัดสนทนาฟังชีว ิตเด็กนอกระบบทั ้งเด็กที ่อยู ่ในศูนย์การเรียน เด็กในมูลนิธิ  
ดูแลรับผิดชอบ และเด็กภายนอก ที่ดำเนินการโดยครูจิตอาสา 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา สามารถสรุปได้เป็น 3 
ประเด็น ได้แก่ 1) ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติ อพยพ
ตามพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำงาน รวมถึงเด็กเร่ร่อนไร้บ้านที่มาอาศัยอยู่ในเมืองและตามแนวตะเข็บชายแดน  
ที่มีโอกาสเผชิญความเสี่ยงต่าง ๆ 2) ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องการความรัก ความเข้าใจ และต้องการมีงาน
ทำเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว 3) ต้องการการศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องและมีงานทำระหว่างเรียน  
  1.2 การจัดสนทนากลุ่มครูจิตอาสาร่วมกับครูประจำ/เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในองค์กร 
   ครูได้ร่วมสะท้อนกับคณะทำงานโครงการย่อยฯ ถึงข้อมูลลักษณะและปัญหาของเด็กนอก
ระบบการศึกษาที่แต่ละคนดูแลอยู่ พบว่าเด็กมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น คือ ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทาง
สังคมอย่างมาก มีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
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ค่อนข้างยากลำบาก เด็กส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจน ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง และบางคนต้องหาเลี้ยง
ครอบครัวด้วย ทำให้เด็กเหล่านี้มีความเปราะบางทางจิตใจ มีความน้อยเนื้อต่ำใจ และขาดการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะครูจึงต้องพัฒนาสมรรถนะที่สนองต่อปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา  
 2. การออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมบนฐานประสบการณ์และความต้องการของครู  
 คณะทำงานโครงการย่อยฯ นำข้อมูลของครูจิตอาสาและเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 
มาพิจารณาร่วมกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่คัดเลือก โดยได้ข้อสรุปว่าควรผสานสมรรถนะต่าง ๆ  
ที่กำหนดขึ้นและออกแบบการพัฒนาสมรรถนะในลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมบนฐานประสบการณ์  
ให้ครูจิตอาสามีความเป็น “กระบวนกรชุมชน” ที่สามารถพัฒนาเด็กได้มากกว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบสอน
หรือท่องจำ หรือให้ทำตามแบบเดิม ๆ แต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้เด็กนอกระบบการศึกษา
เกิดทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอก จึงเกิดเป็นหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้แนวคิดทาง 
มนุษยปรัชญา และแนวคิดจิตตปัญญา เพ่ือเสริมปัจจัยที่ทำให้ภายในแข็งแกร่งและสมดุลกับภายนอก แบ่งเป็น
กิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาปัญญาภายใน เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ครูมีสติ ระลึกรู้ตัว
อยู่เสมอทุกการกระทำ การหายใจ การนิ่ง การฟัง จนเกิดสมาธิจดจ่อในการทำงาน แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย  
2 กิจกรรม ได้แก่ 
  2.1.1 กิจกรรมศิลปะบำบัด ดำเนินการโดยครูมอส นายอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ระยะเวลา
กิจกรรม 2 วัน ใช้ปรัชญา Anthroposophy (มนุษยปรัชญา) แนวคิด Arts Inner Experience ศิลปะท่ีระเบิด
จากภายใน เน้นการทำงานผสานกันระหว่าง Head-Heart-Hand ลักษณะกิจกรรม คือ 1) การจัดแจกันดอกไม้ 
มีเป้าหมายเพื ่อให้ครูร ู ้จ ักมองเห็นความงามจากสิ ่งที ่อยู ่รอบตัว ดอกไม้ที ่ เป ็นความสวยงามง่าย ๆ  
ความเบิกบาน จากนั้น เรียนรู้การจัดแจกันเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก  
สู่ศิลปะที่แสดงออกมา 2) การระบายสี การใช้สีน้ำในการประสานสี การสร้างพลังจากสีสัน การเรียนรู้อารมณ์
ความรู้สึกภายในผ่านการระบายสี การใช้จินตนาการโดยอิงพัฒนาการช่วงวัยในการระบายสี แ ละการทำ 
ความเข้าใจถึงศิลปะที่แสดงออกในแต่ละช่วงวัย เช่น วัยเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี การระบายสีจะไร้ทิศทางและไม่
ต้องใช้การคิด เป็นต้น  
  หัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้ คือ การใช้ศิลปะสร้างความงดงามภายในจิตใจ การทำความเข้าใจ
จิตใจของตนเองและผู ้อ ื ่น ความรัก (Love) ที ่ เป ็นพลังส ู ่การเร ียนรู ้ เพื ่อการปร ับเปลี ่ยนมโนทัศน์  
(Transformative Learning) และเกิดพลังขับเคลื ่อน (Drive) ศิลปะทำให้เจอความรัก ความงาม ก่อเกิด 
ความโอบอุ้ม ความทะนุถนอม ซึ่งถ้าครูเข้าใจถึงแก่นของกิจกรรมนี้ จะสามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษาให้มองเห็นถึงความสวยงาม ความรัก และคุณค่าของชีวิต สามารถที่จะใช้พลังเหล่านี้เป็นวิถีในการ
ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตได้ 
  2.1.2 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางประสบการณ์ ดำเนินการโดย อาจารย์ชัยวัฒน์      
ถิระพันธุ์ ระยะเวลากิจกรรม 1 วัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงประสบการณ์ของครู เป็นกิจกรรมที่  
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ต่อยอดมาจากกิจกรรมของครูมอส ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ต้องการให้ครูได้เชื่อมโยงการเรียนรู้กิจกรรม
ในสองวันแรกไปสู่ประสบการณ์ของตนเอง ผ่านกระบวนการพูดคุยกับตนเอง (Self-talk) และให้เขียนสิ่งที่ได้
จากการพูดคุยกับตนเองว่ากิจกรรมศิลปะที่ได้เรียนรู้นั้น เราได้อะไร จากนั้น ให้เล่าในสิ่งที่ตนเองเขียนสะท้อน
ออกมาให้แก่เพื่อนฟัง และรับฟังสิ่งที่เพื่อนเขียนออกมาเช่นเดียวกัน เป็นการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ
ประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์ของผู ้อื ่น กระบวนการเช่นนี ้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงของ 
การตกผลึกในสิ่งที่ได้ลงมือทำอันจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้น มากกว่าการอบรมในรูปแบบ
ทั่วไปที่ผู้เข้าอบรมเป็นเพียงผู้รับ (Passive)  
  แนวคิดของอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ในตนเอง แต่ประสบการณ์
ของแต่ละคนนั้นจะสามารถพัฒนาให้มีสมรรถนะ (Capacity of Experience) ได้หรือไม่นั ้นเป็นสิ่งสำคัญ  
บางคนไม่ว่าผ่านไปนานเพียงใดประสบการณ์ก็ยังคงเท่าเดิม เหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น 
เนื่องจากขาดสมรรถนะในการพัฒนาประสบการณ์ของตนเอง กระบวนการพัฒนานี้ อาศัยแนวคิด SECI 
Model ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยการขยายความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge กับความรู้ที่เป็น Explicit 
Knowledge ที่อาศัยกระบวนการพูดคุยสนทนา ดังกระบวนการต่อไปนี้ 

 
ภาพ 5.3 แนวคิด SECI Model 

 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาปัญญาภายนอก เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตามที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ที่สำคัญจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ครูได้ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจ  
สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีองค์ประกอบของ
เนื้อหาการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาสมรรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยดังภาพต่อไปนี้  

Socialization
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว้าง

บุคคล

Externalization
การถ้ายโอนความรู้จากผู้รู้

ไปสู้ผู้อื่น

Combination
การผสานสิ่งที่เรียนรู้จาก
ภายนอก เช่ือมโยงกับ

ตนเอง

Internalization
การน าความรู้ใหม้มาลงมือ

ปฏิบัติ เพื่อเกิดเป้น
ประสบการณ้และป้ญญา
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ภาพ 5.4 การเชื่อมโยงฐานปัญญาภายในเพ่ือพัฒนาสมรรถนะไปสู่ปัญญาภายนอก  

 

จากภาพ แสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบของฐานปัญญาภายในที่การพัฒนาสมรรถนะไปสู่ปัญญา
ภายนอก ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้ 

- การวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ (S) กล่าวคือ เป็นการนำปัญญาภายในเป็น
ฐานสู่การพัฒนาศักยภาพตนเอง เข้าใจตนเอง เสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน การฝึกสติ สมาธิวิเคราะห์ตนเอง 

- กลุ่มความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบ ความเข้าใจธรรมชาติ (K) 
- กลุ ่มการศึกษาเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง ได้แก่ การศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ  

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- กลุ่มนิเวศการเรียนรู้ ได้แก่ การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

และความรู้เกี่ยวกับนิเวศการเรียนรู้ (K) 
ทั้งนี้ ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสา พื้นที่จังหวัดเชียงรายและ

แม่ฮ่องสอน สามารถสรุปขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 5.5 ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสา พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน 

 

3.1.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพ ทำโดยการหารือร่วมกันในกลุ ่มของคณะทำงานโครงการย่อยฯ และ 

การตรวจสอบโดยวิทยากร เนื่องจากกระบวนการที่ออกแบบขึ้นใช้ระยะเวลา 4 วัน ซึ่งค่อนข้างน้อย ทำให้
ขั้นตอนการฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างกระชับ วิทยากรจึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับกระบวนการให้ครบถ้วน
ในระยะเวลาที ่จำกัด จากนั ้นในขั ้นตอนการนำไปทดลองใช้ ครูมีโอกาสได้สะท้อนความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการและประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการดังกล่าว ซึ่งทางคณะทำงานโครงการ
ย่อยฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป 
 

3.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการที่

ดำเนินงานโดยมูลนิธิขวัญชุมชน ซึ่งทำงานกับกลุ่มครูกรุณาจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอรั ตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
จากการสำรวจสมรรถนะหลัก ของครูกรุณาจิตอาสา โดยมูลนิธิขวัญชุมชน พบว่า ครูกรุณาจิตอาสายังขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความรู้ ขาดความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มเด็ก
เยาวชนพิการ  ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กเยาวชนพิการ ด้านทักษะ ยังขาดทักษะด้านการส่งต่อข้อมูล
เด็กนอกระบบการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนหลังปฏิบัติงาน  ส่วนด้านสมรรถนะย่อย  
ครูกรุณาจิตอาสาต้องการเรียนรู้ด้านแนวคิดและอุดมการณ์ในการพึ่งตนเอง การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เช่น 
ทุนทางสังคม และความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  รวมทั้งทักษะในการทำให้เด็กเยาวชนพิการ
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และครอบครัวสามารถจัดการกับผลกระทบ และแสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนในชุนและสังคมได้ เพื่อลด
ช่องว่างดังกล่าว มูลนิธิขวัญชุมชนจึงจัดทำโครงการสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น เพ่ือสร้างสมรรถนะแก่ครูกรุณาจิตอาสาจิตอาสาในพ้ืนที่  

มูลนิธิขวัญชุมชนจัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการเรียนรู้และสมรรถนะ
ของครูกรุณาจิตอาสาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสา คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจากกลุ่มครูกรุณาจิตอาสาในพื้นที่ตำบลรัตนบุรี ตำบลทับใหญ่ ตำบลดอนแรด 
และตำบลหนองบัวบาน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ ครูกรุณาจิตอาสากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
วัยกลางคน มีประสบการณ์การทำงานชุมชนมาพอสมควร การเรียนรู้ในส่วนงานทางวิชาการต้องใช้เวลาเรียนรู้ 
เช่น หัวข้อจิตวิทยาพัฒนาการ และส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการอบรมที่เน้นการนั่งฟัง การนำความรู้จากการอบรม
ไปทำงานต่อจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทั้งผู้จัดอบรมและครูกรุณาจิตอาสา 

3.2.1 การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม  

วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยทำดังขั้นตอนนี้ 
 1. การสอบถามอย่างไม่เป็นทางการจากกลุ่มครูกรุณาจิตอาสา จำนวน 25 คน ตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการ จากนั้นนำผลจากการสัมภาษณ์ที่ได้มาเทียบเคียงกับการดำเนินงานและผลการประเมินสมรรถภาพ
คนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูกรุณาจิตอาสา
ควรมี คณะทำงานได้เทียบเคียงและจัดอันดับความต้องการในการพัฒนากับเครื่องมือที่หน่วยปฏิบัติการฯ 
พัฒนาขึ้นและสอบถามกับกลุ่มครูกรุณาจิตอาสาอีกครั้งเพ่ือยืนยันข้อมูล พบว่า  

1.1 สมรรถนะหลัก คือ  
(K) จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา 
(S) การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และการติดตามประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
(A) จรรยาบรรณความเป็นครู 
1.2 สมรรถนะย่อย คือ  
(K) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ 
     การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เช่น ทุนทางสังคมนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 
     ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
(S) การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
(A) การเป็นครูกรุณาจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
 

 ทั้งนี้ ครูกรุณาจิตอาสาเลือกสมรรถนะจากงานที่ทำ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเองขาดความรู้ ทักษะ 
และเจตคติในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้สึก การปรับอารมณ์ของตนเอง เพ่ือนำไปปรับใช้กับเด็กพิการ
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ที่ดูแลอยู่ คณะทำงานได้เปิดโอกาสให้ครูกรุณาจิตอาสามีส่วนร่วมในกระบวนการสำรวจสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะย่อย โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้ความรู้ ทักษะ และเจตคติตรงตามที่
ต้องการ แต่ไม่พบว่ามีการใช้เครื่องมือหรือแบบสำรวจเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูกรุณาจิต
อาสาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะและบริบทเชิงพื้นที่ของครูกรุณาจิตอาสาแต่ละกลุ่มเพียงแต่ใช้การพูดคุย
เท่านั้น 

3.2.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
การออกแบบนวัตกรรม เริ่มต้นจากการเขียนโครงการโดยใช้สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่เลือก

ไว้ตั้งต้น จากนั้นหารือร่วมกับคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เพื่อออกแบบนวัตกรรม โดยพิจารณาเห็นว่าทาง
มูลนิธิขวัญชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลรัตนบุรี ทำงานด้านการพัฒนาคนพิการ
มาอย่างยาวนาน ชุมชนโดยรอบมีศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและดำเนินการดูแลเด็กนอกระบบ
การศึกษาที่เป็นคนพิการได้อย่างดี มีระบบสาธารณสุขและครอบครัวที่สนับสนุนการดำเนินงาน จึงสามารถจัด
กิจกรรมโดยบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยมีความเชื่อมโยงกับฐานคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการ  
จ ึงออกแบบนว ัตกรรมโดยใช ้ เน ื ้อหาสาระเก ี ่ ยวก ับจ ิตว ิทยาเป ็นแกนโดยเล ือกสมรรถนะหลัก  
“จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา”  

การออกแบบใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ออกแบบกิจกรรมบนพื้นฐานแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการ 
และการสื ่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) โดยให้ครูกรุณาจิตอาสาได้ร ับความรู ้และ 
ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อออกแบบเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกการสังเกตโดยไม่ตัดสิน 
รับรู ้ความรู ้สึก ความต้องการ การขยายมุมมอง และการใช้กระบวนการที่ทำให้ครูกรุณาจิตอาสาช้าลง 
ดึงมวลประสบการณ์ของครูกรุณาจิตอาสามาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น และเห็นทางเลือกใหม่
ในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงความรู้เรื ่องกงล้อสี่ทิศจะช่วยให้ครูกรุณาจิตอาสาขยาย
ศักยภาพภายในของตน เสริมสร้างพลังอำนาจผ่านการสื่อสารและการรับฟังอย่างใคร่ครวญ และการเรียนรู้
พัฒนาการเด็กและเยาวชนพิการที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน เพื่อให้ครูกรุณา  
จิตอาสา พ่อแม่ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าใจและสามารถรับฟังความต้องการและ
ความรู้สึกของเด็กเยาวชนพิการ วิธีการที่ช่วยเหลือตลอดส่งต่อข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน
ด้านการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการ ได้อย่างถูกต้อง มีการร้อยเรียงประสบการณ์การเรียนรู้ในภาพรวม และ
สรุปประสบการณ์นั้น ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ด้วย 
ทั้งนี้วิทยากรได้ประสานงานกับคณะทำงานในการสำรวจสภาพ ปัญหา ความต้องการเบื้องต้นเพื่อให้การจัด
กิจกรรมสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มมากท่ีสุด  

การเลือกวิทยากร คณะดำเนินงานได้เลือกวิทยากรที่มีความเข้าใจกลุ่มครูกรุณาจิตอาสา และมี
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมให้เข้าใจได้ง่าย โดยวิทยากรมีความคุ ้นเคยกับครูกรุณาจิตอาสา 
ของมูลนิธิขวัญชุมชนอย่างดี เนื่องจากเคยเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องด้วยกัน เมื่อออกแบบ
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นวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว วิทยากรได้หารือกับคณะทำงานเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในกลุ่มคณะทำงาน 2 ครั้งเพ่ือ
ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มครูกรุณาจิตอาสา 

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพ ทำโดยการปรึกษาหารือและแก้ไขกิจกรรมในกลุ่มคณะทำงานและวิทยากร

จาก The Team Maker จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปรับกิจกรรมให้ตรงกับเวลาที่กำหนดไว้และตรงกับลักษณะการ
เรียนรู ้ของกลุ่มให้มากที ่สุด นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมแต่ละวัน เมื ่อดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
คณะทำงานและวิทยากรมีการทำกระบวนการ AAR เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมในวันต่อไป  
 

3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาภาคตะวันออก  
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาภาคตะวันออก เป็นโครงการที่ดำเนินงาน

โดยกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ในส่วนของภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี สระแก้วและนครนายก โดยมีการทำงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ เพื ่อค้นหา 
ครูนอกระบบการศึกษานำไปสู่การค้นหาและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส เข้าไม่ถึง
การศึกษาในระบบปกติ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น เด็กในสภาวะยากลำบากตามแนวชายแดน  
เด็กพิเศษทางร่างกาย จิตใจ เด็กชาติพันธุ์ เด็กท่ีใช้แรงงาน เด็กท้องไม่พร้อม เด็กครอบครัวแหว่งกลาง เด็กที่มี
ปัญหาด้านสิทธิสถานะ เด็กกำพร้า เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว เด็กท่ีประสบปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ เด็กยากจน 
ตลอดจนเด็กที่หลุดหรือก้าวพลาดจากระบบการศึกษา โดยกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ได้จัดกระบวนการอบรมเสริม
ศักยภาพตามความต้องการ ไปจนถึงการจัดทำแผนการช่วยเหลือเพิ่มทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ให้กับ
เด็กนอกระบบการศึกษา และมีครูนอกระบบการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว 
ซึ่งในภาคตะวันออกมีครูนอกระบบการศึกษาที่มีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี 2564 จำนวน ทั้งสิ้น 84 คน  
 ครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 84 คนดังกล่าว ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นแกนนำชุมชนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และไม่เป็นทางการ (กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครพ่อแม่เด็กพิการ ฯลฯ) กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนภาคประชาสังคมซึ่งขับเคลื่อนงานทาง
สังคมหลากหลายรูปแบบในภาคตะวันออก และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ครูในระบบการศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก เจ้าหน้าที่
องค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรธุรกิจในท้องถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกระบวนการทำงานกับเด็กนอก
ระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบาง มีปัญหาซับซ้อน และไม่ใช่เด็กท่ีอยู่รวมกลุ่ม แต่กระจายอยู่
ตามชุมชนต่าง ๆ เป็นเด็กท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เด็กบางกลุ่มไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง แม้ว่ากลุ่ม 
ครูนอกระบบการศึกษาเหล่านี้จะมีความปรารถนาดี มีความต้องการให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนอกระบบ
เพียงใดก็ตาม หากไม่มีความรู ้ความเข้าใจปัญหา ข้อจำกัด ความอ่อนไหว ความซับซ้อนของเด็ก หรือ  
ครูนอกระบบการศึกษาบางคนอาจมีความกลัวที่จะเข้าหาเด็กบางกลุ่ม ขาดทักษะการเข้าถึงเด็ก ขาดทักษะ
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การสื่อสารเชิงบวกกับเด็ก ซึ่งข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกับเด็กนอกระบบ
การศึกษาทั้งสิ้น  

กลุ่มรักษ์เขาชะเมาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นของครูจิตอาสา
ในพื้นที่ภาคตะวันออก และพัฒนากระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ 
เนื่องจากพ้ืนภาคตะวันออกมีอาณาบริเวณกว้างขวาง กลุ่มรักษ์เขาชะเมาจึงเลือกดำเนินการเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่ม ีครูนอกระบบการศึกษาที ่ครอบคลุมทั ้ง 3 กลุ ่ม คือกลุ ่มแกนนำชุมชน  
กลุ่มประชาสังคม และกลุ่มหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จากกลุ่ม  
ครูนอกระบบการศึกษาที่มีบทบาทในการสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาในจังหวัดระยอง จำนวน 25 คน 
เพ่ือศึกษาและขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระยะต่อไป 

3.3.1 การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ (Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยทำดังขั้นตอนนี้ 
 1. การจัดทำเครื่องมือโดยพิมพ์ข้อมูลจากไฟล์ excel เป็นเอกสาร จากนั้นส่งไปที่ครูจิตอาสาจำนวน 
25 คนตามที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นนำผลที่ได้ทำการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย  
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่ามีข้อมูลบางส่วนที ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางคณะทำงานได้ติดต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล มีบางส่วนที่คณะทำงานได้ลงไปในพ้ืนที่ที่อธิบายการใช้เครื่องมือและเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง 

2. การจัดเวทีทบทวนและคืนข้อมูล เพ่ือให้ครูนอกระบบการศึกษายืนยันความถูกต้องและสอดคล้อง
ของสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยตามที่เลือกไว้ โดยนำผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย
มาให้ครูนอกระบบการศึกษายืนยันอีกครั้ง  

2.1 สมรรถนะหลัก คือ  
(K) จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา 
(S) การสื่อสารเพ่ือความเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก เช่น การพูด การฟัง 
(A) ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ การยอมรับความหลากหลาย

ทางความคิดในบริบทที่แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และจิตอาสา จิตสาธารณะ 
2.2 สมรรถนะย่อย คือ  
(K) ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้  
(S) การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
(A) การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
3.3.2 การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
เริ่มต้นจากการออกแบบการเขียนโครงการ โดยใช้สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่เลือกไว้เป็นตัว

ตั้งต้น จากนั้นได้ปรึกษาหารือร่วมกับวิทยากรจากกลุ่มปั้นดิน เพื่อออกแบบนวัตกรรม จากการศึกษาผล  
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การสำรวจสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยของครูจิตอาสากลุ่มนี้เห็นว่ามีความหลากหลายและมีจำนวนมาก  
จึงพิจารณาเบื้องต้นจากความถี่ที่มีค่าความถี่มากที่สุด ประกอบกับการข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่
ทางคณะทำงานและวิทยากรมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เห็นว่าสมควรจัดเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณา
การ โดยเห็นว่าความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ที่ได้จากการสำรวจสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูกลุ่มนี้มี
ความเชื่อมโยงกับฐานคิดทางจิตวิทยา จึงออกแบบนวัตกรรมโดยใช้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับจิตวิทยาเป็นแกน  
โดยเลือกสมรรถนะหลัก “จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรร มชาติของเด็ก 
นอกระบบการศึกษา” จากนั้นได้ออกแบบนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา  
แนวคิดการศึกษาผู ้ใหญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์ (Experiential 
Learning) ออกแบบเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้มวลประสบการณ์ของครูจิตอาสามา
บูรณาการเพ่ือสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น มีจุดเด่นที่การให้เวลาในแต่ละกิจกรรมพอสมควร เพ่ือให้ครูจิตอาสา 
ทบทวนประสบการณ์หรือนำสิ ่งที ่ลงมือทำมาตกผลึกความคิด เพื ่อให้ได้ร ับร ู ้ถ ึงความรู ้ใหม่ที ่ได้รับ   
เป็นการนำไปต่อยอดความรู้เดิมและสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทอื่น ๆ สำหรับการทำงานกับเด็กนอกระบบ
การศึกษาของตนเองได้ โดยในช่วงท้ายของแต่ละกิจกรรมวิทยากรจะร้อยเรียงประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาพรวม และสรุปประสบการณ์นั้น ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วม
คนอ่ืน ๆ ด้วย  

วิทยากรมาจากกลุ่มปั้นดิน เป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับกลุ่มครูจิตอาสา คือ วิทยากรจากกลุ่มปั้นดินที่
มีความรู้ความเข้าใจบริบทการดำเนินงานและลักษณะของกลุ่มครูจิตอาสาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning 
Styles) ที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรพยายามออกแบบกิจกรรมให้ย่อยง่าย โดยออกแบบเป็นกิจกรรมเชิง
บูรณาการทุกสมรรถนะเข้าด้วยกันบนฐานของหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา เนื่องจากผล
การสำรวจสมรรถนะหลักและย่อยของครูจิตอาสากลุ่มนี้มีความหลากหลายและฉีกประเด็นค่อนข้างมาก  

การเลือกวิทยากร คณะดำเนินงานได้พยายามเลือกวิทยากรที่มีความเข้าใจกลุ่มครูจิตอาสา และ
ออกแบบกิจกรรมให้เข้าใจได้ง่าย สอดแทรกกระบวนการทำงานแบบนักจิตวิทยา การออกแบบเนื้อหาให้
สอดแทรกสมรรถนะหลักและย่อยได้อย่างสอดประสานกลมกลืนกัน เชื ่อมโยงแนวคิดนิเวศการเรียนรู้  
ความเชื่อมั่นในตนเอง จิตอาสา การจัดการปัญหา และกระบวนการพูดคุยเพื่อเข้าใจเด็ก เมื่อออกแบบ
นวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว วิทยากรได้นำมาหารือกับคณะทำงานเพื่อซักซ้อม ทดลองใช้กันในกลุ่มคณะทำงาน 
และแก้ไขให้เหมาะสม ง่ายสำหรับกับการนำไปใช้มากท่ีสุด 

วิทยากรใช้แนวคิดความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา โดยออกแบบผ่านแนวคิด
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ในการออกแบบเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้น 
การใช้มวลประสบการณ์ของครูจิตอาสามาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น โดยประสานงานกับ
คณะทำงานในการสำรวจสภาพ ปัญหา ความต้องการเบื้องต้นและมีการสำรวจนิเวศการเรียนรู้ของกลุ่มครู  
จิตอาสา เพ่ือให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มมากท่ีสุด 
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3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพ ทำโดยการปรึกษาหารือและแก้ไขกิจกรรมในกลุ่มคณะทำงานและวิทยากร 

จำนวน 5 ครั้ง เพ่ือปรับกิจกรรมให้ตรงกับเวลาที่กำหนดไว้และตรงกับลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มให้มากที่สุด 
นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมแต่ละวัน เมื่อดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานและวิทยากรมีการทำ
กระบวนการ AAR ทุกครั้ง เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมในวันต่อไป  
 
ตอนที่ 2 การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ของคณะทำงานโครงการฯ 
 เป็นการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยคณะทำงานโครงการฯ ซึ่ง
ได้สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการเร่งด่วนโดยภาพรวมจากแบบสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของ 
ครูนอกระบบการศึกษาของ 8 โครงการย่อยฯ ที่ไม่ทับซ้อนกับสมรรถนะที่ 8 โครงการย่อยฯ ได้ออกแบบ 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังปรากฎในตอนที่ 1  
 
1. การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ  
(Character) และบริบทเชิงพ้ืนที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 1.1 คณะทำงานโครงการย่อยฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการแบบสำรวจ 
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ 

1.2 คณะทำงานโครงการฯ ใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 โดยคัดเลือกเฉพาะสมรรถนะที่ 
8 โครงการย่อยไม่ได้เลือกไปออกแบบการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละพ้ืนที่  

1.3 เมื ่อคัดเลือกสมรรถนะที ่ไม่ทับซ้อนกับการออกแบบการพัฒนาของ 8 โครงการย่อยแล้ว 
คณะทำงานจึงสังเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการเร่งด่วน โดยสรุปรวมทั้ง 8 โครงการฯ 

1.4 จากการดำเนินการในขั ้นตอนที่ 3 พบว่า สมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษาทั ้ง 8 พื้นที ่มี 
ความต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนตรงกัน และทั้ง 8 โครงการย่อย ไม่ได้เลือกไปออกแบบการพัฒนา 
คือ  

1.4.1 สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา คือ 1) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพ่ือ
จะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การจัดการรายกรณี (Case Management) 2) การติดตาม
ประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การออกแบบเครื่องมือ
เป็นรายบุคคล 3) การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และ 4) การทำงานกับชุมชนในพ้ืนที่ 
ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม 

1.4.2 สมรรถนะย่อยตามแต่ละกลุม่ครูนอกระบบการศึกษา แบ่งได้เป็น 
          1.4.2.1 สมรรถนะย่อยครูประจำการ คือ ความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
        1.4.2.2 สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา คือ มุมมอง สภาวะภายในและทักษะสำคัญของครูเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง 
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         1.4.2.3 สมรรถนะย่อยครูจิตอาสา คือ 1) การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  
2. การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

2.1 คณะทำงานโครงการฯ ได้ออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ผ่านรูปแบบเวที
อบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ทั้ง 3 ด้าน (ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านทัศนคติ/เจตคติ) ไปพร้อม ๆ กัน โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 วัน 

2.2 สำหรับขอบเขตเนื้อหาสาระของแต่ละสมรรถนะ และรูปแบบกิจกรรมย่อย ได้ออกแบบร่วมกับ
วิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่  

        2.2.1 ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสมรรถนะหลัก: การติดตามประเมินผล
ของเด็กรายบุคคลเพื ่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ ้น การจัดการรายกรณี ( Case 
Management)  

        2.2.2 คุณวรวัส สบายใจ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสมรรถนะหลัก: การติดตามประเมินผล
ของเด็กรายบุคคลเพื ่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ ้น การออกแบบเครื ่องมือเป็น
รายบุคคล 

         2.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พนม เกตุมาน อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสมรรถนะ
หลัก: การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และสมรรถนะย่อยครูประจำการ: ความพร้อม
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

          2.2.4 คุณปรีดา เรืองวิชาธร อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา: มุมมอง 
สภาวะภายในและทักษะสำคัญของครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง 

          2.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสมรรถนะ
หลัก: การทำงานกับช ุมชนในพื ้นที ่ ใช ้การจัดเวทีแบบมีส ่วนร่วม และสมรรถนะย่อยคร ูจ ิตอาสา:  
การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ กับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

2.3 ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาของคณะทำงานโครงการฯ ดังนี้  
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา: มุมมอง สภาวะภายในและทักษะ

สำคัญของครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง 
กิจกรรม “อำนาจแห่งดวงดาว” (The Star Power) โดย คุณปรีดา เรืองวิชาธร 
กิจกรรมอำนาจแห่งดวงดาวเป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เนื ้อหาที่เกี ่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ที่  

ทรงสนุกและทรงพลัง รวมถึงมุมมอง ทักษะ และสภาวะภายในที่สำคัญของการเป็นครูในฐานะกระบวนกร 
(facilitator) โดยมุ่งหมายให้กลุ่มครูอาสาได้เห็นถึงพลังและประโยชน์ของการใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์
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ตรงที่แฝงไปด้วยบทเรียนที่ล้ำลึกหลายด้านหลายมุม และมุ่งเน้นให้เห็นถึงพลังของการสรุปบทเรียนจาก
กิจกรรมอย่างเชื่อมโยงลงลึก ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การเรียนรู้หลักการและศิลปะของการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนอย่างลงลึกและรอบด้าน และนำไปสู่การเห็นชัดเจนถึงคุณสมบัติภายในและทักษะสำคัญ
ของการเป็นครูกระบวนกร 

มีวิธีการเล่นโดยเริ่มต้นทุกคนจะได้รับเงิน (สมมุติเป็นเหรียญสี) คนละถุง (ในถุงมีเหรียญที่มีมูลค่า
ต่างกันคือ 10 50 และ 100 โดยสีของเหรียญจะเป็นตัวบอกมูลค่าของเหรียญ) ซึ่งแต่ละคนได้รับเงินจำนวน
ใกล้เคียงกันโดนทุกคนต่างไม่รู้ว่าคนอื่นได้รับเท่าไร กติกามีอยู่ว่าให้ทุกคนตกลงทำการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับ 
จะด้วยวิธีใดก็ได้ขอเพียงให้ทำกำไรจากการแลกให้มากที่สุด โดยเปิดให้แลกเปลี่ยนอย่างอิสระ 5 รอบ รอบละ 
3 นาที ในเวลา 3 นาที และในแต่ละรอบเราสามารถแลกเปลี่ยนกับใครก็ได้ และจะแลกเปลี่ยนกับกี่คนก็ได้
จนกว่าจะหมดเวลา ถ้าตกลงกันแต่แรกว่าต้องการจะแลกหรือไม่ ถ้าตอบตกลงก็ต้องแลกกันให้เสร็จสิ้น  
ห้ามค้างคา แต่หากไม่ต้องการแลกก็สามารถปฏิเสธการแลกเปลี่ยนได้ แล้วจึงเดินไปหาคนอื่นที่พึงพอใจเพ่ือ
แลก หรือจะปฏิเสธการแลกเปลี่ยนกับทุกคนเลยก็ได้ 

เมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จแต่ละรอบจะมีการนับเงินที่แต่ละคนมี และเขียนบันทึกจำนวนเงินของแต่ละคน
บนกระดานทุกรอบ กลุ่มคนที่มีเงินมากที่สุดจะได้นั่งในกลุ่มดวงดาว (ชนชั้นสูง) ซึ่งมีจำนวนประมาณร้อยละ 
10 ของคนทั้งหมด กลุ่มที่มีเงินรองจากนี้จะได้นั่งในกลุ่มวงกลม (ชนชั้นกลาง) มีประมาณร้อยละ 20  ของคน
ทั้งหมด ส่วนกลุ่มคนที่มีเงินรองจากนี้ก็จะได้ไปนั่งในกลุ่มสามเหลี่ยม ซึ่งจนที่สุด (ชนชั้นล่าง) มีประมาณร้อย
ละ 70 ของคนทั้งหมด (ทุกคนสามารถเลื่อนชนชั้นขึ้นหรือลงได้ตามจำนวนเงินที่มี) กติกาอีกข้อที่สำคัญก็คือ 
เมื่อแลกเงินในรอบที่ 4 เสร็จแล้ว คนที่ขึ้นมานั่งในกลุ่มดวงดาวจะมีสิทธิกำหนดหรือออกแบบกฎกติกาหรือ
วิธีการแลกเปลี่ยน รวมถึงกำหนดมูลค่าใหม่ของเหรียญสี (เปลี่ยนมูลค่าได้ไม่เกิน 100) ได้ตามใจชอบเพื่อใช้
เล่นในรอบสุดท้าย  

บรรยากาศอันน่าสนใจของเกมนี้เท่าที่สังเกตได้ก็คือ คนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดต่างตั้งหน้าตั้งตา
แลกเปลี่ยนเหรียญกันอย่างเต็มที่ เพื่อหวังให้ตนได้เงินมากที่สุดและจะได้ขึ้นนั่งในกลุ่มดวงดาว ซึ่งจะได้รับ  
การยกย่องชื่นชมทุกๆ รอบจากกรรมการและผู้เล่นอื่น ๆ ดังนั้นแต่ละคนจึงงัดกลยุทธ์ทุกรูปแบบออกมาใช้  
มีตั ้งแต่การเสี ่ยงโชคแบบพื ้น ๆ เช่น การเป่ายิ ้งฉ ุบ การตั ้งคำถามทายปัญหาต่าง ๆ การใช้แอพใน
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น บางกลุ่มก็ใช้การเปิดวงเล่นการพนันเสี่ยงทายสูงต่ำผ่านการปั่นเหรียญ และที่สำคัญจะ
มีบางคนใช้การโกงแบบจับผิดไม่ได้ ไปจนถึงโกงกันซึ่งๆหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่ าสูงสุดและสามารถไปนั่ง 
ในกลุ่มดวงดาวได้อย่างภาคภูมิใจ แต่แม้จะมีการใช้กลโกงบ้างคนส่วนใหญ่ก็ยังเล่นกันอย่างสนุกสุดเหวี่ยง 

ในการเล่นผ่านไปรอบที่สองและสาม จะพบว่ากลุ่มดวงดาวส่วนใหญ่ยิ่งเล่นยิ่งรวย  เพราะมีสายป่าน
ของเงินยาวไกลทั้งยังมีเทคนิคการเล่นแพรวพราวหลอกล่อเพื่อให้ตนเองชนะในเกมได้ง่าย แต่ตรงข้ามกลุ่มคน
จนยิ่งเล่นก็ยิ่งจน ยิ่งเล่นยิ่งเสียเปรียบ จนทุกคนแทบจะหมดความหวังที่จะต่อสู้เพ่ือลืมตาอ้าปากได้ จนนำไปสู่
การเริ่มแบ่งแยกเกลียดชังกลุ่มดวงดาวที่เหมือนเอาเปรียบและไร้น้ำใจ 
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และเมื่อกระบวนกรที่นำกิจกรรมเปิดโอกาสให้มีการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่แพงระยับก่อนจะเริ่มเล่น
ในรอบที่สี่ กลุ่มคนจนส่วนใหญ่ก็จะยอมมากู้เงินเพื่อเอาไปสู้โดยหวังว่าตนเองอาจจะชนะในรอบที่สี่แล้วจะ
ขึ้นมาเป็นกลุ่มดวงดาวเพ่ือจะสามารถเปลี่ยนกฎกติกาการเล่น  แต่ก็มักพบว่า ทั้งกลุ่มดวงดาวและชนชั้นกลาง
ต่างก็กู้ยืมเหมือนกัน สุดท้ายพอจบในรอบที่สี่ กลุ่มดวงดาวก็มักจะรักษาสถานะเดิมไว้ได้  แล้วก็ออกแบบกติกา
และมูลค่าเหรียญให้กลุ่มตนเองได้เปรียบเพื่อเล่นในรอบสุดท้าย และเมื่อจบรอบที่ห้าซึ่งเป็นรอบสุดท้ายกลุ่ม
ดวงดาวก็มักจะเป็นผู ้ชนะในท้ายที ่สุด  และเป็นฝ่ายรับรางวั ลไป  ส่วนใหญ่กลุ ่มคนจนก็มักจะยากจน
เหมือนเดิมหรือบางคนถึงกลับสิ้นเนื้อประดาตัวไปก็เยอะ 
 2.4 คณะทำงานโครงการฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ  
ครูนอกระบบการศึกษาของทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย ในลักษณะของเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ โดย
มุ่งหวังให้ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายนำไปศึกษาและเผยแพร่ให้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มอ่ืน 
ๆ ในพื้นที่อีกด้วย  

โดยสรุป นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาของคณะทำงานโครงการฯ คือ  
1) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 4 สมรรถนะ 

คือ 1) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  
การจัดการรายกรณี (Case Management) 2) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพ่ือจะได้ทราบปัญหา
และหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การออกแบบเครื่องมือเป็นรายบุคคล 3) การรับมือกับปัญหา อดทนต่อ  
ความกดดัน การปรับตัว และ 4) การทำงานกับชุมชนในพ้ืนที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม 

2) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาสมรรถนะย่อยตามแต่ละกลุ ่มครูนอกระบบการศึกษา  
แบ่งได้เป็น 

     - ครูประจำการ จำนวน 1 สมรรถนะ คือ ความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
     - ครูนักพัฒนา จำนวน 1 สมรรถนะ คือ มุมมอง สภาวะภายในและทักษะสำคัญของครูเพ่ือ 

จัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง 
     - ครูจิตอาสา จำนวน 2 สมรรถนะ คือ 1) การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอ่ืน ๆ เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

3. การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรม 
 คณะทำงานโครงการฯ ได้ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนา
ครูนอกระบบการศึกษา ร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่ ดร.นิสาพร  
วัฒนศัพท์ คุณวรวัส สบายใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พนม เกตุมาน คุณปรีดา เรืองวิชาธร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ พร้อมทั้งได้เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะของครูนอกระบบ
การศึกษากลุ ่มเป้าหมายที ่เข้าร ่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการ ด้วยเครื ่องมือแบบประเมินการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 8 ชุด เพื ่อนำมาปรับปรุงแนวทาง 
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การพัฒนาสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม
ต่อไป 
 
 ตัวอย่าง ข้อเสนอแนะของครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 - สามารถนำกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ 
 - จะนำประยุกต์ใช้ในการทำโครงการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 - เพ่ิมระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 - นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
 - ควรเพิ่ม Case Study หรือ Best Practices ในการแลกเปลี่ยน 
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 บทที่ 6  
การทดลองใช้และประเมินผล 

 

 คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ขั้นตอนต่อไป เป็นการนำนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษา ไปปฏิบัติการทดลองใช้ในพื้นที่ และพัฒนาระหว่างการดำเนินการให้เหมาะสมกับครูนอกระบบ
การศึกษาในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนดำเนินการสร้างเครื่องมือ สำหรับประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา ทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การทดลองใช้และประเมินของ 8 โครงการย่อย 

สำหรับตอนนี้ขอนำเสนอการทดลองใช้และประเมิน จำนวน 210 คน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 26 
จังหวัด ของ 8 โครงการย่อย จำแนกตามกลุ่มของครูนอกระบบบการศึกษา ประกอบด้วย 1) ครูประจำการ 
จำนวน 3 โครงการ 2) ครูนักพัฒนา จำนวน 2 โครงการ และ 3) ครูจิตอาสา จำนวน 3 โครงการ โดยมีประเด็น
ที่นำเสนอ ได้แก่ 1) การทดลองใช้และพัฒนา 2) การประเมินผล และ 3) การถอดบทเรียนการดําเนินงาน
โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มครูประจำการ จำนวน 3 โครงการย่อย มีครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน รายละเอียดดังนี้  

1.1 โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ใน
จังหวัดชัยภูม ิ

1.1.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
โครงการนำกลไกของการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา (SADLER Model) 

ไปใช้โดยให้ครูนอกระบบการศึกษาทดลองใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ในกรณีของครูสอนเด็กออทิสติคในบ้านซึ่งเป็น
กลุ่มผู้นำกลุ่มสตรีในชุมชน ซึ่งครูได้นำกลไก SADLER ไปจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล (IDP) ร่วมกับการวิจัย
ในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากจะมีการสอนเด็กนอกระบบ
การศึกษาแล้ว ยังมีการขยายผลไปสอนผู้ปกครองของเด็กออทิสติคด้วย เพ่ือให้ให้ผู้ปกครองสร้างกลุ่มเครือข่าย
ความรู้ในการสอนเด็กออทิสติคและนำมาสู่การสร้างกลุ่มของผู้ปกครองที่จะสามารถสอนลูกของตนเองได้ 

จากกรณีศึกษาในพื้นที่ของครูการศึกษานอกระบบทั้ง 5 กลุ่มนั้น โครงการได้พัฒนากลไกของ 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิขึ้นมา โดยได้พัฒนา
เครือข่ายจากลุ่มท่ีสามารถประสานงานกันได้เป็นเบื้องต้นในการทดลองกลไกผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การวางแผน 
2. การปฏิบัติ 
3. การตรวจสอบ 
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4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. การติดตามและประเมินผล 
6. การรายงานผล 
อย่างไรก็ตามโครงการได้นำเอากลไกของการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิด

เครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิมาพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ในสมรรถนะต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) การศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ (K) 2) การออกแบบเส้นทาง

การเรียนรู้ (S) และ 3) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (A) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ในสมรรถนะ ประกอบด้วย 
1.1 กิจกรรมด้านความรู้ ได้แก่ 

1) กฎหมาย ด้านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 
ข้อกำหนดกฎเกณฑ์จากหน่วยงานทางการศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) กิจกรรมการเรียนรู้ อิงหลักสูตรสถานศึกษาและ การสอนแบบ Home-based learning 
หรือ Home-school 

3) การศึกษาทางเลือก ครูสายภูมิปัญญาเป็นฐานความรู้ในการพัฒนา  
4) สร้างแนวร่วมภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เกิดแรงจูงใจและพร้อมมีส่วนร่วมจัดในการมีส่วน

ร่วมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา  
5) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน 
6) ครูนอกระบบการศึกษาเปิดบ้าน/ชุมชนเรียนในบ้าน /ชุมชนด้วยการรับหน้าที่ถ่ายทอด

กิจกรรมแก่กลุ่มผู้เรียนทุกวัย  
7) ครูมีความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) 

1.2 กิจกรรมด้านทักษะ ได้แก่ 
1) การประกอบอาชีพจากฐานครอบครัว 
2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  
3) การพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
4) การโค้ช (Coaching) แนะแนวการเรียนรู้ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

1.3 กิจกรรมด้านทัศนคติ ได้แก่  
1) การสร้างความเชื่อใจวางใจด้วยสัมพันธภาพถึงครอบครัวผู้เรียน  
2) จรรยาบรรณความเป็นครู  
3) จิตอาสา จิตสาธารณะ  

2. สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) ศาสตร์การสอน (Pedagogy) (K) และ 2) การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (S) 
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2.1 กิจกรรมด้านความรู้ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีการสอนเด็ก การบูรณาการการเรียนรู้ การพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการเรียนรู้ ของเด็กและสไตล์การเรียนรู้การจัดการความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ภายนอก มีการจัดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการเผชิญกับอุปสรรค ปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

2.2 กิจกรรมด้านทักษะ ได้แก่ การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนและคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ 

2.3 กิจกรรมด้านทัศนคติ ได้แก่ บุคลิกภาพครูดีเป็นแบบอย่างทั ้งภายในและภายนอก  
การจัดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการเผชิญกับอุปสรรค ปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

1.1.2 การประเมินผล 
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ

ประเมิน สร้างจากแนวร่วมคิดจากครูฯ รายบุคคล การรับฟังการปฏิบัติการจากครู 25 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 คน วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  

1. กำหนดวิธีวัดการวัดและการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ออกแบบโดยหน่วยปฏิบัติการ
ร่วมกับครูนอกระบบการศึกษา 5 คน/ตัวแทนกลุ่ม 

2. ออกแบบ แบบประเมิน 
3. ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสังเกต 
4. การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ การนำเสนอ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การโค้ช นิเทศแบบไม่เป็นทางการ วิธีสองทาง

(ครูนอกระบบการศึกษา /การโค้ช) 
1.1.3 การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
การดําเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิง

พื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิได้ยึดหลักที่ว่า “รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ตลอดจนใช้แนวคิดการบริหารจัดการโครงการแบบ 
3M คือ บุคลากร การจัดการ และงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 

อย่างไรก็ตามจากการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการฯ ทำให้พบข้อมูลดังนี้ 
1) ลักษณะเด่นที่ทำให้การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาประสบความสำเร็จ ใน 3 มิติ 

ดังนี้ 
1.1) มิติของการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
- การใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ เป็นแนวทางใน

การส่งเสริมให้ครูนอกระบบการศึกษาเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติตลอดจนการให้อิสระแก่ครูในการเรียนรู้ 
- เครือข่ายในพื้นที่มีความเข้มแข็ง เช่น การให้ความร่วมมือในการทำงาน การอำนวย

ความสะดวกตลอดจนการประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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- ความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ของพื้นที่ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน ฯลฯ 

1.2) มิติของตัวครูนอกระบบการศึกษา 
- ครูมีความตั้งใจ และกระหายที่จะพัฒนาตนเอง 
- การเรียนรู้ระหว่างกันของครูนอกระบบการศึกษาเป็นไปอย่างจริงใจ 
- การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และเต็มใจของครูนอกระบบการศึกษา 

1.3) มิติทางด้านการดำเนินโครงการ 
- โครงการการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษามีความต่อเนื่อง ทั้งในมิติของกิจกรรม และ

การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น การมีกิจกรรมที่จะทำให้ครูนอกระบบการศึกษาได้ทำร่วมกันอยู่
บ่อยครั้ง 

- ช่องทางของการนิเทศการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ได้แก่ การนิเทศ
ออนไลน์ เช่น ผ่านโปรแกรม Zoom และการนิเทศแบบตรวจเยี่ยม (Site-visit) ซึ่งเป็นการนิเทศการพัฒนา
แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งใช้วิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

- มีการสื่อสารที่ชัดเจนและความสม่ำเสมอในการติดต่อสื่อสาร 
2) กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

2.1) การใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ครูนอกระบบการศึกษาเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติตลอดจนการให้อิสระแก่ครูในการเรียนรู้ 

2.2) การยึดแนวทาง 3M คือ บุคลากร การจัดการ และงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมกลไก
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่  

2.3) การพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการประเมินและติดตามผลการพัฒนา
สมรรถนะ 

2.4) การพัฒนาเครื่องมือที่มีความจำเพาะในแต่ละกลุ่ม และพ้ืนที่มากขึ้น 
2.5) การให้นักวิชาการออกไปถอดบทเรียนปัญหาและแนวทางในการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาในพื ้นที ่จ ังหวัดชัยภูมิเพื ่อถอดบทเรียนดังกล่าว และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิและชุมชนในท้องถิ่น 

3) อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
3.1) หน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

นอกระบบ ตลอดจนการเข้าถึงหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความลำบาก อีกท้ังการขอความร่วมมือหลายครั้ง
จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นก่อน จึงจะขอความร่วมมือได้ 



127 
 

3.2) ระยะเวลาในการฝังตัวในการทำงานเชิงคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยยังมีจำนวนชั่วโมง
ที่น้อย ตลอดจนการสร้างความไว้วางใจให้แก่ครูนอกระบบการศึกษาที่จะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง 

3.3) การขาดพื้นที่ตรงกลางในการที่ครูนอกระบบการศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ในการพบปะ 
แลกเปลี่ยน ตลอดจนการขอการสนับสนุนความรู้และการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ  

4) ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการต่อยอดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาใน
อนาคต 

4.1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้ต่อเนื่องยั่งยืน (ไม่หยุดไม่สะดุด) มีเจ้าภาพหลักในพ้ืนที่   
การใช้กลไกการเงินเป็นเครื่องผลักดันที่รัฐอาจลงทุนร่วมกับท้องถิ่นกับสถาบันผลิตครูนอกระบบการศึกษา รูป
เงินสมทบ (Matching Funds) หรือการตั้งกองทุนสนับสนุนโดยอาจใช้กองทุนเดิม เน้นการทำงานเชิงพื้นที่ 
การเน้นจังหวัดให้ลงทุนไปกับ “คานงัดสำคัญ”  ลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน  ด้วยการสร้างครูในพื้นที่ให้มีสวัสดิการ การจัดคูปองพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา   
กิจกรรมที่ทำมีเด็กเยาวชนที่มีส่วนเข้ามาเรียนรู้ในวันหยุด หรือ เมื่อเขาต้องการเรียน  การพัฒนาครูโดยใช้
ภูมิภาคเป็นฐานโดยสนับสนุนสถาบันผลิตครูร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สร้างเครือข่ายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมร่วมสร้างการบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญา  มาใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาครูร่วมกัน โดยจัดสรรทุน หรืองบประมาณเพื่อการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาเฉพาะกิจ ให้กับ
สถาบันผลิตครู ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เปิดกว้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
การแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ในการทํางาน เชื่อมโยงภารกิจ  โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา ครูมีสมรรถนะออกแบบนวัตกรรมใหม่ ที่มีส่วนช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพครูนอกระบบการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน ช่วยให้เกิดพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาครูในพื้นที่ซึ่งจะ
ช่วยปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาครูใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เน้นการพัฒนาครู
แบบเครือข่ายเชิงพื้นที่ จึงไม่สามารถกําหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูนอก
ระบบการศึกษาได้ แต่ไปเน้นการให้ความรู้หรืออบรมครูในระบบการศึกษามากกว่าครูนอกระบบการศึกษา
พัฒนาตนเองด้วยกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ใช้รูปแบบระหว่างปฏิบัติงานโดยไม่ผ่าน
ระบบออนไลน์ ได้แก่ มีเครือข่ายความร่วมมือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณี Good Practice การใช้ครูโค้ช  
การนิเทศ การลงมือปฏิบัติจริง โดยการทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รูปแบบการปฏิบัติงานแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นด้วยการสะสมเวลาที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการของครู
นอกระบบการศึกษารายบุคคล และการใช้สถานการณ์จําลองผ่านเครือข่ายออนไลน์ และรูปแบบการผสมผสาน 
ได้แก่ การผสมผสานผ่านการทํางานหรือการลงมือปฏิบัติจริง   

4.2) สร้างกลไกการพัฒนาครูคือ กลไกความร่วมมือ และการสนับสนุนของสถานศึกษาซึ่ง 
ครูนอกระบบการศึกษา ประจำการ สอนในชุมชน  สถานศึกษา โดยไม่มีความรู้ทางการศึกษามาก่อน สถาบัน
ผลิตครูได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด มีแนวทางการใช้กลไก  
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การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายทวิภาคีสถานศึกษา สถาบันผลิตครู และต้นสังกัดของ
สถานศึกษาระดับจังหวัด และต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับประเทศ และ สถานศึกษา สถาบันผลิตครู 
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาเน้นการบูรณาการบนฐานท้องถิ่น 
การจัดหลักสูตรและคาบเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ รวมถึงการปรับวิธีการ
วัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนและเป้าหมายการเรียนรู้  นำร่องศูนย์เรียน
นวัตกรรมในชุมชนครูนอกระบบการศึกษาชวนคิดชวนคุยนำร่อง การศึกษาเพื ่อการมีงานทำ เฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายกลุม่อยู่นอกวัยเรียน หรือกลุ่มแรงงาน เน้นทั้งการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร ผ่าน
กลไกในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
1.2 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

1.2.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
การนำนวัตกรรมสร้างเสริมสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมที่ออกแบบไป

ทดลองและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้  
1. การเก็บข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษารายบุคคล มีการเก็บข้อมูลเด็กเพื ่อการวิเคราะห์  

การออกแบบนวัตกรรมที ่ตรงกับตัวเด็กแต่ละคน โดยใช้เครื ่องมือแบบมีโครงสร้างคำถาม พัฒนาจาก 
Empathy Map Canvas  แล้วทำการปรับคำถามให้เหมาะสมกับครูนอกระบบการศึกษา เก็บข้อมูลผ่านการ
พูดคุย ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด ดังนี้  

 
ภาพ 6.1 การใช้คำถามเพ่ือการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

 

“สิ่งที่ครูจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เยาวชนไปสู่เป้าหมาย จะมีวิธีการหรือเครื่องมืออย่างไร” 
1.1 ใครคือคนที่เราทำความเข้าใจ เช่น ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทร 
1.2 สิ่งที่เยาวชนมีความต้องการและคาดหวังคือ เช่น ต้องการประกอบอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
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1.3 สิ่งที่เยาวชนมองเห็นอะไรจากความต้องการและความคาดหวัง เช่น มองเห็นขั้นตอนการเปิดร้าน 
มองเห็นคนที่ประสบผลสำเร็จ 

1.4 ในขณะที่เยาวชนให้สัมภาษณ์ คำท่ีเยาวชนพูดซ้ำ ๆ บ่อย ๆ คือ เช่น ทุนในการเปิดร้าน 
1.5 ท่าทีพฤติกรรมและการแสดงออกของเยาวชนขณะที่ถูกสัมภาษณ์ เช่น ท่าทีกังวล กลัว ดีใจ 

เสียใจ 
1.6 สิ่งที่เยาวชนได้ยินมากคนอื่น เพื่อน หรือจาก internet ที่ส่งผลต่อความคิดของเยาวชนคือ เช่น 

ได้ยินรุ่นพี่บอกว่าการเปิดร้านซ่อมจักรยานยนต์ต้องใช้ทุนเยอะ 
1.7 เยาวชนมีความคิดและรู้สึกอย่างไร 
1.7.1 สิ่งที่ทำให้เยาวชนกลัวและมีความกังวลคือ เช่น กลัวกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ 
1.7.2 สิ่งที่ทำให้เยาวชนมีความสุขคือ เช่น กระทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ 
2. การทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา มีการนำคำตอบที่ได้มาทำการรรวมกลุ่ม

ตามความสนใจของเด็ก และหาสื่อท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น  
2.1 เรื ่องอาชีพ เพื ่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาเลือกอาชีพที ่ตรงกับตัวเอง ผ่านการ์ดเกมส์  

การ์ดอาชีพ 
 2.2 เรื่องค้นหาความฝัน เพ่ือคิดถึงเป้าหมายชีวิต ผ่านการทบทวนตัวเอง 
 2.3 เรื่องการเท่าทันทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน ผ่าน The Choice 
เกมส์ทางเลือกทางรอด 
 2.4 เรื่องการค้นหาเป้าหมายชีวิตระยะสั้น เพื่อตั้งเป้าหมายชีวิตระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
12 เดือน ผ่านการ์ดเป้าหมาย 
 2.5 เรื่องนวัตกรรมเส้นทางอาชีพ เพื่อค้นหาอาชีพที่ใฝ่ฝัน ผ่านการดูคลิป ประธานฮ่าง ดาวตลก 
TikTok ชีวิตไม่ตลก 

3. การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา มีการรวมกลุ่มครูนอกระบบการศึกษาที่
เด็กสนใจเรื่องเดียวกันมาสะท้อนข้อมูลด้วยการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการปรึกษาหารือและหาแนวทาง 
รวมถึงการหาสื่อ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง 

1.2.2 การประเมินผล 
การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของครูนอกระบบการศึกษาผ่านกระบวนการ Coaching การจัดวง Professional Learning 
Community (PLC) มีการให้ครูนอกระบบการศึกษาทบทวนเป็นระยะ ทำให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ครู
สะท้อนว่าครูเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง mindset ที่เด็กจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตรงกับชุดคำตอบจริง ๆ ให้เด็ก
เห็นตัวเอง พฤติกรรมของครูในการทำงานกับเด็กจึงเปลี่ยนไปจากบรรยายเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
และมีความสนใจในตัวเด็กแต่ละคนเพิ่มมากขึ้น  
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นอกจากนี้ ครูนอกระบบการศึกษายังพบว่าเกิดสมรรถนะย่อยจากการลองไปใช้ เกิดแรงบันดาลใจ 
และเกิดสมรรถนะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่โครงการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นมา ได้แก่ การสื่อสาร  การพัฒนา
ทักษะอาชีพ ความเป็นมนุษย์บำบัด/แก้ไข ฟื้นฟู/ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/การเรียนรู้วิชาสามัญ  
/การจัดการตนเอง/พัฒนาตนเอง/ความเข้มแข็งทางใจ/คิดเชิงบวก/Growth Mindset/การศึกษา/พึ ่งพา
ตนเอง/ออกแบบชีวิต/เป้าหมายชีวิต/รู้ตนเอง/ต้นทุนชีวิต/แยกแยะถูกผิด/วิชาช่าง/เอาตัวรอด พลเมือง/
พัฒนาสังคม/ครอบครัว/อยู ่ร่วมกับสังคมได้/เคารพกฎหมาย/เข้าใจสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการเทคโนโลยี/ฟื้นฟู รักษา/คิดเชิงนวัตกรรม พลเมือง /พัฒนาสังคม/ครอบครัว/อยู่ร่วมกับสังคมได้/
เคารพกฎหมาย/เข้าใจสังคม การสื่อสารทีม/การคิดข้ันสูง/ความสามารถในการสื่อสาร/การประยุกต์ใช้ความรู้/
ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการแก้ปัญหา/คิดวิเคราะห์ได้/วางแผน  
 

1.2.3 การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการด้วยการดำเนินการเก็บรวบรวม สกัดความรู้สำคัญ และ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วิธีการหรือกระบวนการในการถอดบทเรียน ดังนี้ ให้ครูนอกระบบการศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งประกอบกอบด้วย ครูประจำการในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี  ครู
ประจำการในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการการดำเนินการถอดบทเรียนครู
นอกระบบการศึกษา มีวิทยากรถอดบทเรียนและสะท้อนผลการเรียนที่แบ่งเป็นช่วง ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมและทบทวนข้อมูล บอกเล่าถึงความคาดหวัง มีการเชื่อมโยงคำเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาผ่านกิจกรรม Spider Map พร้อมทั้งถอดบทเรียน สะท้อนผล
การดำเนินการวิจัยและสิ่งที่เกิดขึ้น 
 2. การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา มีการนำเสนอการพัฒนา
นวัตกรรมของครูนอกระบบการศึกษา โดยให้ครูนอกระบบการศึกษาทดลองทำจริง 
 3. การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
 3.1 การเป็นนักจัดการเรียนรู้ ให้คำสำคัญ (Keyword) ว่าอะไร เขียนตัวใหญ่ในกระดาษที่แจกให้  
เมื่อเขียนเสร็จเปิดให้เพื่อนเห็น แล้วเดินไปจับคู่กับเพื่อนที่อยากเชื่อมโยง 
 3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ให้คำสำคัญ (Keyword) 
ว่าอะไร เขียนตัวใหญ่ในกระดาษที่แจกให้ เมื่อเขียนเสร็จเปิดให้เพื่อนเห็น แล้วเดินไปจับคู่กับเพื่อนที่อยาก
เชื่อมโยง  
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 คำตอบที่ได้ เช่น Learning by Doing ลงมือทำ เรียนรู้ซ้ำ ๆ การมีส่วนร่วม นวัตกรรมการสอน เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง การสอนที่เข้าใจง่าย การสร้างแรงจูงใจ การฝึกทักษะอาชีพ ทักษะการสอนที่ทันสมัย 
สาธิต(การดู) สอนสนุก เทคโนโลยีที่ทันสมัย/เรียนรู้จากเทคโนโลยี 
 3.3 สมรรถนะที ่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักจัดการเรียนรู ้ ให้คำสำคัญ (Keyword) ว่าอะไร  
เขียนตัวใหญ่ในกระดาษท่ีแจกให้ เมื่อเขียนเสร็จเปิดให้เพื่อนเห็น แล้วเดินไปจับคู่กับเพื่อนที่อยากเชื่อมโยง 
 4. สรุปบทเรียน ให้แลกเปลี่ยนกับคู่ แล้วรวมกลุ่ม 4 คน รวมกลุ่ม 8 คน โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
 4.1 ความรู้สึกท่ีมีต่องานวิจัยนี้ 

4.2 ความรู้/บทเรียน 
  4.3 ทักษะที่เกิดขึ้น 

4.4 การปรับใช้ 
4.5 การถ่ายทอด/ส่งต่อ 
4.6 เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับเด็กอย่างไรบ้าง 
4.7 เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างไรบ้าง 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
 1. ครูนอกระบบการศึกษาควรได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เช่น มีคู่มือ มีหลักสูตร มีการจดบันทึกกระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  
 2. ครูนอกระบบการศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมควรมีการพัฒนาเครื่องมือและคู่มือในการส่งต่อและขยายผลไปยังส่วนอื่นๆ  
 3. ครูนอกระบบการศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมควรมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา 
  
1.3 โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
โครงการได้มีการทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสกับครูสอนเด็กด้อยโอกาส 

สังกัดองค์กรปกดรองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 คน ที่เข้าร่วมโครงการ และได้นำหลักการ/ทฤษฎีเทดนิดวิธีการ
ที่ใช้ในการออกกิจกรรม และนวัตกรรม ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
แผนในการส่งเสริม พัฒนา และขยายผลองค์ความรู้จากกลุ่มครูสอนเด็กด้อยโอกาสจำนวน 25 คน ถ่ายทอดไป
ยังครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส จำนวน 109 แห่ง 

อย่างไรก็ตามพื้นที่ในการดำเนินโครงการในกลุ่มครูนอกระบบการศึกษาจำนวน 25 คน ที่กล่าวมา
ข้างต้น มีพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 6.1 พ้ืนที่ในการทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสกับครูสอนเด็กด้อยโอกาส 
สังกัดองค์กรปกดรองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ จังหวัด อำเภอ ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนครูสอน 

เด็กด้อยโอกาส (คน) 

1 กระบี่ เมืองกระบี่ 1 เทศบาลเมืองกระบี่ 1 

2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 2 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 1 

3 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 3 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1 

4 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 4 เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 

5 ชลบุร ี เมืองชลบุรี 5 เทศบาลเมืองชลบุรี 1 

ศรีราชา  6 เทศบาลนครแหลมฉบัง 1 

7 เทศบาลนครสุรศักดิ์มนตรี 1 

6 ตรัง เมืองตรัง 8 เทศบาลนครตรัง 1 

7 นครปฐม เมืองนครปฐม 9 เทศบาลนครนครปฐม 1 

8 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 10 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 

เมืองทุ่งสง 11 เทศบาลเมืองทุ่งสง 1 

9 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 12 เทศบาลเมืองนราธิวาส 1 

10 ปทุมธานี ธัญบุรี 13 เทศบาลนครรังสิต 1 

ลำลูกกา 14 เทศบาลเมืองคูคต 1 

11 พะเยา เมืองพะเยา 15 เทศบาลเมืองพะเยา 1 

12 พัทลุง เมืองพัทลุง 16 เทศบาลเมืองพัทลุง 1 

13 แพร่ เด่นชัย 17 เทศบาลตำบลเด่นชัย 1 

14 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 18 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 1 

15 สงขลา หาดใหญ่ 19 เทศบาลนครหาดใหญ่ 1 

16 สมุทรปราการ พระประแดง 20 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 

เมืองสมุทรปราการ 21 เทศบาลตำบลด่านสำโรง 1 

17 สระบุรี หนองแค 22 เทศบาลตำบลหินกอง 1 

18 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู 23 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 1 

19 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 24 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 1 
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ที ่ จังหวัด อำเภอ ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนครูสอน 

เด็กด้อยโอกาส (คน) 
20 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 25 เทศบาลนครอุบลราชธานี 1 

 รวมทั้งสิ้น 25 

 
การดำเนินการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อเป็นครูสอนเด็กด็อยโอกาส

ต้นแบบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางกรอบแนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม /หลักสูตร
สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะของครูประจำการ ได้แก่ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา การออกแบบ
การจัดการการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล และศาสตร์การสอน (Pedagogy) มาดำเนินการปฏิบัติ
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ On-site เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเป็น “ครูต้นแบบ” สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎี 
ความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการนำไปปฏิบัติการทดลองใช้ในพื้นที่ตาม
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.3.2 การประเมินผล 
การประเมินผลโครงการใช้วิธีการประชุมติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูสอน

เด็กด็อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังการพัฒนาสมรรถนะ มีดังนี้ 
1) การประชุมผ่านระบบ Online  
2) ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูล  
การประเมินผลการดำเนินงานของครูสอนเด็กด้อยโอกาสนั้น ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ 

การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครูสอนเด็กด้อยโอกาส สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดตามประเมินผลประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และประเมินผล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูสอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะไปทดลองปฏิบัติงานจริง โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานของครูสอนเด็กด้อย
โอกาสต้นแบบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ เข ้าร ่วมโครงการ การเก็บรวบรวมรายงานผล  
การดำเนินการเพ่ือนำมาสกัดองค์ความรู้สำคัญ และวิเคราะห์ผลการการดำเนินงาน 

1.3.3 การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
การลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะไปทดลองปฏิบัติงานจริง  

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ขึ ้นกับครูสอนเด็กด้อยโอกาส  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้อตกลงเบื้องต้นของโครงการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์ทาง
การศึกษามาก่อน  ดังนั้นกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น  
จึงเล็งเห็นว่าพันธกิจสำคัญที่จะช่วยให้ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะและ
ประสบการณ์ดังกล่าว มีมิติการสนับสนุนสำคัญดังต่อไปนี้ 

- แนวคิดการศึกษานอกระบบ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาอาชีพ 
ดังนั้นในการทำงานของครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอาศัย

ภาคีเครือข่ายในชุมชน ตลอดจนความช่วยเหลือจากชุมชนด้วย และอาจกล่าวโดยสรุปว่า ร ูปแบบ  
การช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา 

2. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการออกแบบการเรียนการสอน 
การที่ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถออกแบบการเรียน

การสอนได้นั้น มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 การเข้าหา เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสรู้จักเด็ก ขั้นนี้เป็นการสำรวจ 

และตรวจสอบสภาพปัญหา สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนวิธีคิดของเด็ก  
2.2 การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เมื่อครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสเข้าหา และได้พบเด็กที่อยู่ออกจาก

ระบบการศึกษาแล้ว ประการต่อมาคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเป็นการทำให้ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส
เป็นที่พึ่ง เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนทำให้เด็กนกอระบบมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ ครูได้ใช้วิธีเข้าหา เข้าถึง ไปเยี่ยม ชวนทำกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ที่เด็กกำลังทำอยู่ 

2.3 การละลายพฤติกรรมเด็ก เนื่องจากเด็กนอกระบบมีพื้นฐานครอบครัว สภาพปัญหาที่เผชิญ 
ตลอดจนวิธีคิดของเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลาย อีกทั้งเมื่อครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง  
เข้าหา ตลอดจนสร้างความไว้วางใจได้แล้ว ประการต่อมาเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
จึงจะต้องมีการละลายพฤติกรรม เช่น ความแข็งกร้าว ความก้าวร้าว ฯลฯ ออกก่อน จากนั้นจึงจะชวน เด็ก 
นอกระบบการศึกษาทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้ 

จากลักษณะข้างต้น การทำสมุดบันทึกเพื่อจดรายละเอียดและความเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม
และความคิดของเด็กนอกระบบการศึกษา นอกจากจะเป็นการจดรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมีเป้าหมายในการส่งต่อเด็กอีกด้วย ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะนำมา
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา 
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3. สมรรถนะที่ครูได้จากการผ่านโครงการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู ้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบ
สมรรถนะ ได้เสนอว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถจัดการกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนอกระบบ
การศึกษาได้ และมีสมรรถนะต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 การจัดการเรียนรู้รายบุคคล โดยจะต้องอาศัยข้อมูลสำคัญจากสมุดบันทึกพฤติกรรมของ
เด็กนอกระบบ โดยขั้นตอนสำคัญคือ การเข้าหา การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการละลายพฤติกรรม จึงจะ
สามารถจัดการเรียนรู้ได ้

3.2 การสร้างภาคีเครือข่าย ซึ่งครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสของเทศบาลนครนครปฐมได้สร้างภาคี
เครือข่าย ผ่านร้านอาหาร McDonald's โดยสร้างความร่วมมือให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้ฝึกหัด ทำงานทั้ง
รูปแบบประจำ (Full-time) และทำงานบางเวลา (Part-time) และร้านของเอกชนในท้องถิ่น เช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้ฝึกงาน ลองงาน และการรับเข้าทำงาน 

3.3 เทคนิคการหาข้อมูลกับเด็ก เป็นสมรรถนะที่สำคัญของครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสที่จะต้องหา
ข้อมูลประกอบการจัดการเรียนรู ้ ทั ้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู ้ เช่น ประวัติเด็ก 
พฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู้ ทักษะ ความสนใจ ความต้องการในการเรียน ข้อมูลอาชีพที่สนใจ ฯลฯ 

3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล นอกจากการการหาข้อมูลกับเด็กนอกระบบแล้ว 
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเด็กก็มีความสำคัญด้วย เนื่องจากครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสจะต้องทวนสอบข้อมูลที่
ได้มาอยู่เสมอเพ่ือความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล 

3.5 การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นอีกสมรรถนะหนึ่งที่ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสมีในการเข้าถึง 
เข้าหา เด็กนอกระบบการศึกษา เพราะหากเด็กไม่มีความเชื่อใจครูแล้ว ก็ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
และหากสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันแล้ว นอกจากครูจะเป็นที่พ่ึงและเป็นผู้ที่เด็กไว้ใจแล้ว ยังทำให้เด็กมี
แนวทางการใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วย 

3.6 การละลายพฤติกรรมเด็ก เมื่อครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเด็กแล้ว 
การปรับพฤติกรรมเด็กจะไม่สามารถทำได้ทันที แต่จะต้องมีการละลายพฤติกรรม และลดทอนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์บางประการลง เช่น ความก้าวร้าว ฯลฯ และเสริมพฤติกรรม เช่น การกล้าแสดงออก การสแงด
ความคิดเห็น ระบบการคิด ฯลฯ ที่จะทำให้เด็กนอกระบบการศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 

4. ความท้าทายและอุปสรรคในการดำเนินการตามแต่ละบริบทของพื้นที่และกลุ่มของครูนอกระบบ
การศึกษา 

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 

4.1 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเป็นตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเมื่อครบอายุสัญญาจ้าง ส่งผล
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ให้ขาดความต่อเนื ่องในการขับเคลื ่อนภารกิจการศึกษานอกระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.2 ครูสอนเด็กด้อยโอกาส และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาด
องค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้แก่ (1) ทักษะ
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (2) ทักษะการ
บริหารจัดการงบประมาณและการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (3) ทักษะการออกแบบและการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือและการ
ดูแลในภาวะจำเป็นเร่งด่วน 
 

2. กลุ่มครูนักพัฒนา จำนวน 2 โครงการย่อย มีครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน รายละเอียดดังนี้  

2.1 โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

2.1.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
การทดลองใช้สมรรถนะ โดยการทดลองใช้ในสถานการณ์จำลอง 1 วัน แล้วนำไปทดลองใช้ใน

สถานการณ์จริง 1 เดือน โดยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ และมีการ
ติดตามพูดคุยแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน ดังนี้ 
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ภาพ 6.2 การสร้างนวัตกรรมต้นแบบครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 

1. จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา 
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของเด็กนอกระบบการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างการย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันมีผลกระทบจากปัจจัยภายในครอบครัว การอบรม
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เลี้ยงดู วิถีชีวิต และผลกระทบต่อจิตใจที่มีปัจจัยมาจากครอบครัว การขาดบิดามารดา การได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลักษณะต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กนอกระบบแต่ละช่วงวัย 
ปัญหา ความต้องการ พฤติกรรมที่แสดงออกอันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ และสามารถ
ส่งเสริม ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กได้เหมาะสมเป็นรายบุคคล 

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา เน้น
แนวทางการปฏิบัติ โดยเริ่มจากการจำลองเหตุการณ์ของครูนอกระบบการศึกษาในการลงพื้นที่ที่มีบริบทที่
แตกต่างหลากหลาย แล้วทำการสรุปผลการเรียนรู้ 

2. การศึกษาภาคสนาม เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของการศึกษา
ภาคสนาม โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมตนเองและทีมงานก่อนเข้าสู่ชุมชน การมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของชุมชนและเด็กนอกระบบในแต่ละพื้นที่อย่างลุ่มลึก การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับพื้นที่ 
กลไกการทำงาน และการกำหนดบทบาทของการศึกษาในชุมชนอย่างเหมาะสม และการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับบุคลากรระดับเครือข่าย แกนนำ หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมทั้งการสร้างและใช้เครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่บนฐานความไว้วางใจและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของคนในชุมชน การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ การตีความ
และสรุปผลจากข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

การศึกษาภาคสนาม เน้นการสร้างความไว้วางใจ ด้วยการสร้างโปรไฟล์ การให้ความสำคัญกับการ
เคลื่อนไหวทางสังคม การสร้างคุณค่า การปฏิบัติงานอย่างนักวิชาชีพ โดยการจำลองเหตุการณ์ของครูนอก
ระบบการศึกษาในการทำงานกับชุมชน โดยสมมติว่าถ้าเราเป็นบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำ
ท้องถิ่น ประชาชน จะมีรูปแบบวิธีการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างไรบนฐานความต้องการที่แท้จริง
ของเด็ก   
 1.3 การใช้แอปพลิเคชันให้ครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ผ่านแพลตฟอร์ม ได้แก่ เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก 
อินสตาแกรม ยูทูป โดยการวางแผนการสร้างเพื่อใส่ข้อมูลองค์กร ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น การขอ
ความช่วยเหลือ การสมทบทุน ปัญหาชุมชน โดยมีกิจกรรม เช่น การเรียนรู้ในด้านการอบรม ทักษะชีวิต 
ศาสนา ธุรกิจ การลงพ้ืนที่ การเยียวยา 

2.1.2 การประเมินผล 
การวัดและประเมินผลสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา มีเง ื ่อนไขของการประเมินผล คือ  

1) การประเมินผลจะต้องเน้นการประเมินแบบองค์รวม 2) การวัดและประเมินผลไม่ได้วัดผลทันทีหลังจัด
กิจกรรม แต่จะประเมินผลหลังจากจบกิจกรรมไปแล้ว 3) การวัดและประเมินผลเพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลเท่านั้น 
ไม่ได้นําไปตัดสินหรือส่งผลกระทบต่อการทํางานแต่อย่างใด 

โครงการมีวิธีการวัดและประเมินผลสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาผ่านการเล่าประสบการณ์ 
(แนวคิดการศึกษาแบบเรื ่องเล่า : Narrative Approach) ซึ ่งได้เน้นการให้ผู ้เข้าร ่วมโครงการถ่ายทอด
ประสบการณ์หลังจากที่ตนเองนําความรู้ไปใช้ นอกจากนั้นแล้วการตรวจสอบกํากับติดตามการนําไปใช้จริงใน
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พื้นที ่ของครูอาสา โดยโครงการได้มีวิธีการตรวจสอบกํากับติดตาม ดังนี ้ 1) การใช้ช่องทางออนไลน์ใน 
การตรวจสอบ ผ่าน VDO Call 2) การลงพื้นที ่ตรวจสอบแบบดาวกระจาย 3) การนิเทศน์ออนไลน์ ผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ได้แก่ ศึกษานิเทศน์จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
1 เจ้าหน้าที่การศึกษาจากเทศบาลเมืองปัตตานี เจ้าหน้าที่การศึกษาจากเทศบาลเมืองพัทลุง ได้เข้ามาช่วยใน
การติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ ครูจาก Green peace ครูจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
เมื่อตรวจสอบกํากับติดตามการนําไปใช้จริงในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจึงทําการประเมินผลด้วยการถอด
องค์ความรู้การพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามแนวทางการประเมิน
ตลอดจนข้อคําถามสําหรับการประเมินนั้น โครงการจะใช้วิธีการประเมินแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้ครูอาสาเล่า
กิจกรรม ผลการทํากิจกรรม ตลอดจนการนําความรู้ไปใช้เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เนื่องจากหากโครงการส่งแบบ
ประเมินให้ครูอาสาเห็นข้อคําถามทั้งหมดจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง และการเป็นสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น
จริงส่งกลับมายังโครงการ ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากครูอาสากลัวการประเมินด้วยเอกสารด้วยเกรงว่าจะส่งผลต่อ
การทํางานของตนเอง ฯลฯ 

ครูได้ความรู้เชิงปฏิบัติที ่จะนําไปปรับปรุงพัฒนาการทํางาน ซึ่งครูอาสามีต้นทุนเดิมอยู่บ้าง แต่ได้
เพิ ่มเติมทักษะการทํางานในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย โครงการซึ ่งทํางานผ่านมูลนิธิมีต้นทุนเดิมอยู่
ค่อนข้างมาก แต่ไม่เคยถอดบทเรียนที่จะถ่ายทอดให้พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้รู้ อย่างไรก็ตาม การบูรณาการความรู้ออกสู่
สังคมนั้น โครงการได้สร้างช่องทาง (Platform) รวบรวมการดําเนินงานของครู ตลอดจนการขายสินค้า และ
รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ mie.or.th โดยคําว่า MIE ย่อมาจาก Modern Information 
Education 

คณะทำงานมีการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่และกิจกรรมที่เก็บ

รวบรวมข้อมูล ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลการสังเกจพฤติกรรมครูนอก
ระบบการศึกษา (กลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย/รายบุคคล) พฤติกรรมที่บ่งชี้แต่ละด้าน (การทำงานกับเด็กในด้าน
อุดมการณ์และใจรัก/ความมุ ่งมั่นตั ้งใจในการทำงาน/การปฏิบัติตนต่อกลุ่มเพื่อครูและผู ้ปกครอง) โดย  
มีประเด็นการพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ เพ่ือเก็บข้อมูลจากครูนอกระบบการศึกษา 
 2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลจากทีมงาน โดยจำแนก
ตามสมรรถนะท่ีพัฒนา ดังนี้ 
  - สมรรถนะหลักด้านความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจ
ธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา (K) ใช้วิธีการสำรวจโดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์เรื่องความรู้ความ
เข้าใจต่อต่อการปฏิบัติงานในพื้นที ่และธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน จำนวน 12 คน ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่าความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และธรรมชาติของเด็กนอกระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้  
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  - สมรรถนะย่อยด้านแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว  
ในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ (K)  ใช้วิธีการสำรวจโดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์เรื่องความรู้ความ
เข้าใจต่อการสร้างแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว เป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าความรู้
ความเข้าใจต่อการสร้างแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้  
  - สมรรถนะย่อยด้านการศึกษาภาคสนาม (K) ใช้วิธีการสำรวจโดยสร้างแบบประเมินความรู้
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ามีคะแนน
ร้อยละ 72.2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้  

- สมรรถนะย่อยด้านอุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก (A) ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 

1) การทำงานกับเด็กในด้านอุดมการณ์และใจรัก ครูกลุ่มเป้าหมายเกิดอุดมการณ์และใจรัก
ในการทำงานกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในลักษณะมีเจตจำนงที่แน่วแน่และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเผชิญ  
ไม่บ่นท้อถอยในขณะการเดินทางเข้าพื้นที่ แสดงความแน่วแน่ต่อการทำงาน ไม่ละเลยที่จะสอบถามและหา
หนทางในการช่วยเหลือเยาวชนทุกกลุ่ม รวมทั้งแสดงความรักและปรารถนาดีต่อเด็กและเยาวชนที่ยากลำบาก
ในทุกกรณี และพยายามทำงานจนสำเร็จ 

2) ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน โดยครูกลุ่มเป้าหมายมีใจมุ่งมั่นและปรารถนาดีอย่าง
บริสุทธิ์ใจที่จะทำงานเพื่อเด็ก แบ่งภาระหน้าที่ในการเข้าหาชุมชนอย่างเหมาะสม ไม่ละเลยต่ อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย พยายามเดินทางเข้าพื้นที่แม้ยากลำบาก มีเจตจำนงที่แน่วแน่และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเผชิญ  
มีความรักและศรัทธาต่อตัวเองส่งต่อให้มีความรักและศรัทธาต่อการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาใน
ลักษณะของการช่วยแนะนำแนวทางในการแสวงหาโอกาส มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน 
และประสบการณ์ความล้มเหลวที่เคยเกิดข้ึนกับตนเอง เพ่ือสร้างกำลังใจให้กลุ่มเยาวชนทุกคน 

3) การปฏิบัติตนต่อกลุ่มเพื่อนครูและผู้ปกครอง โดยครูกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือเพื่อนที่
ร่วมงานอย่างเต็มที่ แบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว และร่วมกิจกรรมในชุมชนขณะที่ผู ้ปกครองประกอบอาชีพ  
ทั้งค้าขาย ทำเกษตร ทำประมง หาปลา กรีดยาง และปฏิบัติตนอย่างจริงใจทำให้เกิดความไว้วางใจและยอมรับ
การทำงานในพ้ืนที ่

2.1.3 การถอดบทเรียนการดำเนินโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

การถอดบทเรียนการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอตัวอย่างของความสําเร็จในทุกมิติ ใน
ลักษณะของรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการ/และแนวปฏิบัติ จากบทเรียนความสําเร็จของโครงการอื่น ๆ  
 และเพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนการเรียนรู้ และนําเสนอจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางการต่อยอด
โครงการ โดยมีลักษณะของกิจกรรม เป็นการจัดประชุมสรุปโครงการระบบออนไลน์  (Zoom / Google 
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Meet) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทํางานของโครงการและครูนอกระบบการศึกษา จัดประชุม
ในระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชันซูม ซึ่งการถอดบทเรียนครอบคลุมประเด็นด้านต่าง  ๆ ได้แก่ การนําเสนอ
ตัวอย่างของความสําเร็จในทุกมิติ ในลักษณะของรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการ/และแนวปฏิบัติ จากบทเรียน
ความสําเร็จของโครงการอื่นๆ การแลกเปลี่ยนและสะท้อนการเรียนรู้ และนําเสนอจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
และแนวทางการต่อยอดโครงการ กระบวนการถอดบทเรียนเป็นการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า โดยการเล่า
ประสบการณ์การทดลองใช้ในพ้ืนที่และเชื่อมโยงถึงบทเรียนความสำเร็จบนฐานการใช้การสร้างกำลังใจทีมงาน
และเครือข่าย การใช้สุนทรียสนทนา ดังนี้  

1. การเล่าประสบการณ์การทดลองใช้ในพ้ืนที่  
2. ผลการนำสมรรถนะไปใช้ 
3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
4. วิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม 
5. อุปสรรคการทำงาน 
6. แนวทางการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 
การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้  
1.  ครูนอกระบบการศึกษาควรเลือกสมรรถนะที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ สมรรถนะด้านการสร้างความไว้วางใจควรเป็นสมรรถนะแรกก่อนการพัฒนาสมรรถนะด้าน  
อ่ืน ๆ เพราะการสร้างกระบวนการเข้าถึงพ้ืนที่ให้ได้ก่อนจะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ 

 2. ครูนอกระบบการศึกษาควรคัดเล ือกครูกลุ ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที ่เหมาะสม ได้แก่ 
ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ เงื่อนไข พันธะสัญญาหรืองานที่เป็นภาระผูกมัด 
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
 3.  ครูนอกระบบการศึกษาควรวางระบบหรือกลไกการทำงาน เช่น ระบบการแบ่งภาระงาน บทบาท
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน รูปแบบการพัฒนาครู การจัดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ
กิจกรรมบนฐานเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.  ครูนอกระบบการศึกษาควรมีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างทีมงานในพื้นที่หลาย
ทีม เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการเลือกพ้ืนที่ที่มีทีมงานที่
เข้มแข็ง มีกลไกการทำงานที่มีระบบ และกลุ่มครูและเด็กนอกระบบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเป็นเรื่องที่
สำคัญจำเป็น 

 5.  ครูนอกระบบการศึกษาควรมีการระบบสร้างความเข้าใจให้ทีมงานก่อนดำเนินโครงการ โดยอาจ
สร้างเป็นวาระที่จำเป็นเร่งด่วนที่ทำให้เกิดการตื่นตัว  มีระบบสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณที่เพียงพอ และ
แรงจูงใจ รวมทั้งอาจมีพันธะสัญญาหรือการรับรองเพื่อมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการจนสำเร็จลุล่วงโดยไม่ขาด
ตอน จะช่วยให้กระบวนการทำงานมีความหมายมากขึ้น มีแรงสนับสนุนจากทีมงานและเครือข่ายในพ้ืนที่ และ
จะช่วยให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จท่ามกลางปัญหาหรืออุปสรรคที่ยุ่งยาก   
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2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา เด็กนอกระบบการศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
การนำนวัตกรรมไปสู่การทดลองใช้กับครูนักพัฒนา จัดขึ้นในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงงานเรียนรู้ 8 ฐาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิบ้านอุ่นรัก อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี กิจกรรมประกอบด้วยครูนักพัฒนาจากพื้นที ่อำเภอต่าง ๆ ตามแนวขอบชายแดนไทย -พม่า  
รวม 25 คน ลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 

1. โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. โครงงานเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์  
3. โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม  
4. โครงงานสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ 
5. โครงานสร้างสรรค์แปรรูปจากอาหารชุมชน 
6. โครงงานทำผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
7. โครงงานสมุนไพร พืชมหัศจรรย์ 
8. โครงงานไดอารี่เล่าเรื่องจากการวาดภาพ  

แต่ละโครงการจะมีวิทยากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยครูภูมิปัญญา และคนใน
ชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้ในเชิงของเนื้อหาขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์/เทคนิควิธีการต่าง ๆ และมีวิทยากรด้าน  
การเรียนรู้ที่เน้นให้ความรู้เชิงกระบวนการในการพัฒนา Project-Based Learning ด้วย คือ เมื่อครูได้เรียนรู้
ในโครงงานที ่ตนเองสนใจแล้ว ต้องกลับมานั ่งว ิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู ้แบบ Project-Based 
Learning เพื่อนำเสนอต่อวิทยากรต่อไป ทั้งนี้ ในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ครูนักพัฒนาได้นำเด็กนอกระบบ
การศึกษาที่ตนเองดูแลอยู่มาร่วมในกิจกรรมด้วย ซึ่งครูจะมีโอกาสได้สังเกตถึงพฤติกรรม ความสนใจ และ  
การเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือให้สามารถทำความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

ทั้งนี้ ตัวอย่างคำถามท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดในการจัดทำโครงงาน แบ่งเป็น 
ส่วนที่ 1 ชื่อโครงการ/คณะทำงานผู ้รับผิดชอบ ที่ระบุชื ่อโครงงาน ชื่อกลุ่ม รายชื่อแกนนำกลุ่ม  

ที่ปรึกษา 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม โดยมีประเด็นดังนี้ 
 2.1 แนวคิดที ่มาของโครงการ : ทำไมจึงสนใจอยากทำเรื ่องนี ้ วัตถุประสงค์ของการทำ

โครงการคืออะไร จะทำกิจกรรมอะไรบ้างที่นำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สุขภาวะของ
ตนเอง และชุมชน ทำแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง 

 2.2 เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากทำโครงการ : การเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง
และสมาชิกในกลุ่ม (ด้านความรู้ ความคิดท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ ด้านจิตใจ/สังคม) 

 2.3 กิจกรรม วิธีการที่ทำแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง : ระบุกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เวลาสถานที่ วิธีการดำเนินกิจกรรม ผลจากการทำกิจกรรม 



143 
 

 2.4 ระยะเวลาของโครงการ 
 2.5 ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง 
 2.6 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 ทั้งนี้ ให้ครูนักพัฒนาและเด็กนอกระบบการศึกษาได้ทำงานร่วมกันและสรุปข้อมูลเพื่อตอบ

คำถามเหล่านี้ และมีการวัดและประเมินความสำเร็จของการทำโครงงานร่วมกัน 
2.2.2 การประเมินผล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 การทบทวนหลังปฏิบัติงาน - AAR (After Action Review) ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้
ของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว วิทยากรจึงถอดบทเรียนในลักษณะของการทบทวนหลังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น  
การใช้คำถามสร้างแรงบันดาลใจ ให้ครูได้นำเอาประสบการณ์เดิมของตนเองมาเทียบเคียงกับประสบการณ์  
การเรียนรู ้ที ่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม และสรุปเป็นประสบการณ์ใหม่ตามแนวคิดการเรียนรู ้ เชิง
ประสบการณ์ ซึ่งครูได้สะท้อนว่าเดิมที การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ ใช้  
การเทียบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง บูรณาการกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การจัดการเรียนรู้
ใช้เทคนิคและวิธีการในชั้นเรียนแบบเดิม ๆ ที่ไม่ค่อยดึงดูดความสนใจของเด็ก ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมนี้  
ครูเกิดแนวคิดที่จะนำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนแบบเดิม ๆ โดยใช้ Project-Based Learning และใน 
การจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา จะบูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Project ที่เด็กทำด้วย  
 วิธีการติดตาม 

การประยุกต์ใช้เครื่องมือและกิจกรรมการนำไปทดลองใช้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายตามบริบทพื้นที่ เป็น
ขั้นตอนภายหลังที่ครูนักพัฒนาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ครูมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการนำ
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งทางคณะทำงานโครงการย่อยฯ มอบหมายให้ครู
ลองออกแบบหลักสูตรเล็ก ๆ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Project-Based Learning แล้วจึงนัดหมายให้มา
รายงานผลในกิจกรรมการถอดบทเรียนช่วงท้ายโครงการ 

 
ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ 100 (25 คน) เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลา

ที่กำหนด และมีครูที่ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการแต่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยอีกจำนวน 3 
คน รวมเป็น 28 คน รวมถึงการนำกลุ่มเป้าหมายเด็กนอกระบบการศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ด้วย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ครูนักพัฒนาเกิดสมรรถนะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

Project-Based Learning ที่ผสมผสานความรู้ทั้งเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจ
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ธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้  
การโค้ช ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และสามารถจัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงสมรรถนะในการเป็น
วิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 

2. ครูนักพัฒนาได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานอย่างอดทนและมีใจรักต่อเด็กนอกระบบการศึกษา  
3. ครูนักพัฒนาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการทำงานกับเครือข่าย และการดึงคนที่มีศักยภาพมาช่วยใน

เครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานของ
คณะทำงานโครงการย่อยฯ ที่สามารถแสดงศักยภาพให้ครูเห็นและทำตามได้ 

2.2.3 การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
 การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 

คณะทำงานโครงการย่อยฯ ดำเนินการถอดบทเรียนครูนักพัฒนา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ 
โรงเรียนต้นรัก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการถอดประสบการณ์การนำสมรรถนะที่ได้รับการ
พัฒนาไปปฏิบัติใช้ในการทำงานจากครูในโรงเรียนต้นรัก จำนวน 10 คน โดยครูคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากอยู่พ้ืนที่ห่างไกลและติดภารกิจ แต่มีการสื่อสารติดตามกันอยู่เป็นระยะ กระบวนการ
ถอดบทเรียน ใช้คำถามสร้างแรงบันดาลใจ และดึงประสบการณ์ที่มีคุณค่าของครูแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนใน
กลุ่ม โดยแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ นี้ เชื่อว่าครูทุกคนมี
ฐานความรู้และประสบการณ์ที่สามารถใช้จัดการการทำงานของตนเองอยู่แล้ว ดังนั้น จึงนำประสบการณ์ อัน
เป็นความรู้ เทคนิควิธีการที่ครูแต่ละคนใช้แล้วได้ผล หรือปัญหาที่ครูต้องการแก้ไข มาแลกเปลี่ยนกับครูคนอ่ืน 
ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

- การวิเคราะห์และทำความเข้าใจเด็ก แบ่งเป็นด้านที่ควรส่งเสริม ซึ่งใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้เป็นตัว
วัดความสนใจของเด็กและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และด้านที่ควรแก้ไข ทักษะที่บกพร่องที่ควร
ปรับปรุง อันพบจากการทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ เช่น ทักษะการอ่านและสืบค้นข้อมูล ทักษะการสื่อสาร
และนำเสนอ ซึ่งครูช่วยเสริมเติมเต็มทักษะเหล่านี้ให้แก่เด็ก 

- การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของเด็ก ไม่มีทฤษฎีหรือวิธีการที่ตายตัว ควรใช้การสังเกตเด็ก 
รวบรวมความสนใจของเด็ก นำมาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้แบบลึกซ้ึง 

- การใช้ไดอารี่ที่แสดงเรื่องราวด้วยการวาดภาพ เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินเด็ก สามารถ
ประเมินได้ดีกว่าการประเมินด้วยการให้ทำข้อสอบหรือเขียนตัวหนังสือ 

นอกจากบทเรียนที ่ได้รับ ครูได้นำเสนอหลักสูตร/กิจกรรมที่ได้ร่วมกันออกแบบโดยใช้แนวคิด 
Project-Based Learning ที่จะนำไปใช้จัดการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาในช่วงภาคการศึกษาที่ 2  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1. Geography แผนที่ไทย แผนที่ทวีป และแผนที่โลก ภูมิอากาศ แม่น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร
พ้ืนเมือง ฯลฯ ให้เด็กเริ่มเรียนรู้จากพ้ืนที่โดยรอบชุมชนที่ตั้งของตนเอง และการสืบค้นข้อมูลเพ่ือขยายให้กว้าง
ออกไปจนสุดถึงระดับแผนที่โลก ผ่านการทำ Project  

2. โลกออนไลน์และการเท่าทันสื่อ การเรียนรู ้เบื ้องลึกเบื ้องหลังของโลกออนไลน์ การปรุงแต่ง 
content และภัยจากโลกออนไลน์ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมตามกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนำมาต่อยอดมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาสู่อาชีพ 

ซึ่งตัวอย่าง Project เหล่านี้ ครูได้สำรวจความสนใจของเด็กก่อนแล้วนำมาออกแบบร่วมกัน โดยวาง
ระยะเวลากิจกรรมในการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และจะให้เด็กจัดนิทรรศการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

3. กลุ ่มครูจิตอาสา จำนวน 3 โครงการย่อย มีครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มเป้าหมายที ่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน รายละเอียดดังนี้  

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
เชียงรายและแม่ฮ่องสอน  

3.1.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
จัดขึ้นในลักษณะของการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือกิจกรรม

พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา เป็นขั้นตอนของการนำนวัตกรรมที่ออกแบบไปสู่การทดลองใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะครูจิตอาสา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 สิงหาคม 2565 ณ 7Art Inner Place (โรงเรียนในภูเขา) อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยครูจิตอาสาจากพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน รวม 22 
คน คณะทำงานโครงการย่อยฯ 2 คน และวิทยากร 2 คน ลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนาปัญญาภายใน 
     กิจกรรมศิลปะบำบัด ดำเนินการโดยครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (วันที่ 1 และ 2) ใช้ปรัชญา 
Anthroposophy (มนุษยปรัชญา) แนวคิด Arts Inner Experience ศิลปะที่ระเบิดจากภายใน เน้นการ
ทำงานผสานกันระหว่าง Head-Heart-Hand ผ่านกิจกรรมจัดแจกันดอกไม้ และกิจกรรมระบายสี นอกจาก
เรื่องศิลปะแล้ว ครูมอสใช้ทฤษฎีทางพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์กับการทำความเข้าใจศิลปะที่สื่อออกมา
ของคนตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย  
  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางประสบการณ์ ดำเนินการโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ 
(วันที่ 3) ใช้กระบวนการทางจิตปัญญา โดยเน้นให้ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังเสียงตนเอง คุยกับตนเอง และ
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน  
 2. กิจกรรมการพัฒนาปัญญาภายนอก (วันที่ 4) แบ่งเป็นหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้ 
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 1. การโค้ช ให้ครูได้เรียนรู้จากการนำกิจกรรมการพัฒนาปัญญาภายในไปทดลองใช้ เรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม โดยกิจกรรมออกแบบให้ดึงศักยภาพของตนเอง (ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ) มาเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม โดยมีคณะทำงานโครงการย่อยฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน 
การทำงานมาก เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และใช้คำถามเพื่อดึงประสบการณ์ของครูมา
แลกเปลี่ยนจนเกิดเป็นประสบการณ์ของกลุ่ม และการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
อาทิ แผนที่ชีวิต ถนนชีวิต ไทมไลน์ชีวิต ฯลฯ ให้ครูได้ลองทบทวนชีวิต ย้อนคิดถึงช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต ทั้ง
ช่วงที่เป็นความสุขและความทุกข์ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในชีวิต เพ่ือนำไปปรับใช้ในการทำความเข้าใจภูมิหลัง
ของเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือการโค้ชอย่างเหมาะสม 

 2. กลุ่มความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบ ความเข้าใจธรรมชาติ ให้ครูได้เรียนรู้
จิตวิทยาของมนุษย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงวัย ตามแต่ละกลุ่มภูมิหลังที่แตกต่างกัน เพื่อให้ครูได้ทำ 
ความเข้าใจถึงการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กนอกระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามช่วงวัย และภูมิ
หลังที่อาจส่งผลกระทบ เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย และสอดคล้องกับ
สภาพบริบท สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กนอกระบบการศึกษาอาจมีจิตวิทยาพัฒนาที่แตกต่างไปจากเด็กปกติ
ในช่วงวัยเดียวกัน อาจมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าหรือแตกต่างไปจากทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการอยู่บ้าง 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาความเปราะบางที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
พฤติกรรมเหล่านั้น และสามารถจัดการเรียนรู้และโค้ชให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

 3. กลุ่มการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การศึกษาทางเลือก การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะกิจกรรม คือ การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของการศึกษา
แต่ละประเภท ซึ่งนับเป็นปัญญาภายนอก เป็นการนำเอาความรู้ต่าง ๆ ไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
เด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้เข้าไปสู่การศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ตาม
ศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการของเด็ก โดยการจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบนี้ ยังควรต้องจัดให้
สามารถตอบโจทย์ชีวิตและการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาได้ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างเท่าทันต่อยุคสมัย ตอบโจทย์อนาคต ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับการศึกษาใน
ระบบที่เป็นการศึกษาในกระแสหลัก ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสถานภาพ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและกฎหมายการศึกษาที่ครูจำเป็นต้องรู้ 

 4. กลุ่มสมรรถนะนิเวศการเรียนรู้ ได้แก่ การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง และความรู้เกี่ยวกับนิเวศการเรียนรู้ ลักษณะกิจกรรม คือ การบรรยายและอภิปรายความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที ่แวดล้อมตัวเด็กนอกระบบการศึกษา โดย
เปรียบเทียบให้ครูเห็นถึงนิเวศการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบ (การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ/การเรียนต่อ) และนิเวศ
การเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบ (การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง) โดยเมื่อครูเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษาแล้ว ให้ครูได้ลองออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และการระบุแหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกิจกรรม “ภาพถ่าย
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เล่าเรื่อง” โดยมุ่งให้ครูได้กำหนดโจทย์ที่สนใจเกี่ยวกับตนเองและนิเวศรอบตัว โดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ
เล่าเรื่อง เน้นการสื่อสารของภาพและคำอธิบายที่ครูต้องการสื่อสารต่อเพื่อนครูคนอื่น ๆ จากนั้น จึงให้ครสูรุป
ถึงนิเวศและแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนสังคมของตนเอง อะไรคือสิ่งที่น่าจะมีบทบาทเชื่อมโยงและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษา 

3.1.2 การประเมินผล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย แบ่งได้ดังนี้ 
 1. เครื่องมือเช็คอิน – BAR (Before Action Review) หลังจากกิจกรรมเรียกสติ รับรู้ เตรียมพร้อม
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะให้ครูกลุ่มเป้าหมายได้เช็คอินประเมินความคาดหวัง ความรู้ความเข้าใจต่อ
ประเด็นหรือหัวข้อของกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้ รวมทั้งความรู้สึก อารมณ์ในการร่วมกิจกรรมด้วย 
โดยเขียนบนกระดาษโพสต์อิท แล้วนำไปแปะบนกระดานหรือกระดาษที่เตรียมไว้ แล้วช่วยกันกันจัดกลุ่ม
เนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกเพื่อเป็นโจทย์ให้วิทยากรและทุกคนช่วยกันพัฒนากระบวนการเพื่อตอบโจทย์
ดังกล่าวด้วยกัน 
 ผลที่ครูได้สะท้อนถึงความคาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะมีตัวอย่างดังนี้ 

- อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษา 
- สิ่งที่ได้เรียนรู้จะสามารถพัฒนาตัวเด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างไร 
- ทบทวนกระบวนการหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งบางครั้งก็หลงลืมไป 

 2. เครื่องมือเช็คเอาท์ - AAR (After Action Review) ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากร ผู้จัด
กระบวนการให้ครูจิตอาสาได้ประเมินความรู้ ความเข้าใจโดยเทียบกับความรู้ ความเข้าใจจากการประเมิน
ความคาดหวังก่อนร่วมกิจกรรมของตนเอง โดยใช้วิธีการเขียนเนื้อหาและความรู้สึกลงกระดาษโพสต์อิท แล้ว
นำไปแปะบนกระดานที่เตรียมไว้ ซึ่งกระบวนนี้หากมีเวลาควรจะให้ผู้ประเมินได้กล่าวอธิบายเสริมเพ่ิมเติมจาก
ที่เขียนในกระดาษโพสต์อิทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ผลที่ครูสะท้อนถึงผลที่ได้รับภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและการนำไปทดลองใช้ 
มีตัวอย่างดังนี ้

- เป็นกิจกรรมที่ดีและองค์ความรู้ที่เรียนมาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
- ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกแบบการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ

การศึกษาร่วมกับคณะทำงาน 
- สิ่งที่ได้เรียนมา หากจะนำไปใช้ต่อต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับบริบทของ

กลุ่มเป้าหมาย 
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 วิธีการติดตาม 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและกิจกรรมการนำไปทดลองใช้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายตามบริบทพื้นที่ เป็น

ขั้นตอนภายหลังที่ครูจิตอาสาผ่านการฝึกอบรมบนฐานประสบการณ์และการนำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา
ต่าง ๆ ไปทดลองใช้ปฏิบัติจริงตามบริบทพื้นที่ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้ประมาณ 1 เดือน ซึ่งครูได้
นำเอาเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ แผนที่ชีวิต ถนนชีวิต ไทม์ไลน์ชีวิต ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมที่ฝึกอบรมมา อาทิ การจัด
แจกันดอกไม้ การระบายสี ไปทดลองใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษา แล้วคอยสังเกตและประเมินพฤติกรรม 
การเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนอกระบบการศึกษา 

ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. ครูจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนร้อยละ 88 (22 คน) เข้าร่วมกิจกรรมครบถว้น

ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 100 (25 คน) เนื่องจากครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารว่ม
โครงการ ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ แต่ได้รับการติดตามและการให้คำปรึกษาจาก
คณะทำงานโครงการย่อยฯ ที่อยู่ในพื้นท่ี 

2. ครูจิตอาสาร้อยละ 100 ได้นำความรู ้ทักษะกิจกรรมหรือเครื ่องมือ วิธ ีการโค้ชชิ ่งที ่ได้จาก
ประสบการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาไปใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในองค์กรและพ้ืนที่เป้าหมายของตนเอง 

3. ครูจิตอาสาร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน โดยร้อยละ 70 ที่สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติการในพ้ืนที่ในการนำสมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไป
ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จนสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงพฤติกรรม ลดความก้าวร้าว รุนแรงและทักษะอาชีพและ ทักษะชีวิตที่ดีข้ึนในการพ่ึงพา
ตนเองด้านอาหาร สร้างรายได้ และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ครูจิตอาสาเกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ก้าวหน้ามากขึ้นครูจิตอาสามีความรู้ความเข้าใจใหม่ที่

ก้าวหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในการมีประสบการณ์  (Capacity of 
Experience) และมีความมั่นใจที่จะนำประสบการณ์ที่ตนเองมีและพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้นในการนำไปใช้
กับการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

2. ครูนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอนได้นำกิจกรรมและเครื่องมือที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยเกิดผลกระทบต่อเด็กในประเด็นต่อไปนี้ 

 - กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดความตื่นตัว ชื่นชมและสนใจกิจกรรมการเรยีนรู้
บนฐานการงานอาชีพ เกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเองและชาติพันธุ์ของตนเอง มองเห็นศักยภาพ
ของตนเองและชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความอดทน เคารพกติกา มีสติและสมาธิในการเข้าร่วม
กิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนกับครูและเพ่ือนมากยิ่งขึ้น 
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 - กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย เกิดความสุขและสนุกในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและ
เครื่องมือการเรียนรู้แบบศิลปะบำบัด เด็กสามารถนำเอาวัสดุธรรมชาติรอบตัวมาจัดแจกันได้อย่างสวยงาม 
และสามารถสะท้อนความคิดและความรู้สึก การทำความเข้าใจและรู้จักเพ่ือนอย่างลึกซึ้งมากข้ึน ตลอดจนได้ใช้
เครื่องมือในการทบทวนชีวิต ความสุข ความทุกข์ เหตุการณ์สำคัญในชีวิต ทำให้เด็กสามารถสรุปการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นและมีความหมายต่อตนเองได้ พร้อมทั้งหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดำเนินชีวิต  

 - กลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เด็กเร่ร่อนชายแดนจังหวัดเชียงราย เกิดสมาธิในการเรียนรู้ที่
ดีขึ้น ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อน ๆ มากขึ้น ได้ฝึกความอดทนในการทำกิจกรรมได้นานขึ้น ได้อยู่กับตนเอง 
เกิดสมาธิ และภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ตลอดจนเข้าใจและมองเห็นแหล่ งเรียนรู้ในพื้นที่ของ
ตนเองมากขึ้น เห็นช่องทางการติดต่อในการขอความช่วยเหลือหรือรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น 
และเกิดแรงบันดาลใจจากการทัศนศึกษาดูนิเวศการเรียนรู้ในชุมชน ทำให้เห็นช่องทางและโอกาสในการศึกษา
ของตนเองมากขึ้น 

3. ครูจิตอาสาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการสรุปถอดบทเรียนจากประสบการณ์ปฏิบัติ
จริงเพื่อการพัฒนา ลด/แก้ไขจุดอ่อนและเสริมต่อยอดจุดแข็ง ซึ่งไม่ใช่เป็นแต่เพียงการสรุปถอดบทเรียนเพ่ือ
เรียนรู้จากประสบการณ์เท่านั้น แต่เป็นการสรุปถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้จากสมรรถนะในการมีประสบการณ์  
(Capacity of Experience) ของครูจิตอาสาและโครงการ 

3.1.3 การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

การถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ สมรรถนะการพัฒนาเด็กนอกระบบบนฐานประสบการณ์  เป็น
ขั ้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาครูจิตอาสาบนฐานการเสริมสร้างสมรรถนะทางประสบการณ์ 
(Capacity of Experience) เป็นการถอดบทเรียนเพื ่อสรุปองค์ความรู ้ เก ี ่ยวกับการนำสมรรถนะเชิง
ประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่และเวลาให้ครูได้สรุปบทเรียนจากการนำ
ความรู้ เครื่องมือ และกิจกรรม ที่ได้จากการฝึกอบรมบนฐานประสบการณ์ไปลองปฏิบัติใช้จริงในการทำงาน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 
1. นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
การออกแบบกระบวนการฝึกอบรม (Workshop) ในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามี

ความสำคัญที่ควรจะต้องออกแบบร่วมกันกับวิทยากรหลักตั้งแต่แรกโดยสัมพันธ์กับกรอบเวลาที่กำหนดตาม
เงื ่อนไขของงบประมาณและสิทธิการลางานได้ของครูจิตอาสาที่สังกัดองค์กร ซึ่งบทเรียนที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมฯครั ้งที ่ 1 ที ่เชียงดาวทำให้วิทยากรและการแลกเปลี ่ยนของครูจิตอาสาไม่สามารถออกแบบ
กระบวนการให้ตอบโจทย์การพัฒนาทั้ง 9 สมรรถนะได้ทั้งหมดในช่วงเวลาปกติ โดยส่วนใหญ่กระบวนการ
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อบรมจะตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะภายใน/การพัฒนาจิต สมาธิ และปัญญาจากสมรรถนะในการมี
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นสมรรถนะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ (S)  ทั้งนี้กลุ่มครูนอกระบบการศึกษา
จิตอาสาได้จัดให้สมรรถนะปัญญาภายในเป็นต้นทางสำคัญซี่งหากต้นทาง (ใจ) ที่เข็มแข็งแล้วจะสามารถเชื่อม
ไปสู่การต่อยอดหรือพัฒนาสมรรถปัญญาภายนอกอื่น ๆ ได้ 

การคัดเลือกครูจิตอาสาหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรและในการ
ร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญและบทเรียนที่ดีอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายพอสมควร 

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม เช่น เนื้อหาความหมาย
ของสมรรถนะ กระบวนการ วิธีการฝึกอบรม สถานที่พัก และที่ทำกิจกรรมฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
ให้ชัดเจนพอสมควรล่วงหน้าจะทำให้โครงการฯบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายมากกว่านี้ หรือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสมรรถนะใหม่ที่ครูจิตอาสาสนใจก็ได้ 

2. สมรรถนะท่ีเรียนรู้และนำไปใช้ 
1. การรับรู้ ครูจิตอาสาได้ระบุถึงการรับรู้สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา อันนำไปสู่การเกิดการ

เสริมสร้างสมรรถนะเชิงประสบการณ์ ได้แก่ประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ 
- การโค้ช คือ กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสามารถดึงเอาศักยภาพทางความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ ออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ครูจำเป็นต้องมี และต้องใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษาทุกคน 

- การศึกษานอกระบบ (กศน.) เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เปิดโอกาสให้แก่เด็กนอกระบบ
การศึกษาได้เข้าไปเรียนเพื่อได้รับคุณวุฒิและได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่ง กศน. จะช่วยลดเวลาจากการ
เรียนในระบบไปช่วงชั้นละ 1 ปี โดยการเรียนในระบบ 1 ช่วงชั้นใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่ กศน. 1 ช่วงชั้นใช้เวลา
เรียน 2 ปี และสามารถเทียบประสบการณ์ได้ หากเด็กมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ยิ่งช่วยลดระยะเวลา
สำเร็จการศึกษาลงไปอีก 

- การศึกษาทางเลือก เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อรองรับเด็กที่หลุดหรือเสี่ยงหลุด
ออกจากระบบการศึกษา เด็กสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและการศึกษาทางเลือกบางกลุ่มช่วยให้เด็ก
มีรายได้ระหว่างเรียนด้วย 

- การพัฒนาสมรรถนะ ทำให้ครูได้รู้จักการทบทวนและวิเคราะห์ตนเองว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อน
ใดบ้าง ตลอดจนได้รู้จักสังคมรอบตัวมากข้ึนจากเนื้อหาที่ได้รับการฝึกอบรม 

2. ความเข้าใจ ครูจิตอาสาได้อธิบายถึงความเข้าใจมโนทัศน์ของสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา
อย่างลึกซึ้งมากข้ึน ในประเด็นดังนี้ 

- การโค้ชของครูจิตอาสา ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่กลับมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไป 
สามารถจำแนกแตกกรอบไปตามบริบท องค์ประกอบเชื่อมโยง และตามเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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- การโค้ชไม่จำเป็นว่าครูจะต้องรู้ทุกอย่างทุกเรื่องเสมอไป แต่กระบวนการโค้ชทำให้ครูได้เ รียนรู้
ร่วมกันกับเด็ก โดยเฉพาะเรื่องใหม่ ๆ ที่ครูไม่รู้ หรือเคยรู้แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  

- การจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
- จิตวิทยาพัฒนาการและความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา ครูสามารถนำไปใช้

เพื่อวิเคราะห์ภูมิหลังของเด็ก เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบตามระดับพัฒนาการทางการเรียนรู้และภูมิหลัง
ของเด็ก โดยให้ความสำคัญกับทั้งอารมณ์ ความคิด สติปัญญา ความสนใจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก
เป็นรายบุคคล จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็ก 

- การจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้เด็กลงมือทำด้วยตนเอง มีผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าวิธีการให้
ท่องจำหรือทำตามคำบอก 

3. ประสบการณ์ในการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา ครูจิตอาสาได้สะท้อนถึงประสบการณ์การ
นำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ เครื่องมือ เทคนิควิธีการ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กในรูปแบบ
ต่อไปนี้ 

- การรับและส่งต่อการเรียนรู้ของเด็กหลังห้องที่ไม่มีใครให้ความสำคัญหรือสนับสนุน 
- การดูแลเด็กชายขอบที่อาศัยความเข้าใจทางจิตวิทยาพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กนอก

ระบบการศึกษาตามช่วงวัยและภูมิหลัง ซึ่งพบว่าเด็กมีธรรมชาติที่จะต่อต้านและดื้อ การใช้จิตวิทยาและ
กระบวนการสร้างความรักและความงดงาม การสร้างปัญญาจากภายในจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

 - การจัดการเรียนรู้บนฐานอาชีพ และวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงานหารายได้ 

 - การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก หากเป็นเรื ่องที่ครูเองไม่รู้
หรือไม่ถนัด สิ่งสำคัญคือครูต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ไปกับเด็กด้วย 

 - การเร ียนร ู ้จะมีความร ู ้ส ึกเป ็นส ่วนผสมหนึ ่งท ี ่สำค ัญของการเร ียนร ู ้  ซ ึ ่งน ับเป็น
กระบวนการพัฒนาปัญญาภายใน 

 
3.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

3..2.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
โครงการฯ ได้นำกิจกรรมไปทดลองใช้ โดยจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสา ตั้งแต่

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
ครูกรุณาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน วิทยากร 6 คน คณะทำงานมูลนิธิขวัญชุมชน 3 คน และ
สื่อมวลชน 1 คน รวม 32 คน รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้ 

- กิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติ จัดขึ้นเพื่อให้ครูกรุณาจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหาความ
ต้องการของตนเอก โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้น ความรู้สึก ความต้องการ วิธีการ /การร้องขอ และการหา
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ความต้องการของผู้อื่น โดยพิจารณาจากสิ่งที่เราได้ยินผู้อื่น การคาดเดาความรู้สึกของผู้อื่น การคาดเดาความ
ต้องการของผู้อื่น และการเสนอวิธีการ/คาดเดาความช่วยเหลือที่ผู้อื่นต้องการ 

- กิจกรรมการรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการฟัง โดยเฉพาะการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่ง
เป็นทักษะที่มีความสําคัญยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และการลดความขัดแย้งในสังคม อีกทั้ง
เป็นทักษะที่จําเป็นในการรับฟังความต้องการหรือสังเกตปัญหาที่เด็กพิการต้องการจะสื่อสารอย่างลื่นไหลพร่าง
พรูด้วยประสิทธิภาพของการฟังอย่างลึกซึ้ง 

- กิจกรรมปิดตาพาเดิน เป็นกิจกรรมที่ช่วยที่ช่วยสร้างความไว้วางใจในระยะสั้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่
มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจในระยะยาว 

- กิจกรรมผู้นำสี่แบบ (กงล้อสี่ทิศ) เป็นกิจกรรมทีใ่ช้เครื่องมือที่จะทำให้ครูกรุณาจิตอาสาเข้าใจตัวเอง
และผู้อื่นมากขึ้น โดยแบ่งเรียนรู้ว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างในนิสัยและความคิดอย่างไรบ้าง จะทำให้เรา
สามารถบริหารจัดการให้แต่ละคนได้ทำงานในส่วนที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทฤษฎีกงล้อ 4 ทิศ 
(Celtic Wheel) เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของคนกับสัตว์ 4 ชนิด คือ เหยี่ยว หมี กระทิง และหนู จึงแบ่งคน
ออกเป็น 4 ลักษณะที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันออกไป ซึ่งครูกรุณาจิตอาสาควรเข้าใจและมุ่งพัฒนา 
รวมทั้งให้ยอมรับในความแตกต่างและให้อภัย เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและเติมเต็มจุดอ่อนซึ่งกันและกัน 

- การบรรยายทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ ที่กล่าวถึงจิตวิทยาของมนุษย์ทุกวัยตั้งแต่ปฏิสนธิ
จนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออก สังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในวัยต่างกัน เพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะพื ้นฐาน ความเป็นมา จุดเปลี ่ยน จุดวิกฤตในแต่ละวัย กล่าวคือช่วยให้ทราบถึงกระบวนการ
เปลี ่ยนแปลงของบุคคลในวัยต่าง ๆ กัน จิตวิทยาพัฒนาการจึงถือเป็นรากฐานของจิตวิทยาแขนงอื ่น ๆ
การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจบุคคลในลักษณะ
องค์รวมทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมปัญหา เข้าใจ
ถึงระดับสติปัญญา ลักษณะอารมณ์ ความต้องการของบุคคลแต่ละวัย นอกจากนี้การเข้าใจธรรมชาติของบุคคลแต่
ละวัยช่วยให้เกิดการประสานงานกันอย่างราบรื่น และช่วยให้บุคคลปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้น 

- สรุปกิจกรรมและวางแผนการติดตามประเมินผล วิทยากรสรุปกิจกรรมไปสู่วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรม จากนั้นให้ครูกรุณาจิตอาสาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนคิดความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก 
และความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยคณะทำงานวางแผนจะลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลภายหลังการ
ร่วมกิจกรรมของครูกรุณาจิตอาสาโดยสังเกตการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ของครูกรุณาจิตอาสา ผ่านกระบวนการ 
AAR ช่วงปลายเดือนกันยายน 

3.2.2 การประเมินผล 
การประเมินผลโครงการ ใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพ  แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะภายหลังจากการจัดกิจกรรมอบรมเพิ ่มพูน

สมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินรายวัน โดยให้ครูกรุณาจิตอาสาเขียนสะท้อน
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ความรู้สึก สะท้อนว่าสิ่งไหนที่ทำได้ดีให้ชื่นชมตนเองและเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนั้นมีการสังเกตและ  
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและเจตคติ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ครูกรุณาจิตอาสาได้สะท้อนว่า เกิดการเรียนรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กเบื้องต้น ความรู้เรื่องกิจกรรมส่งเสริมเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ แหล่งส่งต่อทางการแพทย์และการศึกษา ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและการหาความ
ต้องการของผู้ดูแล และท่ีสำคัญคือ เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยให้ครูกรุณาจิตอาสาได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์การ
ทำงาน ความรู้สึก อุปสรรคปัญหาในการทำงานในฐานะอาสาสมัครชุมชน อย่างไรก็ดี ยังพบว่า เนื้อหาที่
วิทยากรเตรียมถ่ายทอดมีมากกว่าระยะเวลาที่มี เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเยาวชนพิการ 
หรือการพัฒนาคนพิการแต่ละประเภทและการส่งต่อ  ต้องใช้เวลาการเรียนรู้และต้องการกระบวนการถ่ายทอด
ที่ได้รับการพัฒนามากกว่าการสอนแบบใช้เนื้อหาเป็นฐาน (Content based)  

ระยะที่ 2 การติดตามผลการเปลี ่ยนแปลงสมรรถนะภายหลังจากการจัดกิจกรรมอบรมเพิ ่มพูน
สมรรถนะครูกรุณาจิตอาสา เกิดข้ึนหลังจากการฝึกอบรม 15 วัน คือวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยคณะทำงาน
ได้นัดหมายครูกรุณาจิตอาสามาร่วมกันสะท้อนคิดภายหลังร่วมกิจกรรม (AAR) และทดลองนำความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ในการประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF โดยครูกรุณาจิต
อาสาที่เข้าร่วมโครงการได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากครอบครัวคนพิการ เก็บรวบรวมข้อมูล ICF และเสนอแนะ
แนวทางส่งต่อ โดยคณะทำงานได้จัดทำใบงานเพื่อให้ครูกรุณาจิตอาสาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
โดยแบ่งการลงเก็บข้อมูล 3 พื้นที่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตำบลรัตนบุรี ตำบลทับใหญ่ และตำบลดอนแรด ซึ่ง
ระหว่างการปฏิบัติงานพบอุปสรรค คือ เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นทำให้การดำเนินงานมีอุปสรรคมากพอสมควร 
เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเสร็จ ครูกรุณาจิตอาสาทั้ง 3 กลุ่มได้สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในประเด็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของเครื่องมือการประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF สิ่งที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือแผนผังใยแมงมุม (Spider diagram) เป็นเครื่องมือแสดงผลการให้
คะแนนในรูปกราฟเส้นในผังวงกลม เส้นวงกลม 5 วงแสดงระดับคะแนน วงใกล้จุดศูนย์กลางคะแนนต่ำสุด 
(เป็นทุกข์มาก) วงนอกคะแนนสูงสุด (เป็นสุขมาก) เส้นที่เชื่อมต่อจากจุดกึ่งกลางถึงตัวชี้วัดเพื่อแสดงว่าเป็น
ตัวชี้วัดนั้น และป้องกันความสับสนในการลงคะแนน การลงคะแนนอาจให้ทำเครื่องหมายในช่องว่างเหนือเส้น
ในแต่ละวงคะแนนหรือบนเส้นของตัวชี้วัดนั้น ๆ สรุปผลได้ว่า ครูกรุณาจิตอาสามีความพึงพอใจและเกิดการ
เรียนรู ้เร ื ่องการสื ่อสารอย่างสันติ มากที ่ส ุด ร้อยละ 90 รองลงมาคือ เครื ่องมือ ICF ร้อยละ 80 และ
กระบวนการ AAR ร้อยละ 60 ตามลำดับ สิ่งที่ได้ครูกรุณาจิตอาสามีความพึงพอใจและเกิดการเรียนรู้น้อยที่สุด 
คือ การเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาพัฒนาการและความรู้เรื่องการส่งต่อเด็กนอกระบบการศึกษา ร้อยละ 40 ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะว่าเนื้อหาและกระบวนการที่คณะทำงานจัดมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการครูกรุณาจิตอาสาสามารถระบุปัญหาของเด็กได้ ให้คำปรึกษาได้ ส่งต่อได้ 
และสรุปบทเรียนได้ จึงมีความครบถ้วนในการพัฒนาทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย  
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3.2.3 การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

คณะทำงานได้จัดเวทีถอดบทเรียน “ครูกรุณาจิตอาสาทำได้ เพ่ือเด็กเยาวชนพิการในชุมชน” โครงการ 
การเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 
2565 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานโครงการด้วยการดำเนินการเก็บรวบรวม สกัดความรู้สำคัญ และวิเคราะห์การดำเนินงาน ภายหลัง
การจัดกิจกรรมดังนี้ 

วิธีการหรือกระบวนการในการถอดบทเรียน คือให้ครูกรุณาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
ครูกรุณาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน วิทยากร 6 คน คณะทำงานมูลนิธิขวัญชุมชน 3 คน 
สื่อมวลชน 1 คน และคณะทำงานจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน (CYD) คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน รวม 39 คน ร่วมถอดบทเรียนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาในช่วงเดือน
สิงหาคม 2565 และการประเมินติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะภายหลังจากการจัดกิจกรรมอบรม
เพิ่มพูนสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสา ในช่วงเดือนกันยายน 2565 โดยให้ครูกรุณาจิตอาสาร่วมกันสะท้อน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เป้าหมายของ “ครูกรุณาจิตอาสา” ครูกรุณาจิตอาสาสะท้อนว่าภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ครู
กรุณาจิตอาสาสามารถบอกความต้องการ ในการพัฒนาตนเองได้ เกิดทักษะการส่งต่อ และให้คำปรึกษาผู้ดูแล 
สามารถบอกการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ เกิดรูปแบบการดูแลเด็กพิการในพื้นที่ และเกิดแนวทางการส่งต่อ
เด็กพิการ 

2. ทบทวนลักษณะเด่น ก่อน-หลัง การเป็นครูกรุณาจิตอาสา พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการครูหลายคน
เป็นคนใจร้อน ส่วนใหญ่ชอบช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ร่าเริง ใจดี โมโหง่าย ตรงไปตรงมา ชอบทำงานเพ่ือ
ส่วนรวม ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม สามารถปรับตัวได้มากขึ้น ใจดีมากขึ้น 

3. การถอดบทเรียนการเป็น “ครูกรุณาจิตอาสา” โดยมีประเด็นคำถาม ดังนี้ 
3.1 ความรู้ ทักษะ และทัศนคติใดบ้าง ที่ครูกรุณาจิตอาสา ต้องมี และควรมี สรุปผลได้ว่า  

สมรรถนะ ต้องมี ควรมี 

ความรู้ 
(Knowledge: K) 

- การช่วยเหลือผู้พิการในเบื้องต้น  
- การฟ้ืนฟูผู้พิการ  
- การส่งต่อผู้พิการ ไปยังหน่วยงาน
รับผิดชอบต่อไป  
- การปร ับอารมณ์ให ้สามารถ
เข้าใจผู้พิการได้อย่างแท้จริง  
- การเก็บข้อมูล 

- ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์  
- ความรู้เรื ่องการบริหารจัดการ
การเงิน 
- ความรู ้การพัฒนาผลิตภ ัณฑ์
สร้างรายได้  
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สมรรถนะ ต้องมี ควรมี 

- การจัดสภาพแวดล้อมเพื ่อให้
เหมาะสมกับการอยู ่อาศัยของผู้
พิการ  
- การแก้ป ัญหาในครอบครัวผู้
พิการ เช่น การเงิน การหารายได้  
-  ก า ร ด ู แ ล เ ด ็ ก พ ิ ก า ร ต า ม
สถานะภาพความพิการของเด็ก  
- การแนะนำผู ้ด ูแลให้สามารถ
ช่วยเหลือดูแลผู ้พ ิการได้อย่าง
ถูกต้อง  

ทักษะ 
(Skill: S) 

- ทักษะการวางตัวอย่างเหมาะสม  
- ทักษะการเข้าหา 
- ทักษะการพูดเพื่อสื่อสารและรับ
ฟัง 
- ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้  
- ทักษะการการสื ่อสารเพื ่อให้
กำลังใจ 
- ทักษะการแนะนำ การปฏิบัติที่
ถูกต้องในการดูและผู้พิการ  

- ทักษะการทำความเข้าใจเด็ก
อย่างลึกซึ้ง 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการประสานงาน 
-  ท ักษะการใช ้อ ุปกรณ ์  และ
เครื่องมือแพทย ์
- ทักษะการโน้มน้าวและสร้าง
แรงจูงใจเพื่อสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ดูแลเด็ก  
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
- ทักษะการประสานงานส่งต่อ 

ทัศนคติ 
(Attitude: A) 

- การมีจิตใจดี เปิดใจกว้าง เปิดใจ
รับฟัง  
- การมีเมตตา  
- การไม่อคติ  
- การเสียสละ  
- มองโลกในแง่ดี  

- การไม่เลือกปฏิบัติ  
- ความเอ้ือเฟ้ือ จิตกรุณา  
- ความอดทน  
- การให้โอกาส 
- สร้างแรงบันดาลใจ 
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3.2 การดำเนินโครงการในครั้งนี้ส่งผลกระทบ ( impact) อะไรและอย่างไรบ้างใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

 บุคคล ครอบครัว (ผู้ปกครอง) ชุมชน 

- เด็กพิการมีพัฒนาการที ่ด ีขึ้น
อย่างชัดเจน 
- เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาใน
รูปแบบพิเศษ  

- ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการมาก
ขึ้น  
- ครอบครัวขอความช่วยเหลือ 
เรื่องผ้าอ้อมสำเร็จรูป และรถเข็น 

- อยากให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนมากยิ่งขึ้น  

- เด็กพิการได้รับการดูแลจากครู
กรุณาจิตอาสา พร้อมทั้งได้รับการ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และสิ่งของ
จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  
- เด็กดีใจที่มีครูกรุณาจิตอาสาเข้า
มาดูแลในพ้ืนที่  

- ผู้ปกครองมีกำลังใจ รู้สึกอบอุ่น
และยินดีที่จะให้ครูกรุณาจิตอาสา
เข้ามาดูแลเด็กในชุมชน  
 

- ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ดีใจ คนใน
ชุมชน ภูมิใจ ที่มีทีมกรุณาอยู่ใน
พ้ืนที่  

- เด็กได้ร ับอุปกรณ์และสิ ่งของ
จำเป็นต่าง ๆ สำหรับผู้พิการ เช่น 
อาหาร ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น  
 

-  ช ่วยแบ ่ ง เบาภาระ และลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้ง
สร้างอาชีพให ้ก ับครอบครัวผู้
พิการ 

- ชุมชนเป็นหูเป็นตา แจ้งข่าวสาร 
และช่วยกันดูแล ฟ้ืนฟูเด็กพิการ 
- ช่วยส่งต่อเด็กพิการ  

- เด็กพัฒนาการดีขึ้น ตัวอย่างเคส 
เดินไม่ได้ จากเดิมไม่สามารถเดิน
ได้ แต่หลังจากครูกรุณาจิตอาสา
เข้าไปทำงาน เด็กก็มีพัฒนาการดี
ขึ้นตามลำดับ  

- ผู้ปกครองมีความรู ้ในการดูแล 
และช่วยเหลือผู้พิการในเบื้องต้น   

- ชุมชนลดอคติที่มีต่อเด็กพิการ 
และให้การสนับสนุนเด็กพิการ
มากยิ่งขึ้น 
 

- เด็กพิการมีพัฒนาการดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน 

- ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว  
- ผู้ปกครองมีความรู ้ในการดูแล
เด็กพิการ 

-  ช ุมชนให ้ความสนใจในการ
ช่วยเหลือดูแล และฟื้นฟูผู้พิการ
มากยิ่งขึ้น  

 
3.3 อนาคตการขับเคลื่อนงานโครงการครูกรุณาจิตอาสา ใน 3 มิติ คือ การลดอคติต่อผู้พิการ การสร้างงาน
สร้างอาชีพ และการพัฒนาตัวครูกรุณาจิตอาสา ต้องดำเนินการอย่างไร  

การลดอคติของชุมชน 
ที่มีต่อเด็กพิการ  

การสร้างอาชีพ/ รายได้ ให้กับ
ครอบครัวเด็กพิการ 

การพัฒนาครูกรุณาจิตอาสา 

ทำความเข้าใจกับชุมชน ให้เห็น
คุณค่าความเป็นมนุษย ์

ฝึกอาชีพทำขนม ร่วมกับร้านค้า
ชุมชน 

อบรมเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน  
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การลดอคติของชุมชน 
ที่มีต่อเด็กพิการ  

การสร้างอาชีพ/ รายได้ ให้กับ
ครอบครัวเด็กพิการ 

การพัฒนาครูกรุณาจิตอาสา 

เช่น การลงพื้นที่ การดูแลเด็กใน
ชุมชน 

การเข้าหาครอบครัวเด็กพิการ
อย่างจริงใจ เป็นมิตร รวมทั้งการ
ป ร ะ ส า น ง า น เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ 

เน้นประกอบอาชีพการเกษตร 
เพื่อลดรายจ่าย และสามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ ได้ในชุมชน 

อบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่
ดูแลเด็กพิการ  
 

ทำความเข้าใจ กับเพ่ือนบ้าน และ
สมาชิกในชุมชน โดยอาศัยการ
ประสานงานกับผู้นำหรือ อสม. ใน
พ้ืนที่   

การจักสาน การเย็บผ้า   

การอยู่ร่วมกันในชุมชนและการให้
โอกาสผู ้พ ิการ โดยมีก ิจกรรม
ร่วมกัน  

การพับเหรียญโปรยทาน   

ทำความเข้าใจกับชุมชน เพื ่อให้
สามารถมองเด็กพิการเหมือนกับ
เด็กท่ัวไป 

การเลี้ยงสัตว์  พัฒนาความรู ้ด ้านการดูแลเด็ก
พิการ เรื ่องการบำบัด และการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ  

 
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครูกรุณาจิตอาสาได้ร่วมกันสะท้อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลัง

เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะ ในภาพรวมพบว่า ครูกรุณาจิตอาสามีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทัศนคติและเจตคติที ่ได้ภายหลังเข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Learning by 
doing) นอกจากนั้นครูยังเกิดเครือข่ายการทำงานเพ่ือการประสานงานและทำงานร่วมกันต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
- ระดับปฏิบัติการ (เชิงพื้นที่) ควรมีการออกแบบหลักสูตรหรือเส้นทางการพัฒนาตนเองให้ครูนอก

ระบบการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอโดยสมควรให้
ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน โดยประสานงานเชิงบูรณาการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนา
อาสาสมัครต่าง ๆ ในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
(อผส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฯลฯ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังยังเป็นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของครูนอกระบบการศึกษาเพ่ือแสดงตัวตนอีกด้วย  
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3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาภาคตะวันออก  
3.3.1 การทดลองใช้และพัฒนา 
โครงการฯ ได้นำกิจกรรมไปทดลองใช้ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  

จิตอาสาภาคตะวันออก ใช้ชื่อว่าการจัดเวที “พลังครูสู่พลังโค้ช” มีครูนอกระบบการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น ครูภาคประชาสังคม จำนวน 11 คน จากศูนย์พักพิงคนไร้บ้านบ้านทอฝัน กลุ่ม
รักษ์เขาชะเมา ครูที่เป็นแกนนำชุมชน จำนวน 9 คน จากชุมชนสัมฤทธิ์ ครูสังกัดองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
จำนวน 3 คน จากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานครูที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจำนวน 2 คน จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล ครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดระยอง จำนวน 1 คน และครูที่อยู่ในภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 
2565 ณ โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้ 

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ครูจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคุ้นเคยกัน โดยเป็น
กิจกรรมสลับที่และแลกเปลี ่ยนการสอบถามข้อมูลของครูจิตอาสาที ่อยู ่ข้างเคียงตามประเด็นที่วิทยากร
กำหนดให้ ทำให้ครูจิตอาสามีความคุ้นเคยและรู้จักกันมากขึ้น  

- การบรรยายหลักการพื้นฐานของจิตวิทยา (Core of Psychology) โดยอธิบายให้เห็นภาพรวม
กระบวนการทำงานของนักจิตวิทยา คือ รับรู้ เข้าใจ ทำนาย ควบคุม และยกตัวอย่างกรณีศึกษาของเด็กนอก
ระบบการศึกษาให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 

- กิจกรรมวงล้ออารมณ์ เป็นกิจกรรมที่วิทยากรยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีความบีบคั้นแล้วให้ครู  
จิตอาสาพิจารณาอารมณ์ของตนเองด้านลบ เช่น รังเกียจ ทุกข์ โกรธ กลัว และอารมณ์ด้านบวก เช่น 
ประหลาดใจ สุขจากนั้นให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้ครูจิตอาสาได้ศึกษาและรับรู้
ภาวะอารมณ์ของตนเองและสามารถแสดงออกหรือควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม พร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษาให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 

- กิจกรรมต้นไม้พิษ เป็นกิจกรรมที่วิทยากรให้ครูจิตอาสาแต่ละคนแบ่งกลุ่มแล้วระบุประเด็นปัญหาที่
พบจากการดำเนินงาน เหตุการณ์ที่พบเจอ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก สาเหตุเกิดจากอะไร อะไร/ใครที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นหาเหตุผลและวิธีแก้ไข เขียนระบุออกมาในรูปแบบของต้นไม้ที่มีราก ลำต้น ดอก และผล 
เพ่ือศึกษาว่าอะไร/ใคร ที่ส่งต่อความเป็นพิษให้แก่เด็ก โดยมองให้เห็นสาเหตุแล้วนำสาเหตุนั้นไปพิจารณาแก้ไข
ปัญหา 

- การบรรยายทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์  เพื ่อใช้ในการทำนายหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก 
นอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย ทฤษฎีของ Maslow ทฤษฎีทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ McGregor 
แนวคิด IntrovertฝExtrovert และทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson 

- สรุปกิจกรรมและวางแผนการติดตามประเมินผล วิทยากรสรุปกิจกรรมไปสู่วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรม จากนั้นให้ครูจิตอาสาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทียบเคียงกับมวลประสบการณ์เดิม ทบทวนใน
ประเด็นสำคัญที่ตนเองได้รับการพัฒนา และสะท้อนคิดความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก และความพึงพอใจ
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จากการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นทางคณะผู้ดำเนินงานได้นัดหมายครูจิตอาสาเพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรมค่าย
หนึ่งวัน (Day Camp) เพ่ือติดตามและประเมินผลในภาพรวมต่อไป 

3.3.2 การประเมินผล 
กระบวนการประเมินผล แบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 การประเมินผลเชิงปริมาณ ด้วยการประเมินกลุ่มเป้าหมาย ก่อนและหลังเรียน โดยใช้

แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ โดยการทดสอบก่อนเรียนเป็นการสำรวจความรู้และทักษะ ส่วนการทดสอบหลัง
เรียนนอกจากประเมินความรู้ และทักษะแล้ว ยังเพิ่มแบบประเมินคุณค่า เพื่อศึกษามุมมองทางเจตคติที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นมีการสังเกตและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพ่ื อสังเกตการ
เปลี ่ยนแปลงของพฤติกรรมและเจตคติ โดยการทดสอบก่อนเรียนเป็นการสำรวจความรู ้และทักษะ  
ส่วนการทดสอบหลังเรียนนอกจากประเมินความรู้ และทักษะแล้ว ยังเพิ่มแบบประเมินคุณค่า เพื่อศึกษา
มุมมองทางเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปหลังร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นมีการสังเกตและการพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการเพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและเจตคติ ทั้งนี้จากการสังเกตเบื้องต้น พบว่า รูปแบบที่ใช้
มีความเหมาะสม เพราะครูนอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมตลอดทั ้งกระบวนการและได้แลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้คณะทำงานกำลังพัฒนาเครื่องมือเพื่อติดตามประเมินผลเชิง
คุณภาพร่วมด้วยคือการจัดค่ายแบบ One day Camp ที่ให้ครูจิตอาสาได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษาในสถานการณ์จริงต่อไป ทั้งนี้ ในการออกแบบเครื่องมือ ครู
นอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ประเมินด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการ
เรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งผลการประเมินพบว่า คะแนนการวัดความรู้ และทักษะ 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น และคะแนนทัศนคติที่เป็นผลเสียลดลง สะท้อนถึงความเข้าใจในเรื่องการเป็นครู
นอกระบบการศึกษาจิตอาสาภาพรวม ตลอดจนผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ระยะที่ 1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ หลังการจัดกิจกรรมประมาณ 1 เดือน คณะทำงานจะจัด
กิจกรรมประเมินผลเชิงคุณภาพ เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบ การจัดค่ายแบบ One day Camp ที่
ให้ครูจิตอาสาได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับการพัฒนาไปใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษาใน
สถานการณ์จริงต่อไป โดยจัดกิจกรรมที่ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียน-โรงเล่น 
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

ภายหลังจากการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาภาคตะวันออก  
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยองหลังการจัดกิจกรรม
ประมาณ  2  เดือน คณะทำงานได้จัดกิจกรรมประเมินผลเชิงคุณภาพ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของครู  
นอกระบบการศึกษาผ่านการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ การจัดค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับ (One day Camp) 
เพ่ือให้ครูจิตอาสาได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษาใน
สถานการณ์จริง โดยมีวิทยากรถอดบทเรียนและสะท้อนผลการเรียนที่แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
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เร ิ ่มต ้นด ้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมของคร ูและเด ็กนอกระบบการศึกษาที ่มาจากแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความคุ้นเคย เตรียมความพร้อมและทบทวนข้อมูล จากนั้นแบ่งครูและเด็กนอกระบบ
เป็น 4 กลุ่มเพื่อเข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 การทำผ้ามัดย้อม ฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บา้น 
ฐานที่ 3 การเรียนรู้เรื่องชีวิตและความรู้สึก และฐานที่ 4 การผูกริบบิ้นเหรียญโปรยทาน โดยครูนอกระบบ
การศึกษาจัดทำขึ้นและมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานฐานละ 1 ชั่วโมงเพ่ือให้ครูนอกระบบการศึกษาได้
บูรณาการสมรรถนะหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ การสื่อสารเพ่ือ
ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก และความรู้เกี่ยวกับนิเวศการเรียนรู้ ออกมาผ่านการปฏิบัติงาน
จริง โดยมีรายละเอียด คือ 

ฐานที่ 1 การทำผ้ามัดย้อม ให้เด็กได้ทำผ้ามัดย้อมโดยเตรียมผ้าหรือเสื้อมาเข้าร่วมกิจกรรม นำสีผ้า
บาติกมาผสมน้ำ จุ่มพู่กันลงในสีที่ผสมไว้แล้วระบายลงไปบนผ้า ผึ่งลมให้สีแห้ง แกะอุปกรณ์มัดผ้าออก คลี่ผ้า
แล้วเอาผ้าไปตากให้แห้งสนิทอีกรอบ นำผ้าแห้งไปแช่ไว้เพื่อทำให้สีติดทนนานและไม่ลอก จากนั้นนำกลับมาซัก
อีกรอบ และตากให้แห้งจะได้ผ้ามัดย้อมที่พร้อมใช้งาน 

ฐานที่ 2 ความรู ้เกี ่ยวกับคนไร้บ้าน เป็นฐานที่ให้เด็กนอกระบบได้วาดภาพบ่ายในฝัน จากนั้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะคนไร้บ้าน เหตุผลที่คนที่เคยมีบ้านกลายเป็นคนไร้บ้าน และชมวีดิทัศน์
สัมภาษณ์คนไร้บ้าน ในขั้นสรุปครูและนักเรียนร่วมกันรับทราบกระบวนการช่วยเหลือและช่องทางสำหรับส่ง
ต่อคนไร้บ้านไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสะท้อนคิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก 

ฐานที่ 3 การเรียนรู้เรื่องชีวิตและความรู้สึก เริ่มจากการแนะนำตนเอง การละลายพฤติกรรมด้วย
กิจกรรมนันทนาการ จากนั้นครูนอกระบบการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการบูลลี่ และให้เด็กนอกระบบได้เล่า
เหตุการณ์ของเด็กแต่ละคนที่เคยถูกบูลลี่ เช่น เคยถูกใครบูลลี่หรือไม่ เคยเป็นผู้บูลลี่ใครบ้าน เคยเจอกลั่นแกล้ง
หรือไม่ เคยช่วยเหลือคนที่ถูกบูลลี่หรือไม่ จากนั้นเป็นกิจกรรมกรณีศึกษา “น้องจิต” แรงงานข้ามชาติชาว
กัมพูชา ซึ่งเป็น LGBTQ และโดยบูลลี่ โดยพยายามให้เด็กนอกระบบเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
เชื่อมคิด การทบทวนตัวเองทั้งการเขียนและการพูดนำเสนอ จากนั้นสรุปความรู้สึก เขียนเป็นผังความคิด 
ทบทวนพูดคุยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน ในขั้นสรุปครูสรุปและยกตัวอย่างให้เด็กเห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ฐานที่ 4 การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน โดยมีวัสดุ/อุปกรณ์ คือ ริบบิ้น กรรไกร ไม้บรรทัด และ
เหรียญหนึ่งบาท เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบเเล้วให้เด็กนอกระบบการศึกษาวัดความยาวริบบิ้น 90 ซม. จากนั้นนำ
เหรียญมาวางไว้บนริบบิ้น โดยเหลือปลายริบบิ้นไว้สำหรับพับลง นำปลายริบบิ้นฝั่งขวา มาทับลงที่เหรียญเเล้ว
นำเส้นฝั่งซ้ายมาทับลงไป แล้วก็พับตามเเนวไปเรื่อย ๆ จนปิดเหรียญได้หมดจะได้การพับริบบิ้นเหรียญโปรย
ทานเป็นรูปดาว ซึ่งการพับริบบิ้นนี้เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กมีใจจดจ่ออยู่กับการพับ และยังสามารถใช้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมหารายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้นำหลักการจัดนิเวศการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดฐานการเรียนรู้ 
โดยออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวกและปลอดภัย กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กนอกระบบ
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การศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับครูนอกระบบการศึกษาผ่านการเล่นและพูดคุยตามธรรมชาติ นิเวศการเรียนรู้ที่ดี
จึงมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ที่มีความหมายและผลที่ได้คือได้เห็นคือเด็กนอกระบบการศึกษาตั้งใจเรียนและมีส่วน
ร่วมตลอดกระบวนการ 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฐานการเรียนรู้ สิ่งที่ครูนอกระบบการศึกษาได้ร่วมกันสะท้อนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะ คือ การเข้าใจและประยุกต์ใช้จิตวิทยาตามพัฒนาการของ
ผู้เรียน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้รับ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในเชิงบวกและปลอดภัย 
ส่งผลให้ครูนอกระบบการศึกษาสามารถเข้าถึงปัญหาของเด็ก ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ที่มี
ความหมาย นอกจากนั้นครูนอกระบบการศึกษายังเกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพ่ือการประสานงานและ
ทำงานร่วมกันในประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษาต่อไป 

3.3.3 การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการด้วยการดำเนินการเก็บรวบรวม สกัดความรู้สำคัญ และ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วิธีการหรือกระบวนการในการถอดบทเรียน และใช้กระบวนการ AAR ภายหลัง
การจัดกิจกรรมดังนี้ 

3.1 วิธีการหรือกระบวนการในการถอดบทเรียน โดยให้ครูนอกระบบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
ประกอบกอบด้วย ครูนอกระบบการศึกษา ที่ดำเนินงานอยู่ในโรงเรียน บ้านทอฝัน (ดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน) กลุ่ม 
LPN (ดูแลลูกหลานแรงงานต่างด้าว) และกลุ่มรวมถึงกลุ่มครูนอกระบบการศึกษาที่ทำงานในชุมชน ได้ถอด
บทเรียนโดยใช้กระบวนการ AAR โดยสะท้อนคิดทันทีภายหลังร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเรียนรู้จากการปฏิบัติกับครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ โดยให้ครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ทำหน้าที่
สังเกตการณ์และบันทึกการเรียนรู้ระหว่างจัดกิจกรรมด้วย  

ภายหลังจากการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสาภาคตะวันออก เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยองหลังการจัดกิจกรรมประมาณ  
2 เดือน คณะทำงานได้จัดกิจกรรมประเมินผลเชิงคุณภาพ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของครูนอกระบบ
การศึกษาผ่านการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ การจัดค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับ (One day Camp) เพื่อให้ครูจิต
อาสาได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้กับเด็กนอกระบบการศึกษาในสถานการณ์
จริง โดยมีวิทยากรถอดบทเรียนและสะท้อนผลการเรียนที่แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้  

ในช่วงท้ายของกิจกรรม One day Camp วิทยากรถอดบทเรียนและสะท้อนผลการเรียนโดยใช้
กระบวนการ AAR ในรูปแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) ที่เน้นการสร้างบรรยากาศ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่
ด่วนสรุป เพ่ือการเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ดังนี้  

1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย โดยให้ครูนอกระบบการศึกษานั่งล้อวงเป็นวงกลม 
หลับตา อยู่กบัจิตของตนเอง  
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2. การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ โดยให้ครูนอกระบบการศึกษาได้ร่วมกันสะท้อนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะ ในภาพรวม พบว่า 

2.1 ครูนอกระบบการศึกษา เข้าใจและประยุกต์ใช้จิตวิทยาตามพัฒนาการของผู้เรียน การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู ้ร ับ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ในเชิงบวกและปลอดภัย ส่งผลให้  
ครูนอกระบบการศึกษาสามารถเข้าถึงปัญหาของเด็ก ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
นอกจากนั้นครูนอกระบบการศึกษายังเกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อการประสานงานและทำงาน
ร่วมกันในประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษาต่อไป 

2.2 ครูนอกระบบการศึกษา เห็นความสำคัญ และสามารถนำหลักการจัดนิเวศการเรียนรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดฐานการเรียนรู้ โดยออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวกและปลอดภัย 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กนอกระบบการศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับครูนอกระบบการศึกษาผ่านการเล่นและ
พูดคุยตามธรรมชาติ นิเวศการเรียนรู้ที่ดีจึงมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ที่มีความหมายและผลที่ได้คือได้เห็นคือ
เด็กนอกระบบการศึกษาตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ 

2.3 ครูได้นำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นความสำคัญของสมรรถนะหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา การรับฟังเสียง
ของเด็กนอกระบบโดยไม่ตัดสิน (จิตวิทยาการสื่อสาร I-You Message) การออกแบบกระบวนการสำหรับเด็ก
ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและรูปแบบ การนำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ทั ้งภาษา 
ท่าทาง เป็นต้น  

2.4 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเด็กนอกระบบการศึกษา พบว่า เด็กเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ครูส่งผลต่อเด็กโดยตรง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก พฤติกรรมของครู
ในการทำงานกับเด็กจึงเปลี่ยนไปจากบรรยายเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเด็กได้สะท้อนผ่านการ
สรุปการเรียนรู้ว่ามีความสบายใจที่ได้เรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ครูมีความเข้าใ จและรับฟังโดยไม่
ตัดสิน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาสมรรถนะย่อย การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
- ระดับปฏิบัติการ (เชิงพื้นที่) ควรให้ครูนอกระบบการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มพูน

ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 

ตอนที่ 2 การทดลองใช้และประเมินของคณะทำงานโครงการฯ 
2.1 การทดลองใช้และพัฒนา 

 คณะทำงานโครงการฯ ได้พัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ซึ่ง
ได้รับคำแนะนำในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์      
หลาวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดประเมินผล
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา  จำนวน 5 ฉบับ และแนวปฏิบัติในการวัดประเมินผล
สมรรถนะกับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

2.2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา 
จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

• แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา  (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก A) 

• แบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก (รายละเอียดดังภาคผนวก B) 

• แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษา
และแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล (รายละเอียดดังภาคผนวก C) 
 

2. แบบประเมินสมรรถนะย่อย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

• แบบวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
การสร้างความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความ
ต้องการ (รายละเอียดดังภาคผนวก D) 

• แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ (รายละเอียดดังภาคผนวก E) 

 
2.3 แนวปฏิบัต ิในการวัดประเมินผลสมรรถนะกับครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มเป้าหมาย  

  คณะทำงานโครงการฯ ได้นำเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู
นอกระบบการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ไปทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ใน 8 โครงการ
ย่อยฯ จำนวน 210 คน โดยมีแนวปฏิบัต ิในการวัดประเมินผลสมรรถนะกับครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1. แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

•  แจกแบบวัดความรู้ A1 ให้ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

•  กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบแบบวัดความรู ้ด ้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบ
การศึกษา ให้ครบถ้วน 

•  ใช้ปากกา ทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในแบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอก
ระบบการศึกษา โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

•  ผู้ตอบแบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษาต้องทำข้อสอบเป็น
เวลาไม่เกิน 15 นาที (ไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบในสถานที่เดียวกัน) 
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วิธีการนับคะแนน 
 นับคะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม จำนวน 10 คะแนน 
 
2. แบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

•  แจกแบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก ให้ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

•  กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก ให้ครบถ้วน 

•  ใช้ปากกา ทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในแบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก โดยเลือก
คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

•  ผู้ตอบแบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก ต้องทำข้อสอบเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที (ไม่
จำเป็นต้องทำข้อสอบในสถานที่เดียวกัน) 

วิธีการนับคะแนน 
นับคะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม จำนวน 10 คะแนน 
 

3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็น
รายบุคคล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• จับคู่เพ่ือนครูนอกระบบการศึกษา จำนวน 2 คน  

• แจกแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและ
แก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ให้ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

• กรอกข้อมูลของเพ่ือนครูนอกระบบการศึกษาที่ตนเองประเมิน ให้ครบถ้วน 

• พิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและ
แก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ของเพ่ือนครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

• ให้คะแนนการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ (0-3) ให้ครบรายการ
ประเมินทั้ง 11 รายการ เป็นรายบุคคล  

 
วิธีการนับคะแนน 
         นับคะแนนแต่ละรายการรวมตามระดับคะแนนที่ได้ (0-3) โดยมีคะแนนเต็ม จำนวน 30 คะแนน 
จากนั้นเปรียบเทียบผลการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมินผล  

คะแนน 24-33 = ดี 
คะแนน 14-23 = พอใช้ 
คะแนน   0-13 = ควรปรับปรุง 
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4. แบบวัดความรู ้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา สมรรถนะด้านความรู ้แนวทางปฏิบัติเพื ่อการสร้าง 
ความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

•  แจกแบบประเมินด้านความรู ้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา ให้ครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  

•  กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินด้านความรู ้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา ให้
ครบถ้วน 

•  ใช้ปากกา เขียนคำตอบ ลงในแบบประเมินด้านความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา ให้ครบถ้วน
ทั้ง 3 ข้อคำถาม 

•  ผู้ตอบแบบประเมินด้านความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา ต้องทำข้อสอบเป็นเวลาไม่เกิน 
60 นาที (ไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบในสถานที่เดียวกัน) 

วิธีการนับคะแนน 
นับคะแนนข้อละ 10 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม จำนวน 30 คะแนน 

 
5. แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

•  แจกแบบประเมินด้านทักษะสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา ให้ครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  

•  กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินด้านทักษะสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา ให้ครบถ้วน 

•  ใช้ปากกา เขียนคำตอบลงในแบบประเมินด้านทักษะสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา ให้ครบถ้วน
ทั้ง 5 ประเด็นคำถาม 

•  ผู้ตอบแบบประเมินด้านทักษะสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา โดยไม่จำกัดเวลาในการทำแบบ
ประเมิน และไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบในสถานที่เดียวกัน 

วิธีการนับคะแนน 
1. นับคะแนนแต่ละข้อตามเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนจากคำตอบ ดังนี้ 

 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนจากคำตอบ  

รายการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1. การทำความเข้าใจ
ตนเอง วิเคราะห์ตนเอง
อย่างใคร่ครวญ 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลการทำ
ความเข้าใจ
ตนเองได้

สามารถสะท้อน
ข้อมูลการทำ
ความเข้าใจ
ตนเองได้ทั้ง 4 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลการทำ
ความเข้าใจ
ตนเองได้บางข้อ 

ไม่สามารถ
สะท้อนข้อมูลการ
ทำความเข้าใจ
ตนเองได้ หรือให้
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รายการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

    1) บอกจุดอ่อนและ
จุดแข็งของตนเองได้ 
    2) ระบุความสามารถ
ของตนเองได้ 
    3) บอกคุณลักษณะ
ประจำตัวของตนเองได้  
    4) บอกความต้องการ
การพัฒนาตนเอง ระบุ
ความสามารถของตนเอง  

ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุนได้อย่าง
ชัดเจน เป็นเหตุ
เป็นผล 
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ พร้อมทั้งให้
ข้อมูลสนับสนุน
ได้บางส่วน แต่
ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

แต่ไม่ครบถ้วนทั้ง 
4 ข้อ ให้ข้อมูล
สนับสนุนเชิงเหตุ
ผลได้เพียง
บางส่วน ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม  

ข้อมูลได้ไม่
สอดคล้อง 

2. การทำความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ตนเอง 
    1) วิเคราะห์สภาพ
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินชีวิตของตนเองได้  
    2) ระบุผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำเนิน
ชีวิตที่มีอิทธิพลหรือมี
ส่วนสนับสนุนต่อการ
พัฒนาตนเอง 
    3) รับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองจากผู้อ่ืน 
และนำมาเชื่อมโยงกับ
มุมมองที่มีต่อตนเองได้ 
    4) วิเคราะห์สภาพ
การทำงานที่เก่ียวข้องกับ
การดำเนินชีวิตของ
ตนเองได้  

สามารถสะท้อน
ข้อมูลการทำ
ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเองได้
ครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุนได้อย่าง
ชัดเจน เป็นเหตุ
เป็นผล 
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลการทำ
ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเองได้
ครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุนได้
บางส่วน แต่ขาด
การยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลการทำ
ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเองได้
บางขอ้ แต่ไม่
ครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ 
ให้ข้อมูล
สนับสนุนเชิงเหตุ
ผลได้เพียง
บางส่วน ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

ไม่สามารถ
สะท้อนข้อมูล 
การทำควาเข้าใจ
สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเองได้ 
หรือให้ข้อมูลได้
ไม่สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

     5) วิเคราะห์โอกาส/
ปัญหาและอุปสรรค ที่มี
ต่อการพัฒนาตนเองได้ 
3. การกำหนดเป้าหมาย
และวางแผนการพัฒนา
ตนเอง 
   1) บอกและลำดับ
ความต้องการการพัฒนา
ตนเองได้ 
    2) กำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได้ 
    3) ระบุวิธีการ/
ช่องทาง/แนวทาง/องค์
ความรู้ ที่จะนำตนเอง
ไปสู่เป้าหมายได้ 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การกำหนด
เป้าหมายและวาง
แผนการพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุนได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล 
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การกำหนด
เป้าหมายและวาง
แผนการพัฒนา
ตนเองได้
ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุนได้อย่าง
เป็นบางส่วน แต่
ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การกำหนด
เป้าหมายและวาง
แผนการพัฒนา
ตนเองได้เป็นบาง
ข้อ แต่ไม่
ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ 
ให้ข้อมูล
สนับสนุนเชิงเหตุ
ผลได้เป็น
บางส่วน ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

ไม่สามารถ
สะท้อนข้อมูลที่
แสดงถึงการ
กำหนดเป้าหมาย
และวางแผนการ
พัฒนาตนเองได้ 
หรือให้ข้อมูลได้
ไม่สอดคล้อง 

4. การปฏิบัติการพัฒนา
ตนเอง 
    1) ดำเนินการตาม
วิธีการ/แนวทาง/
ช่องทางที่จะนำตนเอง
ไปสู่เป้าหมาย  
    2) แสวงหาวิธีการ/
ช่องทาง/แนวทาง/องค์
ความรู้ใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง เมื่อพบว่าวิธีการ
ที่วางแผนไว้ไม่เหมาะสม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การปฏิบัติการ
พัฒนาตนเอง ได้
ครบถ้วนทั้ง 2 ข้อ 
โดยยกตัวอย่าง
การดำเนินการ
และการแสวงหา
วิธีการเพ่ือพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน เป็นขั้น
เป็นตอน 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การปฏิบัติการ
พัฒนาตนเองได้
ครบถ้วนทั้ง 2 ข้อ 
สามารถระบุ
ข้อมูลการ
ดำเนินงานและ
การแสวงหา
วิธีการได้ แต่อาจ
ไม่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนเป็น
ขั้นตอน 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การปฏิบัติได้ 1 
ข้อ ให้ข้อมูล
สนับสนุนเชิงเหตุ
ผลได้เป็น
บางส่วน ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

ไม่สามารถ
สะท้อนข้อมูลที่
แสดงถึงการ
ปฏิบัติการพัฒนา
ตนเองได้ หรือให้
ข้อมูลได้ไม่
สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

5. การประเมินผลการ
พัฒนาตนเอง 
    1) ประเมินความ
สอดคล้องเหมาะสมของ
วิธีการ/ช่องทาง/
แนวทาง/องค์ความรู้ ที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การพัฒนาตนเองได้ 
    2) ปรับปรุงวิธีการ/
ช่องทาง/แนวทาง/องค์
ความรู้ เมื่อพบเจอ
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ตนเองให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
    3) ประเมิน
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนา
ตนเอง โดยวิเคราะห์จาก
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อ
ตนเอง ต่อการทำงาน 
และต่อชุมชนสังคม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การประเมินผล
การพัฒนาตนเอง
ได้ครบถว้นทั้ง 3 
ข้อ พร้อมทั้งให้
ข้อมูลสนับสนุน
ได้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การประเมินผล
การพัฒนาตนเอง
ได้ครบถ้วนทั้ง 3 
ข้อ พร้อมทั้งให้
ข้อมูลสนับสนุน
ได้อย่างเป็น
บางส่วน แต่ขาด
การยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม  

สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่แสดงถึง
การประเมินผล
การพัฒนาตนเอง
ได้เป็นบางข้อ แต่
ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 
ข้อ ให้ข้อมูล
สนับสนุนเชิงเหตุ
ผลได้เป็น
บางส่วน ขาดการ
ยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม 

ไม่สามารถ
สะท้อนข้อมูลที่
แสดงถึงการ
ประเมินผลการ
พัฒนาตนเองได้ 
หรือให้ข้อมูลไม่
สอดคล้อง 

2. สรุปคะแนนรวมตามเกณฑ์ประเมินผลการพิจารณาในภาพรวม และแปลผล ดังนี้ 
เกณฑ์ประเมินผลการพิจารณาในภาพรวม 
คะแนนภาพรวม 0-15 คะแนน 
แบ่งเกณฑ์การพิจารณา 3 ระดับ ได้แก่ 
0-5 คะแนน  หมายถึง สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับ  
                                   ควรปรับปรุง 
6-10 คะแนน  หมายถึง สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับ  
                                ปานกลาง 
10-15 คะแนน  หมายถึง สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับดี 
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2.4 การประเมินผล 
 ผลการวัดและประเมินการเปลี่ยนแปลของครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
1. แบบประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน 3 ฉบับ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
210 คน ดังนี้ 

1.1 แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา  พบว่า ครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1.2 แบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหา
เด็กเป็นรายบุคคล พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มดี คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็นกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และกลุ่มที่ควร
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามลำดับ 

 
 

ภาพ 6.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็ก
เป็นรายบุคคลของครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 

2. แบบประเมินสมรรถนะย่อย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
2.1 แบบวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อการสร้าง

ความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ ทดลองใช้กับครู
นอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 คน พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 95.12 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง คิด
เป็นร้อยละ 4.88 
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ภาพ 6.4 ผลการวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือการสร้างความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ 

ของครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 

2.2 แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่ 
การพัฒนาศักยภาพ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน พบว่า 
ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 58.82 รองลงมาเป็นกลุ่มดี คิดเป็นร้อยละ 23.53 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
17.65 ตามลำดับ 

 
ภาพ 6.5 ผลการประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเอง 

เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่ 7 

ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ข ้อมูลที ่ ได ้จากการศึกษาสมรรถนะของคร ูนอกระบบการศึกษา การติดตาม  

การดำเนินการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาใน 8 พื ้นที ่ และการจัดเวทีแบบมีส ่วนร่วมร่วมกับตัวแทน 

ครูนอกระบบการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ รวมทั้งตัวแทนจากเครือข่ายที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อให้

ข้อเสนอแนะต่อการนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจาก 8 พื้นที่ ไปขยายผลต่อไป พบว่า 

มีประเด็นทีเ่ป็นข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาดังนี้ 

 1.1 การนำสมรรถนะที่ศึกษาได้ไปใช้ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยของครูแต่ละกลุ่มนั้น ควรมี  

การปรับภาษาของแต่ละสมรรถนะให้ผู้นำไปใช้และครูนอกระบบการศึกษาเข้าใจง่าย รวมทั้งมีคำอธิบายแต่ละ

สมรรถนะให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ผู้นำไปใช้และครูนอกระบบการศึกษามีความเข้าใจในแต่ละสมรรถนะ 

1.2 สมรรถนะของคร ูนอกระบบการศึกษาที ่ ได ้มาด ังกล ่าว หน่วยงานและองค์กรที ่ทำงานกั บ 
เด็กนอกระบบการศึกษาของภาครัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ควรจะ
นำไปเป็นพื้นฐานในการกำหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือในการศึกษา
ระดับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาทั้งในรูปแบบเครื่องมือเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ รวมทั้งนำไปใช้เพ่ือ
การสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาในบริบทของแต่ละหน่วยงานหรือพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
สำคัญในการออกแบบแนวทางกิจกรรมหรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับครูนอกระบบการศึกษา 

1.3 ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีองค์ประกอบทั้งในเชิงแนวคิดและหลักการ 
กระบวนการ กิจกรรม และเครื่องมือ ดังนั้นการนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาควรจะต้อง
คำนึงว่าเหมาะสมกับครูอย่างไร จะต้องเลือกหรือมีการปรับใช้อย่างไร และผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจทั้งเชิงแนวคิด
และหลักการ กระบวนการ กิจกรรม และเครื่องมือให้ชัดเจน โดยประสานกับผู้พัฒนาต้นแบบหรือการไปเรียนรู้
จากผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญในแนวคิดและหลักการนั้น ๆ 

1.4 การพัฒนาคู่มือการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ผู ้นำไปใช้ได้มี
แนวทางในการนำต้นแบบไปใช้ที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
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1.5 การนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรทั้งในรูปแบบ
หลักสูตรได้ปริญญา หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือเป็นตลาดวิชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นหลักสูตรที่มี
ความยืดหยุ่นในการจัดการที่สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารหน่วยกิตได้  ทั้งนี้ควรเป็นความร่วมมือในการพัฒนาของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในพ้ืนที่ 

1.6 การนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปใช้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งแบบปกต ิแบบออนไลน์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแบบผสมผสาน 

1.7 ควรใช้หลักการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปขยายใน
การดำเนินการในกลุ่มครูในพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อพัฒนาต้นแบบดังกล่าวให้มี
ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

1.8 ผู้ที่จะนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปใช้ ต้องยึดหลักความเชื่อพื้นฐานที่
เชื่อว่าครูนอกระบบการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ มีประสบการณ์และความถนัดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื ่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของกันและกันได้  เนื่องจากครูมีต้นทุนการทำงานในสภาพที่ 
แตกต่างกัน พบเจอปัญหาที ่แตกต่างกัน จะทำให้ได้องค์ความรู ้ในการทำงานของครูที ่มีความหลากหลาย  
เป็นประโยชน์ต่อกันและกัน 

1.9 ในการนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปใช้ควรใช้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูนอกระบบการศึกษา เช่น การให้เกียรติ และเคารพนับถือความเป็น
ผู้ใหญ่ของครู เชื ่อว่าครูมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ที ่จะพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ของครูเป็นต้นทุนสำคัญของ  
การเรียนรู้ และความรู้ที่ได้ควรนำไปใช้ได้จริง 

1.10 การนำเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ตามสมรรถนะต่าง ๆ ของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
นอกระบบการศึกษาไปใช้ จะต้องศึกษาแนวทางการใช้ให้เข้าใจเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้นำไปใช้
อาจพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความเหมาะสมกับสมรรถนะที่กำหนดไว้ในการพัฒนา
ครูนอกระบบการศึกษาและเป็นการประเมินที่มีความหมายสำหรับครูนอกระบบการศึกษา 

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดเวทีสาธารณะร่วมกับตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

รวมทั้งตัวแทนจากเครือข่ายที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนา

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา พบว่ามีประเด็นที่เป็นข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาใน

ระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 
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 2.1 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในระดับนโยบาย 

 2.1.1 ข้อเสนอสำหรับการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาโดยภาพรวม 

 1) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประสานกับสื่อสารมวลชนสร้างกระแสการรับรู้ให้สังคมรู้ว่า

ครูนอกระบบการศึกษามีตัวตนในสังคม มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ทำให้เห็นว่า 

ทุกคนสามารถเป็นครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที ่ของตนได้ ส่งความคิดเรื ่องครูนอกระบบการศึกษาไปยัง

คนทำงานทางสังคมต่าง ๆ และพัฒนาคู่มือและบทเรียนการทำงานครูนอกระบบการศึกษาเผยแพร่ทั้งในรูปเอกสาร

และออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของครูนอกระบบการศึกษา 

 2) การยกระดับครูนอกระบบการศึกษาให้เป็นอาชีพที่ชัดเจนขึ้น สร้างการเป็นที่ยอมรับ มีตัวตน รวมถึง

การมีวิทยฐานะ เพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่งทุนในการนำมาพัฒนาโครงการ เพื่อเด็ก

และเยาวชน โดยการพัฒนามาตรฐานของคนทำงานด้านเยาวชนที ่ครอบคลุมถึงเด็กนอกระบบการศึกษา   

(Youth Worker) ด้วยความร่วมมือกันขององค์กรระหว่างประเทศ ดังเช่นการที่องค์กรยูนิเซฟร่วมมือกับองค์กร 

ในประเทศอย่างกระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาควิชาการที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา โดยทำงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิว ิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute) ซึ่ง 

มีพันธกิจหลักในการทำมาตรฐานอาชีพต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานของ

รัฐและเอกชนที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทั้งเป็นแบบให้ปริญญาหรือให้

ประกาศนียบัตรเพื่อออกแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรับรองอาชีพบุคคลที่ทำงานด้านเยาวชน ซึ่งหลักสูตรต้อง

เป็นหลักสูตรที ่มีความยืดหยุ ่นเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนผ่านการเรียนรู ้ทั ้งแบบในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 

 3) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาที่ไม่แข็งตัว เช่น หลักสูตร Sandbox มีทั้งแบบมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ยกระดับสมรรถนะต่าง ๆ 

ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มความรู้เก็บเป็นหน่วยกิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตที่สามารถนำไปเทียบโอน

หน่วยกิตเข้าสู ่การได้รับวุฒิทางการศึกษา โดยการจัดการเรียนรู ้ผ่านระบบนี้ควรเปิดโอกาสให้มีการเทียบ

ประสบการณ์โดยใช้รายงานจากงานที่ทำอยู่ และ/หรือการทำวิจัยจากงานที่ทำอยู่ในพื้นที่ การมีวิทยฐานะทำให้ครู

มีสถานะที่เลี ้ยงตนเองได้สามารถที่จะไปทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น มีโอกาสพัฒนาโครงการด้วยตนเองที่เข้าถึง

งบประมาณต่าง ๆ ได ้
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4) มหาวิทยาลัยในพื้นที่ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีครูนอกระบบการศึกษาในการพัฒนาโครงการบริการ

วิชาการหรือจัดเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาให้ครูนอกระบบการศึกษามีสมรรถนะต่าง ๆ เช่น  

การจัดการรายกรณี การออกแบบการเรียนรู้ การโค้ช  

5) กระทรวงศึกษาธ ิการ กรมกิจการเด ็กและเยาวชน กรมพิน ิจและคุ ้มครองเด ็กและเยาวชน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาควิชาการที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา ต้องร่วมผลักดันให้มีกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนที่นำมาใช้เป็นงบประมาณสำหรับ
คูปองการศึกษา (Education card) หรือเครดิตเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษา  

6) กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ ่น ภาควิชาการที ่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
ควรผลักดันให้เกิดอาสาสมัคร 1 คน 3 ระบบ ให้เกิดในท้องถิ่น ที่ดูแลเบื้องต้นในด้านสุขภาพ สวัสดิการ และ
การศึกษา/การเรียนรู้ สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในท้องถิ่น  

7) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาควรประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้มีงบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือการทำงานของครู
นอกระบบการศึกษาทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการไปทำกิจกรรมกับเด็กนอกระบบการศึกษา ค่าใช้จ่ายใน 
การยกระดับการทำงานและพัฒนานวัตกรรมการทำงานของครู เช่น การพัฒนาโครงการ รวมทั้งสวัสดิการที่จำเป็น 
เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพ การมีบัตรทองเพ่ือการรักษา 

8) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาควรประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกลไก
ระดับจังหวัดในการทำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) และ/หรือเมืองแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาเด็กและ
ครูซึ่งรวมถึงเด็กนอกระบบการศึกษาและครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ 
 9) รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดจังหวัดจัดการตนเอง ดังเช่น พ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา หรือการมีสมัชชา
การศึกษาจังหวัด ซึ่งนอกเหนือจากการทำงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบแล้ว ต้องพัฒนาให้เกิด การดูแลเรื่อง
เด็กนอกระบบการศึกษาอย่างครบวงจรตั้งแต่การค้นหา ช่วยเหลือ ดูแลและส่งต่อ และส่งเสริมให้มีผู ้จัดการ  
รายกรณีที่เป็นครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ที่อาจเป็นทั้งครูประจำการ ครูนักพัฒนา หรือครูจิตอาสา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนเพื่อการช่วยเหลือ ดูแล และเสริมพลังเด็กและครอบครัว ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่าย
หนุนเสริมทางวิชาการ และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้การรับรองศูนย์การเรียนดังกล่าว 
 10) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพาผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงและกรมที่อยู่ในระดับ

นโยบายของส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เช่น 



175 
 

สำนักงบประมาณลงพื้นที่จริงไปดูสภาพ ปัญหา และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา  

เพ่ือการพิจารณาในการเพ่ิมงบประมาณในการดำเนินการ 

 11) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับเด็กและ

ครูนอกระบบการศึกษา และกลไกจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อกับบริษัทที่ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยเหลือและ

พัฒนาเด็กและครูนอกระบบการศึกษา  

 12) กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษาควรต้องส่งเสริมให้หน่วยงานที ่ทำงานกับครูและ 

เด็กนอกระบบการศึกษาและตัวครูนอกระบบการศึกษาทุกกลุ่มได้รู ้ข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่กองทุนเพ่ือ  

ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อนำมาเชื่อมต่อในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ทุนเสมอภาค  

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น และโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 

2.1.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ 
 1) หน่วยงานที่ดูแลครูที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ดูแลครู กศน. ที่ทำงานกับเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดูแลครูที่สอนเด็กด้อยโอกาส จะต้องใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ข้อมูลทางวิชาการ
ที่สะท้อนความคุ้มค่าทางสังคมที่เกิดจากการทำงานของครูกลุ่มนี้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก สังคม เศรษฐกิจ 
เพื่อนำมาเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานของครูกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนอัตรา
การบรรจุที่มากขึ้น สัญญาที่ยาวนานขึ้น การขอการจัดสรรงบประมาณในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่
จำเป็นมากข้ึน  

2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ควรมีแผนในการเพิ่มความมั่นคงในอาชีพของครูที่ทำงานกับเด็กด้อยโอกาสที่เป็นอัตราจ้าง เช่น การปรับ
เงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้เทียบเท่ากับเด็กในระบบการศึกษา ซึ่งนอกจากจะนำงบประมาณ
ส่วนนี้เพื่อการช่วยเหลือและดูแลเด็กกลุ่มนี้แล้ว ยังเป็นสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่เพ่ือการช่วยเหลือเด็ก 
เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอาหารสำหรับเด็ก ค่ายาหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลในกรณีที่เด็กไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการทางสาธารณสุขได้ 
 3) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 

ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมเติมให้ครูสอนเด็กด้อยโอกาส และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพ้ืนที่ และ

การประสานงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้า
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มาร่วมกันแก้ไข ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและความยั่งยืนต่อไป 

 4) หน่วยพัฒนาครู คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันผลิตครู ควรให้ ความสำคัญกับ 

การพัฒนาครูโดยเน้นความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาที่มีเรียนวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาครูโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน และการสร้าง เครือข่าย 

ความร่วมมือร่วมกันในพื้นที่ หน่วยใช้ครู คือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ควรทําความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย พัฒนาสมรรถนะครูร่วมกันกับกสศ.  

5) รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ทั้งหน่วยงานระดับกระทรวงควรเน้นรูปแบบการพัฒนาครู

โดยให้ความสําคัญกับเครือข่ายการพัฒนาครูในพ้ืนที่มากกว่าเป็นระบบการรวมศูนย์จากส่วนกลาง หน่วยพัฒนาครู 

คือ สถาบันผลิตครู ควรให้ความสําคัญกับความต้องการของครูผู้รับการพัฒนาเป็นหลัก หน่วยใช้ครู คือ โรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีความหลากหลาย

และครอบคลุมความต้องการของครูที่มีความแตกต่างกัน และควรทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตครู 

ควรให้เวลาครูในการพัฒนาตนเองผ่านระบบเครือข่ายและมีหลากหลายวิธีการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการจริง 

การอบรมผ่านระบบออนไลน์ในกรณีท่ีจําเป็นและมีการนิเทศติดตาม 

 6) กลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา หน่วยงานระดับกระทรวง /แหล่งให้ทุน  

ควรสนับสนุนการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาโดยใช้กลไกเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในลักษณะเบญจภาคี 

สถาบันผลิตครู ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ครู ดังเห็นได้จากกลุ่มครูนอกระบบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎชั ยภูมิ ใช้

เครือข่ายเบญจภาคีในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูนอกระบบการศึกษาที่มาจากความต้องการของสถานศึกษา

และครูนอกระบบการศึกษาอย่างแท้จริง หน่วยใช้ครู คือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) ควรสร้างเครือข่ายเบญจภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

ท้องถิ่น และต้นสังกัดสถานศึกษาโดยมีการติดตามผลการพัฒนาครูอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง เน้นผลลัพธ์ที่เกิด

ขึ้นกับผู้เรียน เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ Digital Platform เน้นใช้ผล

การปฏิบัติงานเป็นฐาน เป็นการพัฒนาโดยครูเป็นผู้เลือกเองตามความจําเป็นของรายบุคคล 

 7) การสร้างแหล่งเรียนรู้การศึกษาทางเลือก มีชุดความรู้ที ่หลากหลาย สนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ ใน

ท้องถิ่น พัฒนาคลังความรู้ชุมชน คลังสมองชาวบ้าน ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมกับการศึกษากับ

ชุมชน กลไกสื่อสารสาธารณะในท้องถิ่น เปิดพื้นท่ีการศึกษาทางเลือก มีหลักสูตรบูรณาการบนฐานท้องถิ่น พัฒนา
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หนุนเสริมส่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นการศึกษาเพื่อปากท้องทักษะชีวิตและอาชีพ ครูขวัญชุมชนสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Education: ABE) ให้เกิดบนฐานคิด

ของความร ่วมมือกันของบุคคลผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียทุกกล ุ ่มเป ้าหมาย ( All for Education) ผ่านการนํา

กระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการพร้อมกําหนดเป้าหมายและโจทย์ตามบริบทของพื้นที่สร้างนวัตกรรมในการบริหาร

และการจัดการนวัตกรรมในการสร้างการเรียนรู้และนวัตกรรมสังคมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดชัยภูมิ 

8) หน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเฉพาะ เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน ควรมีการส่งเสริมครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู ้กับเด็กและเยาวชนใน

กระบวนการยุติธรรม ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความรู้ เครื่องมือ และงบประมาณ 

 2.1.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา 

 1) กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับกฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่มีอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาใน

รูปแบบของศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม เพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กมากขึ ้น และเพื ่อให้ศูนย์การเรียนได้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนา  

ครูนักพัฒนาที่เป็นครูในศูนย์การเรียน 

 2.) การดำเนินโครงการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการเข้าถึงชุมชนและทีมงาน

พื้นที่เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ ไม่ควรปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไป โครงการนี้สามารถค้นพบ

ความสามารถ คำตอบที่คาดว่าจะพัฒนาสมรรถนะครูต่อไปได้ ควรหาช่องทางการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา

อย่างต่อเนื่องและขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางครอบคลุมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในทุกพ้ืนที่ 

 3) การสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้คณะทำงานในพื้นที่ได้ออกแบบวิธีการพัฒนา  
ครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ให้มากที่สุด 
 4) การผสานโครงการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากับโครงการการสร้างอาชีพและ
รายได้ที่เป็นรูปธรรม น่าจะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจในการเข้าร่วมโครงการของทั้งครูและเด็ก และเกิดผลผลิต
ที่จับต้องได ้
 5) การสร้างระบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะครู โดยดำเนินการ  
ไปพร้อมกัน ภาพความสำเร็จของโครงการจะได้เกิดขึ้นทั้งระบบพัฒนาครูและสมรรถนะครูทุกด้าน (KSA) เช่น 
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม การเรียนรู้แบบผสม
ทั้งระบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า (Blended Learning)  
 6) ให้หน่วยสนับสนุนด้านทุนการพัฒนาโครงการ ดังเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มี 
ความเอาจริงเอาจังมากขึ้น สร้างระบบการพัฒนากำลังคน เช่น ครูนอกระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง ประสานผู้นำ
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ระดับประเทศ จังหวัด และระดับชุมชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศ (อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง) 
 7) สนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ
โครงการและต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง 5-10 ปี จนเกิดเป็นนวัตกรรมระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ และสามารถสร้างครูและเยาวชนต้นแบบผ่านโครงการนี้ให้มากที่สุด เพื่อยกระดับความสำคัญ
และสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศให้ได้ (Soft Power) 
 2.1.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสา 

 1) มีการทำงานกับครูนอกระบบการศึกษาแบบต่อเนื ่อง และยกระดับองค์กรโดยสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน เช่น กสศ. มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนในพ้ืนที่ ให้สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาให้กับ

ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ 

2) มีการลงทุนด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี นโยบายใน 

การเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบนิเวศการเรียนรู้ การช่วยเหลือทางสังคม การศึกษาในระดับตำบลให้เกิดขึ้นจริง 

3) มีค่าตอบแทนให้กับครูจิตอาสาผ่านการฝึกอบรม และให้ปฏิบัติงานในชุมชน 

 4) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกระจายกลไก 
การรับผิดชอบเด็กนอกระบบการศึกษาในรูปแบบ Node เด็กนอกระบบการศึกษา ในการรับผิดชอบงบประมาณ
และงานในระดับจังหวัด  

2.2 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในระดับพื้นที ่
2.2.1 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในระดับพื้นที่โดยภาพรวม 

 1) จังหวัดควรเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการพัฒนากลไกเพื่อเด็กและครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่
โดยใช้หลักการใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based) ที่ดึงหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานกับครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที ่ทางการศึ กษา โรงเรียน สถาบันและ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนามนุษย์และสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคมที ่เป ็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที ่ทำงานกับเด็กและ  
ครูนอกระบบการศึกษา และภาคเอกชนที่มีงบประมาณหรือทุน รวมทั้งนักการเมืองในพื้นที่มาปรึกษาหารือและ
ทำงานบูรณาการกันอย่างจริงจังในการพัฒนาเด็กและครูนอกระบบการศึกษา ให้ข้อมูลเด็กและครูอยู่ในสายตาของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ทุกภาคส่วนมีทุนของตนเองไม่ว่าจะเป็นทุนองค์ความรู้ ทุนงบประมาณ 
 2) จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรริเริ่มการเป็นจังหวัดหรือพ้ืนที่จัดการตนเองโดยใช้หลักการ
พื้นที่เป็นฐาน (Area-based) ในเรื ่องการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก 
ระบบนิเวศการเรียนรู้ ซึ่งในกรณีของเด็กและครูนอกระบบการศึกษานั้นควรริเริ่มการจัดตั้งศูนย์การเรียนที่ร่วมมือ
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กับองค์กรภาคประชาสังคมที ่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาในพื ้นที ่ยกระดับองค์กร เหล่านี ้ให ้เป็น 
ศูนยก์ารเรียนของจังหวัดหรือท้องถิ่นเพ่ือการช่วยเหลือและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาของ
เด็กแต่ละกลุ่ม โดยใช้หลักการศึกษาทั้งแบบในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก และระบบนิเวศ
การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น
เครือข่ายในด้านวิชาการที่ร่วมออกแบบการพัฒนาครูและรับรองการเรียนรู้ของครูและเด็ก โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานที่เกิดจากการงบประมาณตามปีงบประมาณหรือใช้งบประมาณท่ีเกิดจากการระดมทุนของ
จังหวัดหรือท้องถิ่น 
 3) การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและครูนอกระบบการศึกษา เริ่มตั้งแต่
การเปลี่ยนมุมมอง (Mindset) ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนา การสร้าง และการพัฒนาคน ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากขึ้น จากนั้นเคลื่อนมาที่กลไกกลางระดับอำเภอผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เราสามารถทำ Flagship เรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าไปได้ โดยมีงานวิชาการหรือ
งานวิจัยรองรับก็จะสร้างเครดิตและความน่าเชื ่อถือสำหรับการมีข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื ้นที ่ ทั ้งนี้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จะเห็นกลไกการทำงานของรัฐที่เชื่อมโยงกันทุกมิติทั้งในมิติ
สังคม มิติสุขภาพและมิติการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีสาธารณสุขอำเภอ
เป็นเลขาฯ ก็ตาม ดังนั้นนายอำเภอที่จึงจะสามารถกำหนดนโยบายระดับอำเภอแล้วก็สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับพ้ืนทีไ่ด ้
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ผู้นำชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาล ควรมี
มุมมองเชิงบวกกับเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาหรือเด็กที่ไม่มีสถานะบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอยู่ใน
ชุมชน เพื่อการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำงานของครูนอกระบบการศึกษา 
 5) การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในกรณีพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นครูนักพัฒนาหรือครูจิตอาสา 
ควรมีแกนนำหลักสำคัญในการบริหารจัดการในพื้นที่ (Area Learning Administrator) ผู้บริหารจัดการในระดับ
พ้ืนที่ที่สามารถช่วยสนับสนุน สามารถจัดการบริหารความเสี่ยงในพ้ืนที่ได้ สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานในพื้นท่ีได้  
 6) จังหวัดร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐในจังหวัดที่ทำงานด้านเด็กและ
เยาวชน ควรผลักดันให้มีกลไกในพื้นที่เป็นคณะทำงานเด็กในตำบลโดยสหวิชาชีพรวมตัวกัน เช่น เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.) ครูในโรงเรียน สาธารณสุข พัฒนามนุษย์และสังคม ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ฯลฯ เพื่อการพัฒนาตนเองจากงานที่ทำ เช่น การเก็บข้อมูลเด็กเปราะบางและเด็กนอกระบบการศึกษา  
ในตำบล ร่วมปรึกษาวางแผนว่าจะมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรที่จะไปดูแลเด็กกลุ่มนี้ รวมทั้งพัฒนาครู กลไกนี้ตั้ง
ในตำบลได้ง่ายและสามารถไปเชื่อมกับพัฒนามนุษย์และสังคมได้ เพราะมีความพยายามจะตั้งกลไกคุ้มครองเด็กใน
ระดับตำบล  
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 7) มหาวิทยาลัยในพื้นที่ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้การรับรององค์ความรู้ใน 

การทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของครูนอกระบบการศึกษาทุกกลุ่ม 

2.2.2 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการในระดับพื้นที่ 

 1) การพัฒนาเครื่องมือพัฒนาครูที ่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง เช่น คู่มือ 

หลักสูตร การจดบันทึกกระบวนการเร ียนรู ้อย่างสม่ำเสมอและมีการสร้างชุมชนการเร ียนรู ้ทางว ิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) เป็นระยะ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา 

2) การบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายเชิงพื้นที่ในการพัฒนาครู การสร้างเครือข่าย พัฒนา ขยายผล 

ต่อยอด ความร่วมมือทางวิชาการ ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานสถาบันการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและวิชาชีพของหน่วยงาน องค์กรในระดับ

ท้องถิ่นในลักษณะการบูรณาการจากทุกภาคีภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั ่งยืน เป็น ระบบการขับเคลื่อน 

การพัฒนาครูในพื้นที่ประกอบไปด้วยบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ที่ทำงานประสานอย่างสอดคล้องกันและ

เชื่อมโยงกันเพื่อทำให้เกิดเป็นระบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา  

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่

จำเป็นในการปฏิบัติแก่ครูด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจาก

ลักษณะงานครูสอนเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นการปฏิบัติงานภาคสนามมากกว่า 

การปฏิบัติงานในสำนักงาน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบแนวทาง เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลและ 

การติดตาม การจัดทำรายงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทาง  

การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมได้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2.3 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูครูนักพัฒนาในระดับพื้นที่ 

1) การเลือกสมรรถนะควรคำนึงถึงในบริบทพื้นที ่ที ่เหมาะสม เช่น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง

สมรรถนะด้านการสร้างความไว้วางใจควรเป็นสมรรถนะแรกก่อนการพัฒนาในสมรรถนะด้านอื่น เนื่องจากเป็น  

ก้าวแรกในการลงพื้นที่ให้ได้ โดยต้องสร้างกระบวนการเข้าถึงพ้ืนที่ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถดําเนินโครงการได้ 

2) การคัดเลือกครูกลุ่มเป้าหมาย โดยก่อนการดําเนินโครงการควรมีเวลาในการพิจารณาครูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมอย่างแท้จริง ได้แก่ ประสบการณ์ในพื้นที่ แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ เงื่อนไข พันธสัญญาหรืออาจเป็น

งานที่เป็นภาระผูกมัดที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้กลุ่มครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมและจัดเวลาได้

เพียงพอมากที่สุด  
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3) การวางระบบหรือกลไกการทํางานและการบริหารความเสี่ยง เป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินโครงการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ควรมีระบบการแบ่งภาระงานบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

และรูปแบบการพัฒนาครู รวมทั้งการจัดเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นท่ีเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

4) การสนับสนุนด้านสวัสดิการครูนอกระบบการศึกษา ระบบสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณที่เพียงพอ

และแรงจูงใจ รวมทั้งอาจมีพันธสัญญาหรือการรับรองเพ่ือมุ่งมั่นที่จะดําเนินโครงการจนสําเร็จลุล่วงโดยไม่ขาดตอน 

จะช่วยให้กระบวนการทํางานมีความหมายมากขึ้นมีแรงสนับสนุนจากทีมงานและ เครือข่ายในพื้นที่จะช่วยให้ 

การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จท่ามกลางปัญหาหรืออุปสรรคที่ยุ่งยาก 

2.2.4 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาในระดับพื้นที่ 

1) การพัฒนาสมรรถนะการโค้ชเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นสมรรถนะสำคัญที่ครูจิตอาสาจะต้องหมั่น

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรที่จะยกระดับความรู้ความสามารถของบุคคล  

และครูจิตอาสาในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง  

2) กลไกพื้นที่ควรช่วยสร้างความตระหนักรู้และความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบ

การศึกษาและทำให้เรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในพ้ืนที่ที่ต้องช่วยกันแก้ไข  

3) การเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบนิเวศการทำงานเด็กเยาวชนพิการในระดับอำเภอควรมี  

หน่วยประสานงานด้านข้อมูลเด็กเยาวชนพิการระดับอำเภอ การสร้างจุดรวมบริการด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา 

และบริการด้านการเรียนรู้ฟื้นฟูที่บ้าน หรือมีท่ีเรียนใกล้บ้าน  

4) องค์การบริการส่วนท้องถิ่นควรจดทะเบียนจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ซึ่งจะเป็นจุดรวม

บริการ และครูนอกระบบการศึกษาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทั ่วไปและควรไ ด้รับ 

การพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ จิตวิทยาพัฒนาการ การรับฟังอย่างลึกซึ้ งหรือการให้คำปรึกษาครอบครัว  

การพัฒนาเด็กเยาวชนพิการตามประเภทความพิการ การบันทึกข้อมูล การส่งต่อประสานงาน  

5) สำหรับครูจิตอาสาที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนพิการนั้น ควรมีการออกแบบหลักสูตรหรือเส้นทาง 

การพัฒนาตนเองให้ครูนอกระบบการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง

สม่ำเสมอโดยสมควรให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน มีการประสานงานเชิงบูรณาการจัดสรร

ทุนเพื่อพัฒนาอาสาสมัครต่าง ๆ ในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  อาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฯลฯ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของครูนอกระบบการศึกษาเพ่ือแสดงตัวตนอีกด้วย 
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บทที่ 8 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) วิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 2) ออกแบบต้นแบบ 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 3) ทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
และ 4) เสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษา โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งไทย
และต่างประเทศ และการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบและยืนยัน และคืนข้อมูลเกี่ยวกับ
สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา โดยตัวอย่างที่ เข้าร่วมเวทีแบบมีส่วนร่วมมาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนักวิชาการจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจากภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาใน
พื้นที่ และตัวแทนครูนอกระบบการศึกษา 2) การพัฒนาต้นแบบพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและ 
การทดลองใช้ต้นแบบเป็นการดำเนินการออกแบบโดยโครงการย่อย 8 พื้นที่ และดำเนินการโดยโครงการต้นแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาเอง โดยคณะทำงานโครงการฯ มีการติดตามโครงการความก้าวหน้า
ของโครงการย่อยโดยการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและการสัมภาษณ์ ในการประเมินผลการใช้ต้นแบบนั้น
นอกเหนือจากเครื่องมือการประเมินของแต่ละพื้นที่แล้ว ทางโครงการฯ ได้พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะครู 
นอกระบบการศึกษาบางสมรรถนะทั้งแบบวัดความรู้และแบบประเมินทักษะ 3) การเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษา โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

ในบทนีค้ณะทำงานโครงการฯ ขอแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 2 อภิปรายผล และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที ่1 สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา พบว่า สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษาที่
ผ่านการวิเคราะห์ทั้งเชิงเอกสารและการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมกับผู้แทนครูนอกระบบการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา อาจารย์
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา ประกอบไปด้วย สมรรถนะหลักของ
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ครูนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยทุกกลุ่มจำนวน 36 สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้ จำนวน 7 
สมรรถนะ เช่น จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา กฎหมาย นโยบาย ศาสนา จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการศึกษานอกระบบ การศึกษาทางเลือก สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 23 สมรรถนะ เช่น การออกแบบ
เส้นทางการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การโค้ช การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน  
การปรับตัว และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 6 สมรรถนะ เช่น ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต จิตอาสา จิตสาธารณะ  

นอกจากนีย้ังมีสมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม คือ สมรรถนะย่อยของครูประจำการ 
จำนวน 7 สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะด้านความร ู ้  จำนวน  3 สมรรถนะ คือ ความร ู ้ เก ี ่ ยวกับ 
การเติบโตตามสายงานและการวางแผนพัฒนาตนเอง ศาสตร์การสอน และการวางแผนองค์กรและการประเมินผล
คุณภาพภายในองค์กร เช่น หลักสูตร บุคลากร สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 1 สมรรถนะ คือ การทำวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 สมรรถนะ คือ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การมีบุคลิกภาพของครูที ่ดี และความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง สมรรถนะย่อยของครู
นักพัฒนา จำนวน 10 สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะด้านความรู ้ จำนวน 4 สมรรถนะ คือ การศึกษา
ภาคสนาม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หลักการและขั้นตอนการจัดการรายกรณี แนวทางการปฏิบัตติน
ให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 
3 สมรรถนะ คือ ผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน การเสริมพลังการพัฒนาตนเองและ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 
จำนวน 3 สมรรถนะ คือ ภาวะผู้นำทางความคิด เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน อุดมการณ์และใจรักใน
การทำงานกับเด็ก และยึดมั่นในสังคมที่เป็นธรรม ส่วนสมรรถนะย่อยของครูจิตอาสา จำนวน 13 สมรรถนะ แบ่ง
ออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้ จำนวน 6 สมรรถนะ คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ การวิจัยการเรียนรู้
และหาแนวทางการปฏิบัติอื ่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ความรู้เกี ่ยวกับแหล่งเรียนรู้  
ในการพัฒนาตนเอง การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ การทำงานข้าม
วัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 4 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการทำให้
เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถจัดการกับผลกระทบและแสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนในชุมชนและในสังคม
ได้ การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม การวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ การมีทักษะการบริหาร
จัดการ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 3 สมรรถนะ คือ การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดและอุดมการณ์ในการพึ่งตนเอง  ซึ่งสมรรถนะ
เหล่านี้ทางพื้นที่เครือข่ายนำร่องได้นำไปสำรวจสมรรถนะของครูในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้สมรรถนะที่
จำเป็นของแต่ละพ้ืนที่ และนำไปสู่การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาแต่ละพ้ืนที่ 
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ภาพ 8.1 สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิจัย และเอกสารต่าง ๆ  

 

1.2 ผลการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  

ต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่คณะทำงานโครงการฯ พัฒนาขึ้น

และที่พัฒนาขึ้นจากภาคีเครือข่ายจำนวน 8 โครงการ ที่ทำงานในบางจังหวัดของแต่ละภาคของประเทศไทย คือ 

โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครูประจำการ ได้แก่ 1) โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื ้นที ่ในจังหวัดชัยภูมิ 2) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู ้ดูแลเด็กใน

กระบวนการยุติธรรม ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) โครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อย

โอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครูนักพัฒนา ได้แก่ 1) โครงการ 

การพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  และ 2) โครงการ 

การพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นกลุ่มครูจิตอาสา ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ 

ในพื้นที่เชียงรายและแม่ฮ่องสอน 2) โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ และ 3) โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพ่ือเด็กนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง  



185 
 

สำหรับการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา แบ่งตามกลุ่มครูนอกระบบ

การศึกษา ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.2.1 ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ พบว่า ยึดสภาพและปัญหาจากพ้ืนที่ของตนเองเป็นหลัก 
ในบางพื้นที่มีฐานข้อมูลที่เคยสำรวจความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษามาก่อนแล้ว จึงนำมาเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการต่อยอดและสอบถามเพ่ือยืนยันข้อมูลในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ส่วนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ที่ไม่มีฐานข้อมูลมาแต่เดิมนั้นใช้วิธีการสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) Google form 2) ไฟล์เอกสาร Excel 
ซึ่งส่งทางแอพลิเคชันไลน์ (Line) และ 3) โปรแกรม Zoom จากนั้นนำมาสรุปและนำไปพัฒนาต้นแบบต่อไป แต่มี
บางพื้นที่ทำการสรุปและการจัดเวทีทบทวนและคืนข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครู
นอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะและบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษา ในการออกแบบ
ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูประจำการนอกจากคำนึงถึงลักษณะของเด็ก  
นอกระบบการศึกษาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงลักษณะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื้นที่อีกด้วย การพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ พบว่า มีสมรรถนะที่พื ้นที่ต้องการพัฒนาประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ ศาสตร์การสอน (Pedagogy) และการวางแผนองค์กรและการประเมินคุณภาพภายใน
องค์กร เช่น หลักสูตร บุคลากร สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการจัด  
การเรียนรู้ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ  

สำหรับแนวคิดในการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ 
พบว่า จุดร่วมของทุกพื้นที่ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมก่อนแล้วจึงตามด้วยการพัฒนาต้นแบบตามแนวคิดต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) แนวคิดเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 2) แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง
ชน และ 3) แนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การจัดการเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่เน้น 2 กิจกรรม
ได้แก่ ความรู้และปฏิบัติ เมื่อได้เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมแล้ว จึงให้ครูนอกระบบการศึกษาได้มีการลงมือปฏิบัติการ
จริง บางพื้นที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการจริง บางพื้นที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการดูงานและฝึกปฏิบัติ 
บางพ้ืนที่เรียนรู้และใช้สถานการณ์จำลองในห้องเรียน การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการออกแบบ
นวัตกรรมนั้น พบว่า จุดร่วมของทุกพ้ืนที่ คือ การสะท้อน (Reflection) การให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) ประเด็น
จะแตกต่างไปตามแต่ละบริบทของพื้นที่ เช่น การประเมินผลการพัฒนาไปพร้อมกับการดำเนินการกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องกับมหาวิทยาลัยพี่เลี ้ยง และการสังเกต
ตลอดจนการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 

1.2.2 ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนา พบว่า มีการออกแบบตามคุณลักษณะของครูนักพัฒนา 
และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาที่มีความเฉพาะ เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ เช่น ธรรมชาติ
ของเด็กนอกระบบการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่ครูนักพัฒนาทำงานอยู่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย พ้ืนที่
การทำงานที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงกฎหมาย นโยบาย ศาสนา จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
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การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนาจึงต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน  
ภูมิหลังและความแตกต่างของเด็กนอกระบบการศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะตามความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ การศึกษาภาคสนาม แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและ
ครอบครัว ในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ การเป็นวิทยากรกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ ได้แก่ อุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก 

แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ คือ การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing) และการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ผสานกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของครูนักพัฒนา เช่น 
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) แนวคิดการพัฒนาตนเองบนฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Education: CBE) เป็นต้น วิทยากรใช้วิธีการสาธิตและการจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) ให้ครูนักพัฒนาดูผ่านฐานการเรียนรู้ที่มีเด็กนอกระบบการศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรม
ด้วย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ สังเกต และทดลองปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 3 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ หรือ 1 
เดือน ตามความเหมาะสม โดยอิงตามขั้นตอนการสำรวจความสนใจของผู้เรียนและความสนใจของตัวผู้สอนเอง 
การวิเคราะห์สภาพจริง สามารถทำอย่างไรได้บ้างในบริบทแวดล้อมและทรัพยากรที่มี การลงมือปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ตามวันและระยะเวลาที่กำหนดเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในพ้ืนที่ของครูแต่ละคนวิเคราะห์
ความรู ้ที ่ได้ร ับเชื ่อมโยงกับประสบการณ์เดิมสู ่การนําไปใช้เสนอวิธ ีก ารหรือแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหา  
และการประเมินผลการปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม ก่อนการนำไปทดลองใช้ ตรวจสอบโดย
คณะทำงานโครงการย่อยฯ ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างการนำไปทดลองใช้ เปิดโอกาสให้ครูได้
สะท้อนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

1.2.3 ครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูจิตอาสา พบว่า มีการออกแบบตามคุณลักษณะและบริบท 
การทำงานของครูจิตอาสาที่เป็นผู้ที่มีความเสียสละตนเองในการดูแลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา และ
ต้องทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความเปราะบาง มีภูมิหลังบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตาม  
แต่ละพ้ืนที ่เช่น เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติ ลูกแรงงานต่างด้าว เด็กกำพร้า เด็กพิการ เด็กออกกลางคัน ฯลฯ 
และจากการสำรวจและคัดเลือกสมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูจิตอาสา ทั้งสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะหลัก แบ่งเป็นสมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบ
การศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา หลักการศึกษานอกระบบ สมรรถนะด้านทักษะ 
ได้แก่ การโค้ช การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การรับมือกับปัญหา อดทน
ต่อความกดดัน การปรับตัว และการติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
การสื่อสารเพื่อความเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก เช่น การพูด การฟัง และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจต
คติ ได้แก่ ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ การยอมรับความหลากหลายทาง
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ความคิดในบริบทที่แตกต่างกัน ความเชื ่อมั ่นในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และจิตอาสา จิตสาธารณะ 
จรรยาบรรณความเป็นครู และการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และพบว่าสมรรถนะย่อยสำหรับครูจิตอาสา แบ่งเป็น
สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ การพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ เช่น ทุนทางสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง และความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ ได้แก่ การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

แนวคิดหลักที่เป็นจุดร่วมที่ทั้ง 3 พื้นที่นำมาใช้ เป็นกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา ที่เน้นการฟังอยา่ง
ลึกซึ้ง เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ฝึกการสังเกต การฟังเสียงตนเอง การฟังผู้อื่น การสังเกตโดยไมต่ัดสิน 
การรับรู้ความรู้สึก การขยายมุมมองต่าง ๆ จนเกิดเป็นการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้ผสาน
เนื้อหาการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ และหลอมรวมออกมาในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมบนฐานการเรียนรู ้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยในแต่ละพื้นที่จะประยุกต์กระบวนการดังกล่าวเข้ากับเนื้อหาตาม  
แต่ละสมรรถนะที่เลือกและเป้าหมายที่ต้องการวัดและประเมินผลสมรรถนะครูจิตอาสา นอกจากแนวคิดหลักท่ีเป็น
จุดร่วมกันแล้ว แต่ละพื้นที่จะมีแนวคิดส่วนที่แตกต่างกันที่นำมาใช้ในการออกแบบ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่
พัฒนาสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาซึ่งมีเป้าหมายการดูแลช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความพิการ จะ
อาศัยแนวคิดการสื ่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) ตลอดจนการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
(Empowerment) พื้นที ่จังหวัดระยองที ่พัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสา ซึ ่งมีเป้าหมายการดูแลช่วยเหลือเด็ก  
นอกระบบการศึกษากลุ่มเด็กออกกลางคันและเด็กที่มีปัญหาทางสังคม มีการวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของครู 
จิตอาสาแล้วนำมาออกแบบการเรียนรู ้ให้เหมาะสม โดยดึงมวลประสบการณ์เดิมมาผสานกับความรู ้ใหม่  
ที่สอดแทรกความรู้เชิงวิชาการเข้ากับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยอาศัยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่
ละเรื่องที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่กำหนด โดยวิทยากรก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และมีความใกล้ชิดกับ
ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา และพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนที่พัฒนาครูจิตอาสา ซึ่งมีเป้าหมายการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มเด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติ ลูกแรงงานต่างด้าว เด็กกำพร้า ซึ่งเด็ก
เหล่านี้มักขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง แนวคิดและปรัชญาที่นำมาใช้ในการออกแบบร่วมด้วย คือ แนวคิดมนุษย
ปรัชญา (Anthropology) แนวคิดศิลปะที่ระเบิดจากภายใน (Arts Inner Experience) เน้นการทำงานผสานกัน
ระหว่าง Head-Heart-Hand ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมจะมีการดำเนินการขั้นการฝึกอบรมระยะสั้น จากนั้น
จะทิ้งระยะเวลาให้ครูจิตอาสาได้นำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการดำเนินงานจริงแล้วจึงกลับมาร่วมกัน
สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพต้นแบบที่พัฒนาขึ้นก่อน
การนำไปทดลองใช้ ทำโดยการหารือร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุงกิจกรรมระหว่างการนำไป
ทดลองใช้ โดยการ AAR (After Action Review) แล้วปรับปรุงกิจกรรมในวันต่อไปทันทีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 



188 
 

สำหรับต้นแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่คณะทำงานโครงการฯ พัฒนาขึ้น 
โดยไม่ทับซ้อนกับสมรรถนะที่ 8 โครงการย่อยฯ ได้ออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา คือ 1) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะ
ได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ ้น การจัดการรายกรณี (Case Management) 2) การติดตาม
ประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การออกแบบเครื่องมือเป็น
รายบุคคล 3) การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว และ 4) การทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การ
จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม และสมรรถนะย่อยตามแต่ละกลุ่มครูนอกระบบการศึกษา แบ่งได้เป็น สมรรถนะย่อยครู
ประจำการ คือ ความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา คือ มุมมอง สภาวะภายในและ
ทักษะสำคัญของครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง และ สมรรถนะย่อยครูจิตอาสา คือ 1) การวิจัยการเรียนรู้
และหาแนวทางการปฏิบัติอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้มีแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ คือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) แนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing) และแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) 

 

 
ภาพ 8.2 สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา 
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ภาพ 8.3 นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่คณะทำงานโครงการฯ พัฒนาขึ้นและที่ถูก

พัฒนาขึ้นจากภาคีเครือข่ายจำนวน 8 โครงการ 
 

1.3 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  
หลังจากท่ีคณะทํางานโครงการย่อยฯ ได้ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละพื ้นที ่ ขั ้นตอนต่อไปเป็นการนํานวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครู  
นอกระบบการศึกษาไปปฏิบัติการทดลองใช้ในพื ้นที ่ และพัฒนาระหว่างการดําเนินการให้เหมาะสมกับครู  
นอกระบบการศึกษาในแต่ละกลุ่มตลอดจนดําเนินการสร้างเครื่องมือสําหรับประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา 
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา  

สำหรับผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา แบ่งตามกลุ่มครูนอกระบบ
การศึกษา ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.3.1 ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ พบว่า ในแต่ละพื้นที่มีการใช้ต้นแบบที่แตกต่างกันไป 
เช่น การอบรม (Training) ผนวกความรู้เข้ากับวิธีการสอน การเรียนรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) และกิจกรรมหรือโครงการ (Activity / Project) เช่น โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะ
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ครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ มีครูนอกระบบการศึกษาอยู่ 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีเป็นครูและชาวบ้านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำการ โดยครูที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โครงการได้มีการทดลองใช้ต้นแบบในลักษณะของผนวกความรู้ตามสมรรถนะต่าง ๆ 
ของครูนอกระบบการศึกษาเข้ากับวิธีการสอน และครูที่ไม่ได้มาพัฒนาตนเองของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิจะมีการจัดการเรียนรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ให้อีกครั้งหนึ่ง และใช้วิธีการโค้ชระหว่างโครงการ ตลอดจน
การเชิญครูนอกระบบการศึกษาที่มีความชำนาญมาให้ความรู้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นแล้วในโครงการ
การพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ใช้วิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) โดยเน้นความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคปฏิบัตินี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
คือ การปฏิบัติระหว่างการประชุม และการปฏิบัติจริงในหน่วยงานของตนเอง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแล้ว และมีการส่งชิ้นงานที่เป็นผลการดำเนินกลับไปยังโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังจากเรียนรู้
แล้ว และโครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู ้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที ่จังหวัดอุบลราช ธานี  
เป็นการฝึกอบรม (Training) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาชีพ ค้นหาความฝัน การเงิน เป้าหมายชีวิต และเส้นทาง
อาชีพ อย่างไรก็ตามหลังจากการอบรมแล้วมีการรวมกลุ่มครูนอกระบบการศึกษาที่เด็กสนใจเรื่องเดียวกันมา
สะท้อนข้อมูลด้วยการจัดการความรู้เพ่ือการปรึกษาหารือและหาแนวทาง รวมถึงการหาสื่อ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่เก่ียวข้อง 

การถอดบทเรียนจากทั้ง 3 โครงการ พบว่า มีจุดร่วมกันคือ การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มครูประจำการ 1) ควรเน้นลงมือทำ (Learning by Doing) เรียนรู้ซ้ำ ๆ ตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 2) การแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งในแง่ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน ตลอดจนองค์
ความร ู ้ จากภาค ี เคร ือข ่ าย นอกจากน ั ้นแล ้วคร ูนอกระบบการศ ึกษาผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานใกล ้ช ิดก ับ เด็ก  
นอกระบบการศึกษามีความตั้งใจ และมีความใส่ใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมและจัดการเรยีนรู้
ให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา 

1.3.2 ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนา พบว่า มีทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการทดลองใช้
ในสถานการณ์จำลอง 1 วัน แล้วนำไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง 1 เดือน โดยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของ
ครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ และมีการติดตามพูดคุยแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน เช่น โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูนักพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา พื ้นที ่จังหวัดกาญจนบุรี ที ่ทดลองใช้ผ่านการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน กิจกรรมประกอบด้วยครูนักพัฒนาจากพ้ืนที่อำเภอต่าง ๆ ตามแนวขอบชายแดน
ไทย - พม่า ซึ่งแต่ละฐานจะมีวิทยากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความรู้ในเชิงของเนื้อหาขั้นตอน
การทำผลิตภัณฑ์/เทคนิควิธ ีการต่าง ๆ และมีว ิทยากรด้านการเร ียนรู ้ที ่เน้นให้ความรู ้ เช ิง กระบวนการ 
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วย คือ เมื่อครูได้เรียนรู้ในฐานที่ตนเองสนใจแล้ว 
ต้องออกแบบการเรียนรู้แบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อนำเสนอต่อวิทยากรต่อไป 
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ภายหลังการทดลองใช้มีการประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ ้นกระบวนการเรียนรู ้ของฐานการเรียนรู ้ต ่าง ๆ  
ด้วยการถอดบทเรียนในลักษณะของการทบทวนหลังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการใช้คำถามสร้างแรงบันดาลใจ ให้ครูได้
นำเอาประสบการณ์เดิมของตนเองมาเทียบเคียงกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ
สรุปเป็นประสบการณ์ใหม่ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และพบผลลัพธ์เชิงปริมาณว่าครูนักพัฒนาใน
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการนำกลุ่มเป้าหมายเด็กนอกระบบการศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้วย และพบว่าครูนักพัฒนาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติการใน
พื้นที่ในการนำสมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีจนสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงพฤติกรรม และ 
ยังพบว่าครูนักพัฒนาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 

สำหรับโครงการการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: ครูนักพัฒนาในพื้นที ่จังหวัด
ชายแดนใต้ มีการทดลองใช้ในสถานการณ์จำลอง 1 วัน แล้วนำไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง 1 เดือน  
โดยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ และมีการติดตามพูดคุยแลกเปลี่ยนและถอด
บทเรียน ผ่านกิจกรรม “เวทีชีวิต เวทีชาวบ้าน ลานกีฬาชุมชน” โดยมีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู (Model)  
4 ขั้นตอน ผ่านกิจกรรม “สานสัมพันธ์บูรณาการวิถีชุมชน” และแนวทางการบูรณาการเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน 
และช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ( Integration) ผ่านกิจกรรม “Realife ในชีวิตจริง อิสลามและ
ความศรัทธา” หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการมีการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการจากเรื่องเล่า โดยการเล่า
ประสบการณ์การทดลองใช้ในพ้ืนที่และเชื่อมโยงถึงบทเรียนความสำเร็จบนฐานการใช้การสร้างกำลังใจทีมงานและ
เครือข่ายด้วยการใช้สุนทรียสนทนา ผลการประเมิน พบว่า ครูนักพัฒนาทุกคนผ่านเกณฑ์และมีเจตคติที่ทำงานกับ
เด็กด้วยอุดมการณ์และใจรัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และปฏิบัติตนต่อกลุ่มเพื่อนครูและผู้ปกครอง  
อย่างเต็มที่ แบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว ปฏิบัติตนอย่างจริงใจทำให้เกิดความไว้วางใจและยอมรับการทำงานในพ้ืนที่ 

1.3.3 ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูจิตอาสา พบว่า ทุกพ้ืนที่จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่
ได้ออกแบบไว้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วัน แล้วจึงทิ้งระยะให้ครูจิตอาสาได้นำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไป
ใช้ในการดำเนินงานจริงในระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยมีการติดตามและให้คำปรึกษาโดยคณะทำงาน
โครงการย่อยฯ เป็นระยะ และเมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงจัดให้มีการสะท้อนผลการนำไปใช้และ  
การถอดบทเรียน ทั้งนี้ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูจิตอาสา เช่น
โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์  นำต้นแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ครูกรุณาจิตอาสาไปใช้ในการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน มีครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 
32 คน กิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติ กิจกรรมการรับฟังอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมปิดตาพาเดิน กิจกรรม
ผู้นำสี่แบบ (กงล้อสี่ทิศ) การบรรยายทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก แล้วจึงมีการสรุปกิจกรรมร่วมกันและวาง
แผนการติดตามประเมินผล การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาในการฝึกอบรม ใช้แบบประเมิน 
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การสะท้อนคิด ซึ่งเป็นแบบประเมินรายวัน ผลการพัฒนาสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสา พบว่า ครูได้รับการพัฒนาทั้ง
ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้
พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อค้นหาความต้องการของเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กได้ 
และการประเมินผลภายหลังการนำสมรรถนะกลับไปใช้ในการทำงาน พบว่า ครูกรุณาจิตอาสาสามารถใช้เครื่องมือใน
การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF (International Classification of Functioning 
Disability and Health) ในการวิเคราะห์สมรรถภาพคนพิการ และสามารถใช้ทักษะการสื ่อสารอย่างสันติใน 
การทำงาน สามารถระบุปัญหาของเด็กได้ ให้คำปรึกษาได้ ประสานและส่งต่อความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้  

โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพ่ือเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษาจังหวัดระยอง นำต้นแบบไปใช้ โดยทำการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน มีครูจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 
25 คน กิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม การบรรยายหลักการพื้นฐานของจิตวิทยา กิจกรรมวงล้อ
อารมณ์ กิจกรรมต้นไม้พิษ การบรรยายทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ สรุปกิจกรรมและวางแผนการติดตาม
ประเมินผล การสมรรถนะด้านความรู้ดำเนินการโดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียน โดยพบว่า
หลังการฝึกอบรมมีผลคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม ตลอดจนมีการสังเกตกระบวนการและการพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ครูมีการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งพฤติกรรมและเจตคติในการทำงานกับเด็กนอกระบบ
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีแบบวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 80 
ของครูจิตอาสามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินผลภายหลังการนำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไป
ใช้ปฏิบัติงาน พบว่าครูนอกระบบการศึกษา เข้าใจและประยุกต์ใช้จิตวิทยาตามพัฒนาการของผู้เรียน การสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้รับ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในเชิงบวกและปลอดภัย ส่งผลให้ครูจิตอาสา
สามารถเข้าถึงปัญหาของเด็ก ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมาย เห็นความสำคัญ และ
สามารถนำหลักการจัดนิเวศการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดฐานการเรียนรู้ โดยออกแบบและสร้ างบรรยากาศ
การเรียนรู้ในเชิงบวกและปลอดภัย เห็นความสำคัญของสมรรถนะหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา 
ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา การรับฟังเสียงของเด็กนอกระบบการศึกษาโดยไม่ตัดสิน  
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเด็กนอกระบบการศึกษา พบว่า เด็กเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อเด็ก
โดยตรง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก พฤติกรรมของครูในการทำงานกับ
เด็กจึงเปลี่ยนไปจากบรรยายเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเด็กได้สะท้อนผ่านการสรุปการเรียนรู้ว่ามี
ความสบายใจที่ได้เรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที ่ดี ครูมีความเข้าใจและรับฟังโดยไม่ตัดสิน ซึ่งเป็นผลจาก 
การพัฒนาสมรรถนะย่อย การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เชียงรายและ
แม่ฮ่องสอน นำต้นแบบไปใช้ โดยทำการฝึกอบรมจำนวน 4 วัน มีครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 22 คน กิจกรรม
แบ่งเป็นกิจกรรมฐานปัญญาภายใน ได้แก่ กิจกรรมศิลปะบำบัด และกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทาง
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ประสบการณ์ และกิจกรรมฐานปัญญาภายนอก ได้แก่ การโค้ช การบรรยายความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก  
นอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติ การบรรยายการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมสมรรถนะ
นิเวศการเรียนรู้ การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล แบ่งเป็น เครื่องมือเช็คอิน BAR (Before Action Review) และเครื่องมือเช็คเอาท์ AAR (After Action 
Review) ผลการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า ครูจิตอาสาพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมจำนวน 22 คน ภายหลังกิจกรรมการฝึกอบรม ผลสะท้อนจากครูพบว่าครูได้รับแนวทางในการนำกิจกรรม
ไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ของตนเอง ครูร้อยละ 70 ที่
เข้าร่วมอบรมได้นำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ทดลองปฏิบัติงานจริง มีการดำเนินงานเป็นรูปธรรม สามารถ
เปลี่ยนแปลงเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งเชิงพฤติกรรม ลดความก้าวร้าว รุนแรงและทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่
ดีขึ้นในการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร สร้างรายได้ และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

นอกจากนี้คณะทำงานโครงการฯ ได้พัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งได้รับคำแนะนำในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย  
1) แบบประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบ
การศึกษา แบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบ
การจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล 2) แบบประเมินสมรรถนะย่อย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบวัด
ความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อการสร้างความไว้วางใจจากเด็กและ
ครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะ
การวิเคราะห์ตนเองเพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาศักยภาพ จากนั้นได้นำไปทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ใน 8 โครงการย่อยฯ ผลการประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. แบบประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน 3 ฉบับ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 210 คน ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา พบว่า ครูนอกระบบ
การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 2) แบบวัด
ความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่ านการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย  
คือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบ  
การจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล พบว่า ครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดี คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็นกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามลำดับ  
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2. แบบประเมินสมรรถนะย่อย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อการสร้างความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเล่าปัญหาและ
ความต้องการ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 คน พบว่า ครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 95.12 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 4.88 2) แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพ ทดลองใช้กับครูนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน พบว่า ครูนอกระบบ
การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมาเป็นกลุ่ม
ดี คิดเป็นร้อยละ 23.53 และกลุ่มที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 17.65 ตามลำดับ 

1.4 ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาระดับนโยบายและพื้นที่ 

สำหรับข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ มีดังนี ้

1.4.1 ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ได้แก่ การปรับภาษาของแต่ละ
สมรรถนะให้ผู้นำไปใช้และครูนอกระบบการศึกษาเข้าใจง่าย รวมทั้งมีคำอธิบายแต่ละสมรรถนะให้ชัดเจน เพื่อช่วย
ให้ผู้นำไปใช้และครูนอกระบบการศึกษามีความเข้าใจในแต่ละสมรรถนะ สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาที่
ได้มาควรจะนำไปเป็นพื้นฐานในการกำหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือใน
การศึกษาระดับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา ผู ้ใช้ต้องทำความเข้าใจทั ้งเชิงแนวคิดและหลักการ 
กระบวนการ กิจกรรม และเครื่องมือของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาให้ชัดเจน โดย
ประสานกับผู้พัฒนาต้นแบบหรือการไปเรียนรู้จากผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญในแนวคิดและหลักการนั้น 
การพัฒนาคู่มือการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา การนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
นอกระบบการศึกษาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรทั้งในรูปแบบหลักสูตรได้ปริญญา หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือเป็น
ตลาดวิชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการที่สามารถเชื่อมต่อกับธนาคาร
หน่วยกิตได้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้งแบบปกติ แบบออนไลน์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแบบ
ผสมผสาน การใช้หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปขยายใน
การดำเนินการในกลุ่มครูในพื้นที่อื่น ๆ ผู้ที่จะนำต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปใช้ ควรใช้
หลักการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ ยึดหลักความเชื ่อพื ้นฐานที่เชื ่อว่าครูนอกระบบการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ มี
ประสบการณ์และความถนัดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของกัน
และกันได้ และการนำเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ตามสมรรถนะต่าง ๆ ของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
นอกระบบการศึกษาไปใช้ จะต้องศึกษาแนวทางการใช้ให้เข้าใจเพ่ือนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการประเมินที่
มีความหมาย  
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1.4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีทั้งระดับนโยบายและพื้นที่  
ทั้งนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น การสร้างกระแสการรับรู้ให้สังคมรู้ว่าครูนอกระบบการศึกษามีตัวตนในสังคม  
มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ทำให้เห็นว่าทุกคนสามารถเป็นครูนอกระบบการศึกษา
ในพื้นที่ของตนได้ การยกระดับครูนอกระบบการศึกษาให้เป็นอาชีพที่ชัดเจนขึ้น สร้างการเป็นที่ยอมรับ มี ตัวตน 
รวมถึงการมีวิทยฐานะ เพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่งทุนในการนำมาพัฒนาโครงการ
เพื่อเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนามาตรฐานของคนทำงานด้านเยาวชนที่ครอบคลุมถึงเด็กนอกระบบการศึกษา  
(Youth Worker) การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานกับครู
และเด็กนอกระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่ไม่แข็งตัว เช่น หลักสูตร Sandbox  
มีทั้งแบบมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ยกระดับสมรรถนะต่าง ๆ ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถเพ่ิมความรู้เก็บเป็น
หน่วยกิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตที ่สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู ่การได้รับวุฒิทางการศึกษา  
การผลักดันให้มีกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนที่นำมาใช้เป็นงบประมาณสำหรับคูปองการศึกษา
หรือเครดิตเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษา การผลักดันให้เกิดอาสาสมัคร 1 คน 3 ระบบ 
ให้เกิดในท้องถิ่น ที่ดูแลเบื้องต้นในด้านสุขภาพ สวัสดิการ และการศึกษา/การเรียนรู้ สำหรับเด็กนอกระบบ
การศึกษาในท้องถิ่น การมีงบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือการทำงานของครูนอกระบบการศึกษาทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายในการไปทำกิจกรรมกับเด็กนอกระบบการศึกษา ค่ าใช้จ่ายในการยกระดับการทำงานและพัฒนา
นวัตกรรมการทำงานของครู การทำพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) และ/หรือเมืองแห่งการเร ียนรู้  
ในการพัฒนาเด็กและครูซึ่งรวมถึงเด็กนอกระบบการศึกษาและครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ การส่งเสริมให้เกิด
จังหวัดจัดการตนเอง ดังเช่น พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา หรือการมีสมัชชาการศึกษาจังหวัดที่พัฒนาให้เกิดดแูล
เรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างครบวงจรตั้งแต่การค้นหา ช่วยเหลือ ดูแลและส่งต่อ สำนักงบประมาณลงพื้นที่
จริงไปดูสภาพ ปัญหา และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา เพื่อการพิจารณาในการเพ่ิม
งบประมาณในการดำเนินการ กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับเด็กและครูนอกระบบการศึกษา และกลไก
จังหวัด เพื่อเชื ่อมต่อกับบริษัทที่ต้องการทำประโยชน์เพื ่อสังคมช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษา และการส่งเสริมให้หน่วยงานที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและตัวครูนอกระบบการศึกษา
ทุกกลุ่มได้รู้ข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อนำมาเชื่อมต่อ ในการพัฒนา
ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ทุนเสมอภาค ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสาย
อาชีพ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น และโครงการส่งเสริมโอกาสทางการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 
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ตอนที่ 2 อภิปรายผล 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 
ม.ป.ป.) ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขในเรื่องเด็กนอกระบบการศึกษา  คือ การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยในแผนได้กล่าวถึงว่ายังมีเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบ
การศึกษาจำนวนมากที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่
จะพึ ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต ซึ ่งสะท้อนให้เห็นการขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้น 
การป้องกันเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาควรมีการพัฒนาระบบการค้นหา  เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  รวมทั้งกลไก
การสนับสนุนอย่างเพียงพอทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษานอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 แล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญของ
การพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้สามารถก้าวออก
จากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป  ซึ่งกลไกระดับบุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่สำคัญ 
ในการขับเคลื ่อนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาคือ   
ครูนอกระบบการศึกษา ซ่ึงวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2563) ได้กล่าวถึงครูนอกระบบการศึกษาว่าเป็นกลไกสำคัญ
ในการค้นหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครูนอกระบบการศึกษาเป็นผู้ ที่รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น สร้างความคุ้นเคย
และความไว้วางใจ ลงพื้นที่ประจำ พูดคุยแลกเปลี่ยน วางแผนการช่วยเหลืออย่างครบวงจร ประสานกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งจัดการเรียนรู้เองหรือร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานอื่นในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะชีวิต การอ่านออกเขียนได้  การศึกษาขั ้นพื้นฐาน ทักษะอาชีพ รวมถึง 
การประสานงานในเรื่องการส่งต่อเพื่อการศึกษาหรืออาชีพ และการให้คำปรึกษา อย่างไรก็ตามครูเหล่านี้ยัง
ต้องการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื ่อง  และมีสิ ่งเกื ้อหนุนหรือกลไกส่งเสริม 
ในการทำงานต่อไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ควรอภิปรายดังนี้ 
 2.1 สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 
 2.1.1 สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา จากการผลการศึกษาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาของประเทศไทยในครั้งนี้ พบว่า สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษามีจำนวน 36 สมรรถนะ แบ่ง
ออกเป็นสมรรถนะด้านความรู้ จำนวน 7 สมรรถนะ สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 23 สมรรถนะ และสมรรถนะ
ด้านทัศนคติ/เจตคติ จำนวน 6 สมรรถนะ สะท้อนให้เห็นว่าครูนอกระบบการศึกษาจะต้องมีทั้งองค์ความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ/เจตคติที่จำเป็นในการทำความเข้าใจ ช่วยเหลือและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่มีหลากหลายและทับซ้อนทั้งเรื่องสิทธิต่าง ๆ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล 
ปัญหาเชิงจิตเวชจากความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวหรือสังคม  ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การเข้าถึง
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การศึกษา การอบรมและการทำงาน ปัญหาเชิงระบบกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ลือชัย ศรีเงินยวง (2564) 
ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื ่อน
กระบวนการพัฒนาเชิงระบบเพ่ือการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กนอกระบบว่า การสร้างความเสมอ
ทางการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษามิติที่ต้องดำเนินการคือการพัฒนาศักยภาพของครูนอกระบบการศึกษา
ทั้งในเชิงคุณภาพ คือ เสริมสร้างให้มีความรู้และทักษะทั้งในเชิงทฤษฎีและวิธีวิทยาที่จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และขับเคลื่อนการทำงานที่มีความยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มจำนวน
และคนทำงานด้านความเหลื่อมล้ำที่มีศักยภาพและความพร้อมมากขึ้น และสอดคล้องกับที่ Mattingly (2010) ได้
นำเสนอสมรรถนะของผู ้ที ่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนว่าควรจะมีทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ ในเชิง  
บูรณาการทีจ่ะทำให้การทำงานกับเด็กและเยาวชนทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาถึงข้อค้นพบสมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละด้านพบว่า ในด้านความรู้มี

สมรรถนะที่น่าสนใจ เช่น ความรู้ในด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของ

เด็กนอกระบบการศึกษา ความรู้ในเรื่องหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือก ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้นั้น

น่าจะมีความจำเป็นและใช้เป็นหลักการสำคัญในการทำความเข้าใจ ช่วยเหลือ ดูแล รวมทั ้งพัฒนาผ่าน 

การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจหรือ 

ความถนัด ให้เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับที่วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (2564) 

กล่าวว่าครูนอกระบบการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานหลักการจัดการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ดังนี้ หลักการการให้ความเสมอภาคในโอกาสรับการศึกษา หลักการคำนึงถึงสภาพ ความต้องการ และ

ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย หลักการจัดการศึกษาที่หลากหลาย หลักการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 

หลักการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่อง หลักการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน หลักการใช้ชุมชน

เป็นฐาน และสอดคล้องกับที่ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ (2563) ที่ศึกษาองค์ความรู้การศึกษาทางเลือกของ

สังคมไทยกับแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้กล่าวถึงว่าผู้จัดการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือ

นอกระบบโรงเรียนสามารถใช้การศึกษาทางเลือกที่ เป็นนวัตกรรมอีกเส้นทางหนึ่งของระบบการศึกษาไทยที่ถูก

ออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเด็กเปราะบางทางเศรษฐกิจ กลุ่มเด็กเปราะบางทางสังคมและปัญหาเฉพาะ 

กลุ่มพิการและกลุ่มที่ต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ และกลุ่มที่ต้องการเรียนตามแนวทางการศึกษาทางเลือก ซึ่ง 3 

กลุ่มแรกนั้นพบว่าเป็นเด็กที่มักอยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งครูนอกระบบการศึกษาควรจัดการศึกษาทางเลือกที่
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เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของผู้เรียนที่จะเลือกการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีรูปแบบ

หลากหลายทั้งเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ มุ่งตอบสนองการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่ละ คนที่มี

ความแตกต่างกันทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ ความพร้อมในการเรียนรู้  

 ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการที่ครูนอกระบบการศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย นโยบาย 
ศาสนา จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในการศึกษาพบว่า เมื่อจำแนกเด็กนอกระบบการศึกษาตามประเภท
ปัญหาพบในหลายกลุ่ม เช่น เด็กบนท้องถนน เด็กชาติพันธุ์ เด็กพลัดถิ่น/เด็กที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ เด็กกำพร้า 
เด็กที่ใช้แรงงาน เด็กในระบบการศึกษาทางเลือกที่ยังไม่ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา  เช่น ศูนย์การเรียนของ
สถาบันสังคม ตามมาตรา 12 เด็กในครอบครัวแหว่งกลาง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เด็กพิเศษทาง
ร่างกาย/จิตใจ เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กท้องไม่พร้อม เด็กยากจนพิเศษ เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว เด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ และเด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องใช้เครื่องมือใน
การทำงานร่วม เช่น การใช้หลักอนุสัญญาสิทธิเด็ก แต่บางกลุ่มจะต้องใช้หลักกฎหมายมาช่วยในการแก้ไขปัญหา 
เช่น เด็กพลัดถิ่น/เด็กท่ีมีปัญหาด้านสิทธิสถานะ และเด็กบางกลุ่มครูต้องเรียนรู้ถึงหลักศาสนาหรือจารีตประเพณีใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้การทำงานสอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่ เช่น เด็กท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
หรือเด็กชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ เช่น ชนเผ่าปกาเกอะญอที่มีความเชื่อในวิถีการดำเนินชีวิต 
 สำหรับสมรรถนะด้านทักษะนั้น พบว่า มีถึง 23 ทักษะด้วยกัน เช่น การออกแบบการจัดการการศึกษา
และแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลหรือกรณี (Case Management) การออกแบบเส้นทางการเร ียนรู ้และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การโค้ช การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง การทำงานกับชุมชนใน
พื้นที่โดยใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารเพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก การบริหารจัดการ
โครงการ การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์และทักษะ
ด้านนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ และการใช้
เหตุผล การตัดสินใจ และการระดมความคิด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีทั้งทักษะที่เป็นทักษะในการทำงาน (Hard 
Skills) ที่ใช้ในทำงานและการช่วยเหลือเด็กเป็นรายกรณี ทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับ
ผู ้อื ่น (Soft Skills) สอดคล้องกับที ่ The International Organization of La Francophonie (OIF) (n.d.) ได้
เสนอสมรรถนะหลักของผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ถูกริดลอนสิทธิไว้ว่าควรจะมีสมรรถนะในด้านที่เป็นทักษะ
เพื่อการทำงาน เช่น ความสามารถในการออกแบบการช่วยเหลือเด็ก การทำงานเชิงรุก ทักษะการสื่อสารกับเด็ก 
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือในการทำงานเชิงสหวิชาชีพ และทักษะเพื่อการพัฒนาตนเอง เช่น ความสามารถ  
ในการฟื้นตัวเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก การมีความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความสามารถในการใช้
เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ  
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จากการทีป่ัญหาเด็กนอกระบบการศึกษามีความหลากหลายและซับซ้อน เนื่องด้วยสภาพสังคม เทคโนโลยี 
สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว อย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องปรับระบบความคิดของครูนอกระบบการศึกษาที่ต้ องทำความเข้าใจและ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กด้วย ทำให้การพัฒนาสมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ สมรรถนะดา้น
ทัศนคติ/เจตคติที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญ
ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยเพราะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ เสมอ ซึ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญา และบทบาทหน้าที่ในแต่ละช่วงชีวิต และเพื่อจะสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ 
(สุมาลี สังข์ศรี, 2556) ซึ่งหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ แนวทางในการส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงด้านสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์จะ
มีศักยภาพในการบรรลุความสำเร็จในชีวิตได้นั้นส่วนหนึ่ง เป็นเพราะการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวของตนเองผ่าน
การคิดวิเคราะห์โดยอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ (สุนทร สุนันท์ชัย, 
2543; วิจิตร ศรีสอ้าน, 2551)  

2.1.2 สมรรถนะย่อยครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูประจำการ  จากผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
สมรรถนะย่อยครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูประจำการ จะเห็นได้ว ่าสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1) การพัฒนาอาชีพของครูประจำการในการเติบโตตามสายงาน และ 2) การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสามารถปลุกจิตสำนึกและปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง
สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาได้ ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณาสมรรถนะย่อยดังกล่าวแล้ว สามารถตีความได้ว่าครู
ประจำการมีความต้องการที่จะเติบโตตามสายงานของตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาความสามารถของตนเองใน
การช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา และเมื่อพิจารณาสถานภาพของครูนอกระบบการศึกษาที่เป็นครูประจำการ
ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นข้าราชการ และกลุ่มลูกจ้างของส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานราชการ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าในกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มลูกจ้างของส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานราชการมีความต้องการที่จะ
เติบโตตามสายงานของตนเอง แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของความต้องการนั้น มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ กลุ่มข้าราชการมีความต้องการที่จะเลื่อนระดับของตนเอง แต่ในอีกกลุ่มนั้นนอกจากจะต้องการเลื่อน
ระดับของตนเองแล้ว ยังมีความต้องการในการเปลี่ยนสถานภาพของตนเองจาก ลูกจ้าง พนักงานราชการ ไปเป็น
ข้าราชการด้วย ซึ่งลักษณะการตีความข้างต้นนั ้น Kiaras Gharabaghi (2009) ได้อธิบายไว้ว่าความต้องการ 
ในการพัฒนาของครูนอกระบบการศึกษาที่ทำงานกับเด็กนั้น มีคำที่เก่ียวข้องด้วย 2 คำ ได้แก่ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 
(Professional Development) ซ่ึงเน้นโอกาสของครูนอกระบบการศึกษาในการได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเก่ียวข้องกับวิชาชีพหรือไม่ก็ตาม แต่โดยรวมนั้นหมายถึงการพัฒนาหรือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ของของตนเอง
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ตลอดจนการให้บริการเด็กและเยาวชน และ 2) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 
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ซึ่งมีความหมายคล้ายการพัฒนาวิชาชีพ แต่การพัฒนาอาชีพจะมองไปถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม เช่น 
การพัฒนาตนเองที่จะได้ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน  

นอกจากนั้นแล้ว ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะย่อยครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ 
พบว่า การวางแผนองค์กรและการประเมินผลคุณภาพภายในองค์กร เช่น หลักสูตร บุคลากร ก็เป็นอีกสมรรถนะ
หนึ่งของความต้องการในการพัฒนาตนเองด้วย ทั้งนี้เนื ่องมาจากครูนอกระบบการศึกษานอกจากต้องพัฒนา
วิชาชีพและอาชีพของตนเองแล้ว งานหลักอีกประการหนึ่งคือการประสานงานโครงการ การดำเนินโค รงการ  
การจัดกิจกรรม ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ซึ่ง HR NOTE TEAM (2564) 
ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะดังกล่าวไว้ว่าเป็นสมรรถนะทางด้านการจัดการ (Management Competency) 
คือ การมีองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ปฏิบัติอยู่ รวมไปถึงการบริหาร
จัดการบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ประสานงานกับส่วนอื ่น ตลอดจนมีทักษะในการรับคำสั ่งและถ่ายทอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาที ่มุ ่งเน้นการวางแผนองค์กรและ 
การประเมินผลคุณภาพภายในองค์กร สอดคล้องกับงานการศึกษากรอบสมรรถนะหลักของผู้ที่ทำงานด้านเด็กและ
เยาวชนในเคนย่า ของ Lawrence et al. (2018) โดยผลการศึกษาบ่งชี้ว่ากรอบสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้ที่
ทำงานให้มีความเข้าใจในพื้นฐานด้านเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วยพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) สมรรถนะ
ทางด้านการบริหารและจัดการโครงการ 2) การพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม 3) ความแตกต่าง
ระหว่างกรอบแผนแม่บทกับสภาพความเป็นจริงของผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน และ 4) ทุกสมรรถนะมีความ
แตกต่างกัน และในมุมมองของผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนเห็นว่าทุกสมรรถนะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ความสำคัญขึ้นอยู่
กับเด็กและเยาวชนที่จะเห็นความสำคัญของแต่ละสมรรถนะ 

2.1.3 สมรรถนะย่อยครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนา พบว่า สมรรถนะของครูนอกระบบ
การศึกษากลุ่มครูนักพัฒนามุ่งเน้นความรู้ด้านการศึกษาภาคสนาม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หลักการ
และขั ้นตอนการจัดการรายกรณี และแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว  
ในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ 
ในการทำงาน การเสริมพลังการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม และการพัฒนาทัศนคติ/เจตคติ เกี ่ยวกับภาวะผู ้นำทางความคิด เพื ่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ  
ในการทำงานอุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก และยึดมั่นในสังคมที่เป็นธรรม เพื่อการทำงานกับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายที่สอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลือชัย ศรีเงินยวง และ ชุติมา พัฒนพงศ์ (2565) ที่ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและขับเคลื่อน
งานของครูข้างถนน ประสบการณ์เรื ่องเล่าการทำงานภาคสนามของครูข้างถนน และได้ระบุปัญหาของเด็ก  
นอกระบบการศึกษากลุ่มเร่ร่อนที่ต้องเผชิญปัญหาที่แตกต่างจากเด็กเปราะบางทั่วไป ส่งผลให้ครูจำเป็นต้องมี
ทักษะการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตของเด็กในทุกด้าน อันส่งผลต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
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ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา เพราะฉะนั้น การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพครู
จึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธที่จะช่วยตัวเองของครูข้างถนน เมื่อต้องพบเจอปัญหา ยกระดับจิตใจและปล่อยวาง 
สร้างพลังใจให้แก่ตนเองได้ โดยครูควรเข้าใจความซับซ้อนของภาวะเหล่านี้ทางสังคม แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้
จริงๆ เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็ก ครอบครัว ชุมชน และเสริมสร้างอุดมการณ์
และใจรักในการทำงานกับเด็ก 

2.1.4 สมรรถนะย่อยครูนอกระบบการศึกษากลุ่มกลุ่มครูจิตอาสา จากสภาพปัญหาของเด็กนอกระบบ
การศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีความเปราะบาง ครูจิตอาสา คือ ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่และมีความใกล้ชิดกับ
เด็กและครอบครัว ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ระบุว่าสมรรถนะที่เฉพาะและจำเป็นสำหรับครูจิตอาสาในการทำงาน
ด้านเด็กนอกระบบการศึกษา ควรประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ การวิจัยการเรียนรู้และหา
แนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง การศึกษาเพื ่อการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ การทำงานข้ามวัฒนธรรม  
และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ความสามารถในการทำให้เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถจัดการกับผลกระทบ
และแสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนในชุมชนและในสังคมได้ การเรียนรู ้ด้วยการบริการสังคม ( Service-
learning) ของครู การวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ การมีทักษะการบริหารจัดการ การเป็นครู
นักพัฒนาผู้สร้างแรงบันดาลใจ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวคิดและ
อุดมการณ์ในการพึ่งตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 4-H National Headquarters (2017) ที่นำเสนอเรื่องจิต
อาสากับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ระบุว่าจิตอาสาควรมีทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมและปลอดภัย
สำหรับเด็กตามพัฒนาการช่วงวัย การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กอย่างสม่ำเสมอ การสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และการมีทักษะการประเมินผลและการนำผลการประเมินมาใช้
พัฒนา นอกจากนี้ งานวิจัยของ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ (2564) ที่ทำการศึกษากลไกการขับเคลื่อนครู
และเด็กนอกระบบการศึกษา โดยได้ระบุถึงสมรรถนะที่ครูนอกระบบการศึกษาควรมี โดยเฉพาะการมีความรู้
ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง การมีใจรักในการทำ งานด้าน
เด็กนอกระบบการศึกษา และพัฒนาตนให้เป็นคนที่ทำงานด้านเด็กอย่างเชี่ยวชาญ มีทักษะการจัดการเรียนรู้บน
ฐานข้อมูลทุนชีวิตเด็กและบริบทของชุมชน สามารถเชื่อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
อาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการทำงานของครูจิตอาสาที่
ทำงานด้วยใจที่เสียสละแม้อาจไม่ได้รับผลตอบแทนต่อสิ่งที่ทำ หากแต่ครูจิตอาสาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากไม่มีสังกัด ทำให้ถูกละเลยต่อการได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่กล่าวข้างต้นต้องอาศัย
กระบวนการในการพัฒนาเพื่อให้ครูทำงานอย่างมีความเข้าใจถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถปฏิบัติด้วย
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ทักษะที่เชี่ยวชาญ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานด้านเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องหัน
มาให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูกลุ่มนี้ต่อไป 

2.2 ผลการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
จากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษานั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่

เป็นการศึกษานอกระบบที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

จำเป็นของผู ้เรียน เป็นการเสริมพลังให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองและสามารถใช้ความรู้

ความสามารถที่มีในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สนธยา ดือราแม (2555) กล่าวว่าการศึกษานอกระบบ

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมตามความต้องการและความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการได้รับความรู้และทักษะตลอดชีวิตใน

การดำรงชีพ ประกอบอาชีพ ตลอดจนปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562)  

เป็นการเสริมพลังเพื ่อส่งเสริมให้บุคคลมีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ที ่เป็นพลัง สามารถลงมือปฏิบัติ  

เห็นคุณค่า เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Freire, 1972; Short & Greer, 1997; Laverack, 2006)  

ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้มีแนวคิดสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนา

ครูนอกระบบการศึกษาโดยภาพรวมคือการให้ความสำคัญกับบริบทของพื้นที ่ และหลักการในการส่งเสริม 

การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา การมีส่วนร่วม การได้ลงมือทำ การเรียนรู้สู่  

การเปลี่ยนแปลงจากภายในเนื่องจากการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษานั้นจะต้องใช้พื้นที่ที่ครูกำลังทำงานเป็น

ฐานในการเรียนรู ้ มีเด็กนอกระบบการศึกษาที ่อาจจะมีสภาพ และความซ้ำซ้อนของปัญหาที่ไม่เหมือนกัน 

นอกจากนี้การที่ครูนอกระบบการศึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นต้นทุนของการเรียนรู้ และ  

มีความต้องการในการนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อค้นพบและ

เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult 

Learning) ที่พัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น อดีตประธานาธิบดี จูเลียส ไนยเรย์ 

(Julius Nyerere) ของประเทศแทนซาเนีย มัลคัม โนลส์ (Malcolm Knowles) และเปาโล เฟรเร (Paulo Freire) 

ซึ่งนักการศึกษาผู้ใหญ่เหล่านี้มีความเห็นที่ตรงกันว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นต่างจากเด็กเพราะพวกเขาไม่ใช่แก้วน้ำ

ที่ว่างเปล่า แต่เป็นแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยสติปัญญา ทักษะ และความสามารถที่พัฒนามาจากประสบการณ์ชีวิตจริง 

ไม่ว่าผู้ใหญ่นั้นจะได้เข้าเรียนตามระบบการศึกษาแบบทางการหรือไม่ก็ตาม ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวาง

เพราะเขาได้เรียนรู้จากชีวิตจริง จากเพื่อน และจากสิ่งแวดล้อม จากการทำงาน ผู้ใหญ่มีความสนใจและเรียนรู้ได้

เร็วหากสิ่งที่เรียนนั้นมีความสอดคล้องกับชีวิตของพวกเขา นอกจากนี้ผู้ใหญ่นั้นเป็นผู้มีศักดิ์ศรี ดังนั้นผู้จัดการ

เรียนรู้จึงต้องให้ความเคารพและไม่ดูถูกเหยียดหยาม  และผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเรียนรู้ (Merriam & Bierem, 2014) การศึกษาผู้ใหญ่จึงมีลักษณะเป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานของ

การตั้งปัญหา (Problem Posing) ที่ผู ้เรียนกำลังประสบอยู่ อันต่างไปจากระบบการศึกษาแบบฝากธนาคาร 

(Banking System) ที ่ใช้วิธีการให้ความรู้ทีละเล็กทีละน้อยในบทเรียนแต่ละครั ้ง (Freire, 1996) นอกจากนี้ 

นักการศึกษาผู้ใหญ่เหล่านี้เห็นว่าเมื่อเราบอกเล่าทฤษฎี แนวความคิด หรือข้อมูล ผู้เรียนจะเรียนรู้แค่ร้อยละ 20  

จากสิ่งที่เขาได้ยินมาทั้งหมด หากพวกเขาได้ยินข้อมูลและได้เห็นของจริงด้วยจะเกิดการเรียนรู้ประมาณร้อยละ 40 

จากสิ่งที่ได้รับมา แต่หากเขาได้ลงมือทำได้ผ่านประสบการณ์เรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเอง พวกเขาจะเกิดการเรียนรู้ได้

มากกว่าร้อยละ 80 (Merriam & Bierem, 2014)  

ส่วนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจากภายในนั้นนอกจากจะทำให้เกิดความรู้ความสามารถหรือทักษะที่ใช้
ประกอบกิจการงานต่าง ๆ แล้ว ยังทำให้ผู้เรียนมีสติปัญญามากพอที่จะสามารถเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ของ
ชีวิต ทำให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูง เข้าใจตนเองได้อย่างลึกซึ้ง สามารถดำรงอยู่และทำงานร่วมกับคน
อื่นได้ด้วยดี แม้จะมีความแตกต่างขัดแย้งกันก็ตาม รู้เท่าทันโครงสร้างสังคมและธรรมชาติแวดล้อมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังนำพาให้หัวใจได้สัมผัสกับสุขหรือทุกข์ที่นำไปสู่ปัญญา แรงผลักดัน และการตัดสินใจที่
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง (Hope & Timmel, 2000) ดังนั้นการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาควรต้องสร้างสรรค์
วิธีการเรียนรู ้หรือกระบวนการอบรมที่มีลักษณะพื้นฐานสำคัญก็คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ทุกคนเรียนรู้จากกันและกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากผู้จัดการเรียนรู้เป็นหลักอย่างเดียว 
แต่ในขณะเดียวกันผู้จัดการเรียนรู้เองก็ควรรับฟังและเรียนรู้จากผู้เรียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้จัดการเรียนรู้จึงไม่ได้ทำ
หน้าที่ป้อนข้อมูลความรู้แต่ฝ่ายเดียว แต่ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงและตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเสริมเติม
ความรู้ประสบการณ์ของตนบ้างเพ่ือทำให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2564)  

2.2.1 ผลการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูประจำการ 
ผลการวิจัยแนวคิดในการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ พบว่า 
จุดร่วมของทุกพื้นที่ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมก่อน ทั้งนี้เนื ่องจากการเริ่มต้นของการพัฒนาจะต้องมาจาก 
ความร่วมมือของทุภภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกชุมชน อีกท้ังความคิดเห็นและองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายที่
จะทำให้การออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาสัมฤทธิ์ผล จากลักษณะดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับที่ ธนา ประมุขกุล (2547 อ้างถึงใน จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ , 2553) ที่ได้ระบุว่าเครือข่ายแต่ละ
เครือข่ายมีจุดเริ่มต้น และเกิดการรวมตัวด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะของชัยภูมินี้เป็นเครือข่ายวิวัฒนาการ 
ที่มีลักษณะของกระบวนการพัฒนาผสมผสาน ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติและจัดตั้งขึ้นมา โดยเครือข่ายประเภทนี้เกิด
จากกลุ่มบุคคล องค์การมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะสนับสนุนและเรียนรู้ ไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
เฉพาะที่ชัดเจน เครือข่ายในประเภทนี้หากได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้
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เช่นกัน นอกจากนั้นแล้วหัวหน้าหรือผู้ประสานงานที่เป็นผู้ที่คอยติดต่อประสานงาน ตลอดจนเป็นตัวกลางระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนก็มีบทบาทสำคัญที่เชื ่อมความสัมพันธ์และชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ Swan (2000 อ้างถึงใน เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, 2559) ที่กล่าว
ว่า องค์ประกอบของเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เครือข่ายมีระบบ ให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายเดียวกัน มีลักษณะองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้นำหรือผู้ประสานงาน มี
บทบาทสร้างรูปแบบการติดต่อสื ่อสาร พัฒนากิจกรรมเพื ่อสานความสัมพันธ์ ประสานงานให้เกิดพื ้นที่  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 2) ทรัพยากร มีแผนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในหน่วยงาน
และในเครือข่าย โดยมีการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และ 3) กิจกรรม ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในเครือข่าย ทั้งนี้กิจกรรมจะเกิดจากการนำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นอกจากประเด็นทางด้านเครือข่ายแล้ว และจากผลการวิจัยที่ชี ้ให้เห็นว่าการได้รับความไว้วางใจให้
คณะทำงานโครงการย่อยฯ เข้าไปยังพื้นที่ได้นั้น เกิดจากการสร้างความร่วมมือและการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตั ้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง กล่าวอีกนัยหนึ ่งคือการให้ชุมชนเป็นผู ้ร ่วมคิ ด ร่วมทำ และร่วมรับ
ผลประโยชน์นั้น จึงทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ บำเพ็ญ เขียวหวาน (2551) และ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ 
(2548) ที่กล่าวว่าการที่บุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีกระบวนการตั้งแต่การศึกษาสถานการณ์ของ
ตนเอง การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการร่วมรับประโยชน์ ทำให้เกิดการพึ่งตนเอง และเกิด
การพัฒนาทั้งในส่วนของตนเอง ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับสังคม ซึ่งเป็นการได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เหตุที่เป็นเช่นนั้น และจากผลการศึกษา
พบว่า การให้คุณค่า การมอบคุณค่าให้แก่คนในชุมชนให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีความหมาย และทำให้ชุมชนรับรู้ได้ถึง
พลังอำนาจที่มีของตนเอง ตลอดจนความรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวมี
ประโยชน์และสามารถสร้างคุณูปการให้แก่บุคคลอื่นและสังคมได้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ Ledwith 
& Springett (2015) ที่กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วม คือ ประการแรกเพ่ือการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดย
สนับสนุนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่จะทำให้สามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้ ประการ
ที่สอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ที่ผ่านการวางแผนและการจัดการในสิ่งที่ตนเองต้องการ ผลที่ได้รับจะเป็นไปตาม
ความต้องการและความจำเป็นของบุคคลมากที่สุด ประการที่สาม เพื่อประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการพัฒนา 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการพัฒาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาแล้ว จะเห็นว่าครูนอกระบบ
การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการอยากจะพัฒนาตนเองมากขึ้น และเสนอแนะว่าควรมีกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่สำคัญ นอกจากจะพัฒนาศักยภาพของครูนอกระบบการศึกษาแล้ว ยัง
ทำให้ครูนอกระบบการศึกษามีความเป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาด้วย ซึ่ง



205 
 

ประเด็นความเป็นมืออาชีพ ประเด็นความต่อเนื ่องของกิจกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ดังกล่าวนี ้สอดคล้องกับ Kok et al. (2020) ที ่ได้ศึกษาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของครูอาสาสมัครใน
มหาวิทยาลัยเคลิฟอร์เนียในการพัฒนาครูอาสาสมัคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของครู
อาสาสมัครได้แก่ 1) ความรู้เฉพาะในงาน 2) การบริหารจัดการโครงการ/โปรแกรมการศึกษา และ 3) การพัฒนา
เด็ก อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาครูอาสาที่คาดหวัง เช่น รูปแบบการเรียนรู้แบบการศึกษาต่อเนื่ อง 
(Continuous Education) อย่างไรก็ตามความสำคัญของครูอาสาสมัครในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น
จะต้องพัฒนาความเป็นมืออาชีพและทักษะที่สำคัญและจำเป็นด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นวิธีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับครูอาสาสมัคร อีกทั้งลักษณะความเป็นมืออาชีพนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของดำรงศิลป์ เป็งใจ และ
ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการรายกรณีสำหรับเด็กด้อยโอกาสเชิงพ้ืนที่: กรณีศึกษาโครงการ
คลองเตยโมเดล ที่พบว่าควรส่งเสริมบทบาทของผู้จัดการรายกรณีและพัฒนาศักยภาพให้มีความชำนาญ สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานและปฏิบัติงานเชิงลึกกับเด็กและครอบครัวได้ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชนคลองเตย ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาคือการทำให้ครูที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความชำนาญ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถจัดการปัญหา 
ตลอดจนสามารถประสานในการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบการศึกษารุ่นต่อไปได้ ซึ่งผลการวิจัยของ ลือชัย  
ศรีเงินยวง และ ชุติมา พัฒนพงศ์ (2565) ก็ได้สนับสนุนความคิดข้างต้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าการพัฒนาเติม
เต็มศักยภาพครูจึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธที่หมายถึงทำอย่างไรให้งานของครูข้างถนนเป็นที่รับรู้รับฟังของผู้อ่ืน
และเป็นอาวุธที่จะช่วยตัวของครูข้างถนนเมื่อต้องพบเจอปัญหาที่ยาก สามารถยกระดับจิตใจและปล่อยวาง สร้าง
พลังใจให้แก่ตนเองได้ รวมถึงในมิติวิชาการที่ครูควรเข้าใจความซับซ้อนของภาวะเหล่านี้ทางสังคมแล้วนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

2.2.2 ผลการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนา พบว่า 
การออกแบบต้นแบบเป็นไปตามคุณลักษณะของครูนักพัฒนาและบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาที่มี
ความเฉพาะ เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการจึงต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มนี้ให้
ตรงตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของครู สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ที่
มองว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เต็มไปด้วยสติปัญญา ทักษะและความสามารถท่ีพัฒนามาจากประสบการณ์ชีวิตจริง ไม่
ว่าผู้ใหญ่นั้นจะได้เข้าเรียนตามระบบการศึกษาแบบทางการหรือไม่ก็ตาม ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวาง
เพราะเขาได้เรียนรู้จากชีวิตจริง จากเพ่ือน และจากสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่มีความสนใจและเรียนรู้ได้เร็วหากสิ่งที่เรียน
นั้นมีความสอดคล้องกับชีวิตของพวกเขา และเขามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Merriam & Bierem, 2014) 
ดังนั้นการศึกษาผู้ใหญ่จึงมีลักษณะสำคัญหลายประการ ดังที่ Freire (1996) กล่าวว่าเป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐาน
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ของการตั้งปัญหา (Problem Posing) ที่ผู้เรียนกำลังประสบอยู่ สามารถเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจและเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตตนเอง (Mulenga, 2001)  

เมื่อพิจารณาการออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนา พื้นที่จังหวั ด
ชายแดนใต้ เห็นได้ว่ามีการออกแบบการบูรณาการเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และช่องทางการพัฒนาตนเองของครู
นักพัฒนา ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูฮำหมัดอาลี วาเต๊ะ (2557) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครู
อาสาสม ัครการศ ึกษานอกโรงเร ียนในสถาบ ันศ ึกษาปอเนาะ ส ังก ัดสำน ัก งานส ่ง เสร ิมการศ ึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประกอบไปด้วย สมรรถนะ 3 ด้าน คือ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ที่เน้นการหา
สมรรถนะที่เหมาะสมกับกลุ่มครูปอเนาะ มีจุดเด่นที่การใช้แนวคิดทางการศึกษามาใช้ในการออกแบบนวัตกรรม
การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา บนฐานกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อ
สมรรถนะแต่ละด้าน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในพ้ืนที่ของครูแต่ละคน การวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมสู่การนําไปใช้ การเสนอวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหา การสร้างกิจกรรม 
วางแผนการปฏิบัติและประเมินผล ทั ้งนี ้เนื ่องจากกลุ ่มเป้าหมายครูนักพัฒนาในพื้นที ่เห็นความสำคั ญของ 
การทดลองใช้ในสถานการณ์จำลองก่อนลงพื้นที่จริงและการบูรณาการเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และช่องทาง 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในอนาคต เป็นไปตามหลักการของแนวคิดพื้นที่การเรียนรู้ที ่รวมทั้งพื ้นที่  
การเรียนรู้เสมือนจริงที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในชั้นเรียน แต่สามารถเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา ทั้งพื้นที่การเรียนรู้ทาง
กายภาพ พื้นที่การเรียนรู้เสมือนจริง พื้นที่การเรียนรู้นอกอาณาบริเวณของสถาบันการศึกษา ( Brown, 2005)  
การใช้พื้นที่การเรียนรู้สามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักการ
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที ่มุ ่งเน้นการเรียนรู ้ด ้วยตนเองในชีว ิตประจำวันได้ 
(Schugurensky, 2000) เพราะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น อีกทั้งยังเกิดจากความต้องการของ
ผู้เรียนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  

สำหรับการออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูนักพัฒนาพื ้นที ่จ ังหวัด 
กาญจนบุรี เป็นรูปแบบการฝึกอบรม แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ คือ การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by 
Doing) และการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ผสานกับแนวทางการจัดการเรียนรู ้ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์ที่ดี เกิดขึ้นจากการลงมือทำด้วยตนเอง และการ
ดึงเอาประสบการณ์ของแต่ละคนมาเป็นประสบการณ์ใหม่ของกลุ่ม ดังงานวิจัยของ Robideau & Santl (2020) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ ใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
แนวคิดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการเรียนรู้ คิดวิพากษ์เกี่ยวกับ
งานที่ทำ และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการพัฒนาเยาวชนได้ 
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2.2.3 ผลการออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูจิตอาสา ที่พบ
แนวคิดหลักที่เป็นจุดร่วมในการนำมาใช้ออกแบบ ได้แก่ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ที่มุ่งเน้นการรับฟังอย่างลึกซึ้ง 
เพ่ือทำความเข้าใจชีวิตเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธร เลิศสุริยะกุล และคณะ (2562) 
ที่พัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มต้น
จากขั ้นตอนการประมวลข้อมูลพื ้นฐาน สถานการณ์และสภาพปัญหาของกลุ ่มเด ็กบนท้องถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เข้าใจต่อปัญหาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็น
ของเด็กนอกระบบการศึกษา และงานวิจัยของ เทพพร โลมารักษ์ และบัญชา นวนสาย (2562) ที่ใช้แนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาในการออกแบบกระบวนการพัฒนาครู ร่วมกับระบบพ่ีเลี้ยงและงานวิจัยเป็นฐาน ที่อาศัยแนวคิดและ
กิจกรรมแนวจิตตปัญญาศึกษา แนวกิจกรรมที่ใช้ คือ การปฏิบัติสมาธิ สุนทรียสนทนา เปิดใจกว้าง สร้ างความ
ไว้วางใจ การคิดใคร่ครวญ การเชื่อมโยงเหตุและผล การเผชิญหน้ากับปัญหา การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่อคติ มี
ความรักและเมตตา ฯลฯ นอกจากนี้ การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เด็กนอกระบบ
การศึกษาได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดพ้ืนที่การเรียนรู้ ที่ Oblinger (2005); Chism (2006); 
Kneppell & Riddle (2012); Reushle (2012) เสนอไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ตาม
หลักการใช้งานโดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการหลายท่านเสนอหลักการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน โดยจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้าง
บรรยากาศให้เรียนรู้ด้วยความสบายใจ  และจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้น่าดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้และ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น จัดพื้นที่สำหรับการแสดงผลงาน ตอบสนองความต้องการเรียนรู ้ของผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งลักษณะของการเรียนรู้ หรือระดับความสามารถ เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีคล้ายคลึงกับกิจกรรมที่ทั้ง 3 พ้ืนที่นำมาใช้ออกแบบต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
กลุ่มครูจิตอาสา  

ทั้งนี้รูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาของทั้ง 3 พื้นที่ ใช้การฝึกอบรมบนฐานการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) จัดฝึกอบรมมีระยะเวลาประมาณ 2-4 วัน และมีการติดตามถอดบทเรียน
การดำเนินงานในตอนท้าย กระบวนการฝึกอบรมเน้นการลงมือทำ การคิดเชิงวิพากษ์และสะท้อนประสบการณ์ที่
เกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการของ Sillima et al. (2020) ซึ่งใช้รูปแบบการฝึกอบรมใช้ระยะเวลาประมาณ 55-60 
ชั่วโมง มีการปฐมนิเทศ การจัดอบรม และมีการทิ้งระยะเวลาให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการทำงาน แล้วจึงติดตามผล
ต่อมา วิธีการเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำ คิดเชิงวิพากษ์และสะท้อนผลเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ทำงานด้านเยาวชนเกิดความสามารถเพ่ิมข้ึนตามตัวชี้วัดที่กำหนด ตลอดจนเกิดภาวะผู้นำ ความกล้าตัดสินใจ 
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2.3 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
2.3.1 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูประจำการ   

จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูประจำการ 
พบ 2 ประเด็นสำคัญ คือ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของกลุ่มครูประจำการ และการใช้พ้ืนที่ของตนเองเป็น
พ้ืนที่ในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งสามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของกลุ่มครูประจำการ  ผลการวิจัยพบว่า ครูนอกระบบการศึกษา 
มีความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเป็นอย่างมาก อีกท้ังลักษณะงานที่ปฏิบัตินั้น เป็นงานภาคสนาม
มากกว่าการปฏิบัติงานในสำนักงาน แต่ในการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษานั้น ครูได้เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่านอกจากความรู้ที่ต้องการได้รับแล้ว ยังมีความต้องการเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันใน
เครือข่ายทั้งภายใน ตลอดจนเครือข่ายอื่น ทั้งนี้จากการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าครูอยากเห็นรูปแบบและวิธี การดูแล
เด็กนอกระบบการศึกษาของพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู ้เหล่านั้นมาต่อยอดการจัดกิจกรรม
การศึกษาให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ของตนเอง จากปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ ดำรงศิลป์ เป็งใจ 
และทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล (2562) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการรายกรณีสำหรับเด็กด้อยโอกาสเชิงพื้นที่: กรณีศึกษา
โครงการคลองเตยโมเดล โดยพบว่า ปัญหาอุปสรรคของ การจัดการรายกรณี คือ การมีงานที่หลากหลายทำให้ขาด
การทำงานเชิงลึก การทำหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณีส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน ความเคยชิน
กับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ความก้าวหน้าในงานและความชำนาญในวิชาชีพยังไม่เพียงพอ ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากทีมสหวิชาชีพ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการรายกรณีที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชนคลองเตย คือ ควรส่งเสริมบทบาทของผู้จัดการรายกรณีและพัฒนาศักยภาพให้มีความชำนาญ ซึ่งสอดคล้อง
กับ Kok et al. (2020) ได้ศึกษาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของครูอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยเคลิฟอร์เนีย  
ในการพัฒนาครูอาสาสมัคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครูอาสาสมัครในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นจะต้อง
พัฒนาความเป็นมืออาชีพและทักษะที่สำคัญและจำเป็นด้วยวิธีการที ่มีประสิทธิภาพและเป็นวิธีที ่เหมาะสม
สอดคล้องกับครูอาสาสมัคร ซึ่งผลการวิจัยจากพ้ืนที่ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยัง
เสนอในประเด็นนี้ว่า หากมีพื้นที่กลางที่ทำให้แต่ละพื้นที่มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
พ้ืนที่ทางกายภาพหรือแม้แต่พ้ืนที่เสมือนที่ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมเสนอข้อมูล ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่จะทำให้เกิดการต่อยอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 
โดยวรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (2562) ได้เสนอไว้ว่า พื้นที่การเรียนรู้นั้น ต้องช่วยให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างและต่อยอดความรู้ของสมาชิก รองรับความหลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทองพูล บัวศรี และ แววรุ้ง สุบงกฎ (2553) ที่ได้ถอดบทเรียนรูปแบบช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน: กรณีครู
ข้างถนนและบ้านพักสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นครูที่ทำงานกับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยมีข้อเสนอในการพัฒนาครู
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ข้างถนนไว้ว่า ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการทำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับการเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูผู้สอน
เด็กด้อยโอกาสที่ต้องการพัฒนาทักษะการออกแบบการจัดการการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล  
มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพและสามารถจัดการปัญหา
เด็กนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอีกนัยหนึ่งจะพบว่าหากมีพื้นที่ที่จำเพาะเจาะจง
และมีความลึกซ ึ ้ งจะสอดคล ้องกับหลักการของช ุมชนการเร ียนร ู ้ เช ิงว ิชาช ีพ ( Professional Learning 
Community: PLC) และการโค้ชหรือการชี้แนะ (Coaching) ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็นการรวมตัวของ
บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ ซึ ่งบังอร เสรีร ัตน์ (2558) และ Hord et al. (2010) ได้กล่าวไว้ว ่าจะต้องมี 
การดำเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ที่จะสามารถยกระดับพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการไปยังชุมชน
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้ คือ 1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างศักยภาพ 
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน สถานการณ์จริงของการทำงาน 3) ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร่วมเรียนรู้ และรวม
พลัง หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการทำงานพัฒนา
ผู้เรียน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้กลุ่ม หากสามารถพัฒนาได้ตามการดำเนินการข้างต้นนี้แล้ว ก็จะทำพื้นที่ที่
ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสต้องการสามารถเกิดขึ้นจริงได้ 

2. การใช้พื้นท่ีของตนเองเป็นพ้ืนที่ในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ของตนเอง รูปแบบการพัฒนาครูนั้น
ประกอบไปด้วยหลายรูปแบบ แต่จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การที่ครูไม่ต้องออกนอกพื้นที่ การได้เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติงาน (Learning by Doing) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำงานไปด้วยและการได้ฝึกปฏิบัติพัฒนา
ตนเองไปด้วย ในลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้เห็นได้ว่าจะเป็นการช่วยให้ครูนอกระบบการศึกษาสามารถรับรู้เกี่ยวกับ
บริบทหรือเงื่อนไขที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งนอกระบบและอัธยาศัยในสถานที่ทำงานได้ดีที่สุดอีกทางหนึ่ง
ด้วย นอกจากนั้นแล้วสามารถช่วยลดการดึงครูออกจากห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับผลการศึกษาดังที่กล่าวมาในข้อก่อนหน้านี้ (ธงชัย คำปวง , 2561) และ สำนักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป.) ได้เสนอไว้ว่าการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ เป็นวิธีการพัฒนา
บุคลากร ในการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาโรงเร ียน โดยการรวมกลุ่ มบ ุคคลที ่ม ี เป ้าหมายเดียวกัน และ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่แต่ละบุคคลให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อให้เกิด  
การสืบเสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการทำงาน จากลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นว่าการใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
ดูแลเด็กนอกระบบ รวมถึงเป็นพ้ืนที่ในการพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส จะทำให้ครูมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจ
สภาพและบริบทของชุมชนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือและการ
ประสานงานที่ดีจึงจะสามารถดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพได้ ซึ่งลือชัย ศรีเงินยวง และ ชุติมา พัฒนพงศ์ (2565) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและขับเคลื่อนงานของครูข้างถนน ประสบการณ์เรื่องเล่าการทำงาน
ภาคสนามของครูข้างถนน พบว่า การแก้ไขปัญหาที่เน้นบทบาทการประสานงาน เชื่อมโยงกับชุมชนเป็นอีกหนึ่ง
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กลไกที่ครูข้างถนนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่บูรณาการ การทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อให้ผลลัพธ์นั้น
นำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริงในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้คือกลไกเครือข่ายแนวราบที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างเข้าใจสถานการณ์ท่ีผันแปรอย่างรวดเร็ว กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
เปรียบเสมือนทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมีประสิทธิผล เป็น
หนทางที่สร้างความยั่งยืนได้ในอนาคต ทั้งนี้จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพื้นที่ในการพัฒนาครูในการใช้ชุมชน
เป็นฐานนั้นจะต้องเพ่ืมสมรรถนะของครูในการเป็นผู้ประสานงาน ตลอดจนการเป็นผู้จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
อย่างไรก็ตามในการใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นทำให้เป็นการฝึกท่ีใช้บริบทสถานการณ์จริงที่เน้นการลงมือทำ การวิพากษ์ 
และการสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ Silliman et al. (2020) ศึกษาเรื่อง การเตรียม
ความพร้อมด้านความสามารถของผู้ทำงานด้านเยาวชน: โครงการแนวทางให้บริการเพื่อส่งเสริมเยาวชน โดยใช้
วิธีการให้ผู้จัดฝึกอบรมและผู้เข้าอบรมได้คิดวิพากษ์เก่ียวกับปัญหาที่พบ การปฏิบัติของแต่ละบุคคล การปฏิบัติของ
กลุ่ม และทักษะที่เกิดขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับ Robideau & Santl (2020) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผู้ทำงานด้าน
เยาวชนมืออาชีพแบบออนไลน์โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
แนวคิดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการเรียนรู้ คิดวิพากษ์เกี่ยวกับ
งานที่ทำ และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการพัฒนาเยาวชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น 
นอกจากจะทำให้ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสได้อยู่ในพื้นที่แล้ว ยังทำให้ได้ฝึกฝนและความชำนาญเกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหาในพื้นที่ด้วย อีกทั้งสมรรถนะที่จำเป็นคือการประสานงาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้กลไก
แนบราบในระดับพื้นที่เป็นฐานในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ยังทำให้ครูได้คิดวิพากษ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบ ได้
ลองลงมือทำ การวิพากษ์ และการสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอีกด้วย 

2.3.2 ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูนักพัฒนา ที่พบว่า 
ในภาพรวมมีทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองใช้ในสถานการณ์จำลอง 1 วัน แล้วนำไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง 1 เดือน โดยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ และมีการติดตาม
พูดคุยแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน เช่น โครงการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา เด็กนอกระบบการศึกษาพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดชายแดนใต้ ที่พบผลจากการทดลองใช้สอดคล้องกันทั้งสองพื้นที่ คือ ครูนักพัฒนา
ระบุว่าสามารถนำความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ/เจตคติที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูนักพัฒนาทุกคน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติการในพื้นที่ในการนำสมรรถนะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จนสามารถสร้าง
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงพฤติกรรม เนื่องจากการได้เรียนรู้และลงมือทำ
ในกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานทำให้เข้าใจต่อกระบวนการดังกล่าวมากขึ้น เช่ นเดียวกับในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ที่พบว่า ครูนักพัฒนาทุกคนผ่านเกณฑ์และมีเจตคติที่ ทำงานกับเด็กในด้วยอุดมการณ์และใจรัก 



211 
 

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และปฏิบัติตนต่อกลุ่มเพ่ือนครูและผู้ปกครอง อย่างเต็มที่ แบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว 
ปฏิบัติตนอย่างจริงใจทำให้เกิดความไว้วางใจและยอมรับการทำงานในพ้ืนที่ 

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Silliman et al. (2020) ที ่พัฒนา Project YES เพื ่อเตรียม 
ความพร้อมผู้ทำงานด้านเยาวชน กระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวเน้นการลงมือทำ การคิดเชิงวิพากษ์ และการ
สะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการตรวจสอบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ การประเมินผลความสามารถของผู้ทำงานด้านเยาวชนที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรม ใช้
วิธีการให้ผู้จัดฝึกอบรมและผู้เข้าอบรมได้คิดวิพากษ์เก่ียวกับปัญหาที่พบ การปฏิบัติของแต่ละบุคคล การปฏิบัติของ
กลุ่ม และทักษะที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดฝึกอบรมเป็นทีมตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินผลเป็นระยะ ใช้การสังเกต
และตั้งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึก เพื่อพัฒนาทักษะต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ปลายทางยังได้สร้างให้ผู้
ทำงานด้านเยาวชนเกิดความสามารถตามตัวชี้วัด ตลอดจนเกิดความพร้อมในการเป็นผู้นำ และมีความกล้าตัดสินใจ
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า กระบวนการของนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนักพัฒนา ที่ส่งเสริมให้
ครูได้ลงมือทำ ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน และการถอดบทเรียน โดยใช้คำถามเพื่อดึงประสบการณ์มาวิเคราะห์ 
วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้ครูได้ค้นพบตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่โครงการ
พัฒนาให้โดยตรง การทำงานอย่างอดทนและมีใจรักต่อเด็กนอกระบบการศึกษา การพัฒนาและเรียนรู้วิธีการ
ทำงานกับเครือข่าย และการดึงคนที่มีศักยภาพมาช่วยในเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ แต่เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานของคณะทำงานโครงการย่อยที่สามารถแสดงศักยภาพให้ครูเห็น
และทำตามได ้

2.3.3 ผลการทดลองใช้ต ้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ ่มครูจิตอาสา   
การทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษากลุ่มครูจิตอาสาที่มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ และการทิ้งระยะเวลาให้ครูจิตอาสาได้ทดลองนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในระยะเวลา 1-2 เดือน ผลที่
พบในแต่ละพ้ืนที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพ่ือน้องคนพิการ พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ การประเมินผล
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบครูกรุณาจิตอาสาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการครูหลายคนเป็นคนใจร้อน ส่วน
ใหญ่ชอบช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ร่าเริง ใจดี โมโหง่าย ตรงไปตรงมา ชอบทำงานเพ่ือส่วนรวม ภายหลังเข้าร่วม
กิจกรรม สามารถปรับตัวได้มากขึ้น ใจดีมากขึ้น และยังส่งผลกระทบแก่เด็กพิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอีกด้วย ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning Theory ELT) ของ Kolb (1984) ท ี ่ เสนอว ่า  การเร ียนร ู ้จากประสบการณ ์  คือ 
กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ใหม่ขึ้นและนำไปใช้ต่อไป ครูกรุณาจิตอาสาส่วนใหญ่สามารถส่งต่อและให้ความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่สามารถ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ แต่สิ่งที่ครูกรุณาจิตอาสาสะท้อนพบว่าส่งต่อแล้วความช่วยเหลือมาช้า ทำให้เสีย
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กำลังใจในการทำงาน ซึ่งประเด็นนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าสำคัญเพราะหมายถึงระบบนิเวศด้านการช่วยเหลือทางสังคม 
การแพทย์หรือการศึกษาในพื้นที่ยังไม่พอเพียงในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่เป็นการรวมตัว
ของบุคลากรที่เกี ่ยวข้องในพื้นที ่และมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน สถานการณ์จริงของการทำงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้ และรวมพลังหนุน
เสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการทำงานพัฒนาผู้เรียน และมีการ
สร้าง HOPE ให้กลุ่ม (บังอร เสรีรัตน์, 2558; Hord et al., 2010) เป็นส่วนช่วยให้ครูนอกระบบการศึกษาสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับงาน สามารถจัดระบบความคิด ทบทวนการทำงานของตน และหาแนวทางในการพัฒนางาน 
ตลอดจนแก้ปัญหาการทำงานด้วยตนเอง ซึ่งการให้ครูนอกระบบการศึกษาค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ถือ
เป็นการเสริมพลังอำนาจในตัวบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ 

โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษาจังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา การประเมินผลการ
เรียนรู้ที่แบ่งเป็นสองระยะ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ โดยให้ 
ครูจิตอาสาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อเป็นการทดลองใช้เครื่องมือ  
และถอดบทเรียนร่วมกัน ภายใต้การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ผลการดำเนินกิจกรรมตอบสนองความสนใจและ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูนอกระบบการศึกษา สามารถนำความรู้และเทคนิคทางจิตวิทยาที่ได้รับไป
ใช้ได้ มีการรับฟังเหตุผลของเด็กมากขึ้น ฟังเสียงเด็กเป็น รับฟังโดยไม่ตัดสิน มีความเข้าใจพัฒนาการทางจิตของ
เด็กที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมมากขึ้น  สอดคล้องกับ แนวคิดพื้นที่การเรียนรู้ ที่ Oblinger (2005); 
Chism (2006); Kneppell & Riddle (2012) และ Reushle (2012) เสนอไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การออกแบบ
พื้นที่การเรียนรู้อาศัยแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมโลกยุคปัจจบุัน 
โดยจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศให้เรียนรู้ด้วยความสบายใจ และจัด
พ้ืนที่การเรียนรู้ให้น่าดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น จัดพ้ืนที่สำหรับการ
แสดงผลงาน ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งลักษณะของการเรียน รู้ หรือระดับ
ความสามารถ เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยสำหรับครูและเด็กนอกระบบการศึกษา  

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาผู้ดูแลเด็กชาติพันธุ์/ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เชียงรายและ
แม่ฮ่องสอน ผลการทดลองใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาจิตอาสา ที่มีการดำเนินการตาม
นวัตกรรมที่ออกแบบไว้ โดยมีกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่ถือเป็นกิจกรรมการพัฒนาปัญญาภายนอก ที่ใช้การโค้ชควบคู่ไปกับ
การฝึกอบรม บรรยาย และอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มความรู้จิตวิทยา
พัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติ กลุ่มการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มสมรรถนะ
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นิเวศการเรียนรู้ โดยในกลุ่มความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Schmitt-McQuitty et al. (2011) ที่ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับอาสาสมัครต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนตามความต้องการจำเป็น ที่มีการจัดหมวดหมู่ของเด็กตามกลุ่มช่วงวัย และเขียน
จำแนกคุณลักษณะของแต่ละช่วงวัยไว้เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของพัฒนาการตามช่วงวัย และแสดงผลใน
ลักษณะของตาราง Best Practice Matrix เพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจเรื่องความแตกต่างของช่วงวัย และสามารถ
วางแผนโครงการพัฒนาเยาวชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  
2.4 ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาระดับนโยบายและพื้นที่ 
2.4.1 ข้อเสนอการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  จากการวิจัยพบข้อเสนอ 

การใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประการแรก การนำต้นแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรทั้งในรูปแบบหลักสูตรได้ปริญญา หรือได้รับ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นตลาดวิชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการที่
สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารหน่วยกิตได้ ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (2565) กล่าวว่าระบบดังกล่าวนี้เป็นสะสมหน่วยกิตและกลไกในการเทียบโอนความรู้หรือสมรรถนะที่ได้
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล สำหรับเก็บ
สะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนสา มารถ
ลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาใน
การศึกษา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้ งนี้ระบบเช่นนี้จะเป็นการศึกษาที่มี 
ความยืดหยุ่นในการกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความสนใจ ศักยภาพ และความพร้อม เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
โดยสามารถฝึกฝนสมรรถนะได้จากการทำงาน การฝึกอบรม ฝึกอาชีพ การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ข้อเสนออีกประการหนึ่งคือ การนำเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ตามสมรรถนะต่าง ๆ ของต้นแบบ 
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาไปใช้ จะต้องศึกษาแนวทางการใช้ให้เข้าใจเพ่ือนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
โดยทั้งนี้การประเมินเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในตัวของครูนอกระบบการศึกษานั้นควรเป็นการประเมินเพ่ือการเรียนรู้
ที ่มีความหมายเป็นไปในทางหนุนเสริมการเรียนรู้ของครูนอกระบบการศึกษา ให้ข้อมูลที ่ทันความต้องการ 
เกี่ยวข้องและนำไปใช้ได้ ดังนั้นการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ที่มีความหมายควรเป็นการประเมินตามสภาพจริงที่เสริม
พลังการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นการนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล  ไม่เน้นการตัดสินผลการเรียน 
สอกคล้องกับที่ Brantley (2006) กล่าวว่า การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ที่มีความหมายนั้นเป็นการประเมินศักยภาพ
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และความสามารถของตัวผู้เรียนต่อเรื่องนั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นแนวทางการพัฒนา
ต่อของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในทักษะของตัวเองเพื่อที่จะให้เขานำ
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวเองต่อไป และสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่มี
ความหมายและสะท้อนความหลากหลายของศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลที่วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2563) ได้
เสนอไว้ คือ การส่งคืนอำนาจการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนผู้เรียนได้ครอบครองทั้งประสบการณ์การ
เรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้และการจัดโครงสร้างเวลาเรียน และการประเมินผล มองผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้และ
ประเมินตนเองได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม มากกว่ามองผู้เรียนเป็นวัตถุที่ถูกประเมิน การประเมินผลไม่ได้มี
ความหมายต่อผู้เรียนเท่าการพิสูจน์ความสามารถและการสื่อสารอัตลักษณ์ตัวตนของผู้เรียน และสอดคล้องกับที่
วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2563) ได้เสนอหลักการที่เป็นฐานสำคัญของการประเมินเพื่อการเรียนรู้และ
นำไปพัฒนาตนเอง คือ การประเมินคือการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนว่ามีสิ ่งใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา 
มุ่งเน้นการประเมินแล้วนำไปตรวจสอบตนเอง ประเมินแล้วต้องนำไปพัฒนา และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองจากผลการประเมินที่ผ่านมาได้แบบไม่มีเงื่อนไขจนกว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ของตนเอง เพราะการเรียนรู้เป็นของผู้เรียน ไม่ใช่ของผู้สอน 
 นอกจากนี้การประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย ควรเริ่มต้นจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายกับ
ผู้เรียน ดังที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า เป็ นการเรียนรู้ที่
คำนึงถึงมิติด้านอื่นๆ ของผู้เรียน ไม่ใช่แค่ในด้านความคิดหรือสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับมิติ
ความเป็นมนุษย์และการพัฒนาตัวตนของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย การจัดการเรียนรู้จึงควรเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือทำจริงเพื่อพัฒนาทั้งทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะด้านจิตใจอย่างสมดุล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื้อตัวของ
ผู ้เร ียนมากที ่ส ุด ผู ้สอนจึงเป็นมากกว่า  “ผู ้ถ่ายทอดความรู ้ หรือผู ้สอน” แต่มีบทบาทเป็น “ผู ้ออกแบบ
ประสบการณ์” ให้กับผู้เรียน เริ ่มจากการจัดสภาพบรรยากาศเรียนรู้ที ่เอื ้อให้ผู ้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กันทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากการมีประสบการณ์จริงและ  
การมีส่วนร่วมแล้ว วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที ่ช่วยให้ผู ้เรียนได้ “ทบทวนสะท้อนคิด” เพื ่อเชื ่อมโยง
ประสบการณ์ในชั้นเรียนกับประสบการณ์นอกชั้นเรียนยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและสังคม 
และมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของตนเองจากความรู้สึกสัมผัสจริง การเรียนรู้ที่มีความหมาย ที่
คำนึงถึงการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมและมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน มีแนวคิดความเชื่อที่สำคัญ 6 ประการ 
คือ 1) กาย จิต สมองของผู้เรียนมีความเชื่อมโยงต่อกัน ดังนั้น การเรียนการสอนจึงให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งสามส่วนนี้ใน
การเรียน โดยใช้กิจกรรมฐานกายเป็นตัวรับประสบการณ์ เพื่อเกิดการเชื่อมโยงกับอารมณ์และจิตใจ เปิดให้ใช้
จินตนาการสร้างสรรค์กับประสบการณ์ที่ตนได้รับ โดยมีทั้งสะท้อนความรู้สึกผ่านการสนทนาอย่างใคร่ครวญ หรือ
การเขียนสะท้อนคิด และเกิดการคิดสังเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ ผ่ านการตั้งคำถาม วิเคราะห์ อภิปราย และ
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ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน โดยเน้นทั้งปัญญา อารมณ์ และทักษะทางสังคม ไม่แยกความรู้ทางวิชาการออกจากความรู้
ในมิติอื ่น ๆ ซึ่งนอกจากวิธีการสอนแล้ว ยังออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว และเรียนได้ด้วยอิริยาบถที่แต่ละคนถนัด 2) ทุกองคาพยพของผู้เรียนมี
ผลต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้สอนและเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น ดังนั้น จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  
การเชื ่อมโยงกับโลกภายนอก ให้ผู ้เรียนได้เจอผู ้คนในพื้นที่การทำงานจริง เช่น ได้ศึกษาชุมชนในพื้นที่จริง  
หรือการที่คณะมีการประสานกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปเรียนรู้จากผู้ที่ทำงานจริงและ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคม และเกิดความเข้าใจว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีพื้นที่เพียงแต่การศึกษาใน
ระบบ แต่อยู่ในทุก ๆ พื้นที่ในชีวิตและในสังคมของผู้เรียน 3) การเรียนรู้ควรเกิดจากความเชื่อมั่นในศักยภาพ
มนุษย์ กล่าวคือ เชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีปัญญาภายใน ตลอดจนมีศักยภาพในตนเอง 
ผู้สอนมีหน้าที่ช่วยเอื้อให้ความรู้นั้น “ผุดบังเกิดและงอกงาม” ซึ่งเห็นได้จากการวางบทบาทระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนที่มองว่าผู้สอนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ที่เป็นเพื่อนของผู้เรียนในเส้นทางการเรียนรู้ มากกว่า
เป็นผู้สอนที่มาบอกความรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งเห็นได้จากทั้งการวางบทบาท ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่มีความ
ใกล้ชิดและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ การจัดการเรียนรู้ของคณะจึงเป็นการกระจายอำนาจสู่ผู้เรยีนที่
ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ 4) การจัดการเรียนรู้ควรให้ความสำคัญกับโลกภายในของผู้เรียน โดยมีแนวคิดว่า 
การเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก เช่น ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ การเรียนรู้และทำความเข้าใจผู้อื่นและ
สังคม เป็นต้น มคีวามสำคัญพอกันกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจตนเอง การเรียนการสอนจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงมิติด้านอารมณ์และจิตใจของตนเองไปด้วย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สะท้อนตนเอง และรับฟังผู้อื่นสะท้อนตนเองด้วยเช่นเดียวกัน การที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านในของมนุษย์ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจที่มาที่ไปของความคิดและการกระทำของตนเองและผู้อื่น ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผู้อื่น (Empathy) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มองโลกรอบด้านและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 5) การเรียนรู้ควรมี
ความหมายกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนควรทำให้ผู ้เรียนเข้าใจว่า ทำไมต้องเรียนเรื่องนี้ เรื ่องที่เรียน  
มีความเชื่อมโยงต่อตนเองอย่างไรบ้าง อะไรคือความต้องการและความสนใจใคร่รู้ต่อสิ่งที่เรียน โดยเอื้อให้ผู้เรียนได้
เชื่อมโยงมิติด้านอารมณ์ความรู้สึกของตนเข้ากับสิ่งที่เรียน และวิธีการที่ตนเองเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าสิ่งที่
เร ียนเกี ่ยวข้องกับตนเองอย่างไร 6) การเรียนรู ้ควรเอื ้อให้ผู ้เร ียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากกว่ารับความรู้
จากผู้สอน กิจกรรมการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะมิติด้านอารมณ์ความรู้สึก 
รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม เช่น กระบวนการเช็คอิน ที่ให้ผู้เรียนได้
บอกเล่าอารมณ์และความรู้สึกของตนก่อนเริ่มเรียน กระบวนการกลุ่มที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
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ความรู้สึกกับทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนอย่างมากในการทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 

2.4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา จากการวิจัยพบว่าข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ และโดยภาพรวมและแยก
ประเภทของครูนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่น่าสนใจ เช่น ประการแรก คือ การสร้างกระแส
การรับรู้ให้สังคมรู้ว่าครูนอกระบบการศึกษามีตัวตนในสังคม มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบ
การศึกษา ทำให้เห็นว่าทุกคนสามารถเป็นครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ของตนได้ ดังที่การมีงบบูรณาการเพ่ือ
ช่วยเหลือการทำงานของครูนอกระบบการศึกษาทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการไปทำกิจกรรมกับเด็กนอก
ระบบการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการทำงานและพัฒนานวัตกรรมการทำงานของครู  ดังที่ ผู้เข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า “...เห็นภาพของครูนอกระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เราอยาก
ทำในเรื่องของการยกระดับของครูนอกระบบให้ขึ้นมาให้เทียบเท่าหรือเท่าเทียมกับครูในระบบ เพราะครูเหล่านี้
ต้องการยอมรับในสังคม เด็กกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องทำงานด้วยนั้นจะต้องนำเด็กหลุดพ้นจากความไม่เท่าเทยีม
ด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าครูไม่ได้รับความเท่าเทียมจะไปสื่อสารพูดคุยกับเด็กอย่างไร สิ่งที่ควรทำตอนนี้ คือเราจะทำ
อย่างไรให้เสียงของครูนอกระบบดังมากข้ึน และการทำงานของครูนอกระบบการศึกษาได้รับการยอมรับมากขึ้นใน
ระดับนโยบาย และครูนอกระบบแบบพวกเราควรได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืน” (ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, 
28 พฤศจิกายน 2565) สอดคล้องกับที่ลือชัย ศรีเงินยวง (2565) กล่าวถึงครูข้างถนนซึ่งเป็นครูอีกกลุ่มหนึ่งที่
ทำงานกับเด็กนอกระบบว่า ทำอย่างไรให้งานของครูข้างถนน เป็นที่รับรู้รับฟังของคนอ่ืน และเป็นอาวุธที่จะช่วยตัว
ของครูข้างถนน เมื่อต้องพบเจอปัญหายาก...ความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิตของครูข้างถนนท่ามกลาง  
การทำงานช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางที่ยากยิ่งนั้น ชีวิตของครูข้างถนนก็เผชิญกับความยากไม่น้อยไปกว่าเด็ก 
การทำงานที่ใช้หัวใจและพลังกำลังแรงกาย ย่อมต้องการแรงสนับสนุนที่เป็นเหมือนลมใต้ปีกให้แก่ครูเหล่านี้  
หากแต่ความจริงที่เป็นนั้นครูข้างถนนกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงใด ๆ เลย ทั้งปัญหางบประมาณที่ใช้เป็นทุนใน
การทำงานกับเด็ก งบประมาณเพ่ือการดำเนินชีวิตของตนเอง การมองความก้าวหน้าในอนาคตของครู  

ประการที่สอง คือ การยกระดับครูนอกระบบการศึกษาให้เป็นอาชีพที่ชัดเจนขึ้น สร้างการเป็นที่ยอมรับ   
มีตัวตน รวมถึงการมีวิทยฐานะ เพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่งทุนในการนำมาพัฒนา
โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนามาตรฐานของคนทำงานด้านเยาวชนที่ครอบคลุมถึงเด็กนอกระบบ
การศึกษา (Youth Worker) ดังที่ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ยูนิเซฟกำลังทำงานร่วมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute) ซึ่งมีพันธกิจหลักในการทำมาตรฐาน
อาชีพต่าง ๆ และตอนนี้เรากำลังทำงานร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานอาชีพสำหรับ Youth Worker  ขึ้นมา อย่าง
ยูนิเซฟเอง ตอนที่เราทำโครงการต่าง ๆ เราก็ได้พบกลุ่มจิตอาสาและนักสังคมสงเคราะห์มากมายที่ทำงานกับเด็ก 
และเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่ทุกท่านได้กล่าวไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเมื่อมีมาตรฐานอาชีพตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจะถูก
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พัฒนาขึ้นพร้อมกับหลักสูตรอบรมก็จะทำให้หลายท่านที่ทำงานตรงนี้อยู่แล้วสามารถพัฒนาทักษะ ในขณะเดียวกัน 
ด้วยความที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทำงานเกี่ยวกับการให้คุณวุฒิหรือ Certification ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อฝึกอบรม
แล้วสามารถได้ประกาศนียบัตรเป็น Youth Worker ได”้ (ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, 29 พฤศจิกายน 2565) 
ซ่ึงสอดคล้องกับที ่The International Organisation of La Francophonie (OIF) (n.d.) ที่กล่าวถึงการยกระดับ
คนทำงานให้เป็นอาชีพชัดเจนที่ต่างประเทศเรียกว่า Youth Worker หรือ Community Worker การมีอาชีพที่
ชัดเจนจะนำมาซึ่งเงินเดือนและสวัสดิการที่จะให้คนทำงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดังตัวอย่างใน
ประเทศสกอตแลนด์ มีระบบการเทียบทักษะและองค์ความรู้ของ Youth Worker คือ The Scottish Credit and 
Qualifications Framework (SCQF) หรือ กรอบเครดิตและคุณวุฒิของสกอตแลนด์ ประกอบด้วย 12 ระดับ โดย 
SCQF ระดับที่ 1 จะเป็นการเรียนรู้ทั่วไปจำนวน 60 ชั่วโมง และ SCQF ระดับที่ 2-6 จะเป็นการเรียนรู้ที ่เน้น
พัฒนาทักษะและองค์ความรู ้เฉพาะทางเพื ่อการทำงานและการเรียนต่อในระดับสูง  โดยจะต้องมีชั ่วโมง 
การเร ียนร ู ้ ไม ่ต ่ำกว ่า  540 ช ั ่ ว โมง (The Scottish Credit and Qualifications Framework, 2017) ท ั ้งนี้  
คุณสมบัติของการทำงานด้านเด็กและเยาวชนกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำที่ SCQF ระดับท่ี 2 ขึ้นไป  ซึ่งคุณวุฒิระดับที่ 2  
จะเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการทำงานกับเด็กและเยาวชนอายุ  16-17 ปี และคุณวุฒิ SCQF ระดับที่ 3 เป็นต้นไป
สำหรับการทำงานกับเด็กและเยาวชนอายุ 18-25 ปี นอกจากนั้นผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนสามารถที่จะพัฒนา
ระดับ SCQF ให้สูงขึ้นไปโดยการเก็บชั่วโมงการอบรมและพัฒนาทักษะ รวมถึงการฝึกงานวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับเด็ก
และเยาวชน ทั้งนี้การมีคุณวุฒิ SCQF ระดับที่ 7-8 ผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนจะต้องมีประกาศนียบัตร และ
อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกันผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่มี SCQF ระดับที่ 9-12 
จะต้องจบการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีวิชาที่เชื่อมโยงกับ  เยาวชนและชุมชน ชุมชนศึกษา 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาในชุมขน (The National Careers Service, n.d.) 

ทั้งนี้ข้อเสนออีกประการหนึ่งที่ต่อเนื่องกันคือการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษาที่ไม่แข็งตัว เช่น หลักสูตร Sandbox มีทัง้แบบมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ยกระดับสมรรถนะต่าง ๆ 
ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มความรู้เก็บเป็นหน่วยกิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตที่สามารถนำไปเทียบโอน
หน่วยกิตเข้าสู่การได้รับวุฒิทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาและยกระดับการ
วิชาชีพของครูที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาและเยาวชน ดังที่ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์มีองค์กร
ส่วนกลางที่ดูแลเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของคนทำงานด้านเยาวชน (Youth Worker) หรือคนทำงานในชุมชน 
(Community Worker) โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแค่การรองรับหลักสูตร รายวิชา หรือการมีองค์กรระดับภาคที่เปิด
โอกาสให้พ้ืนที่ได้ออกแบบการเรียนการสอนหรือหลักสูตร การอบรม โดยจะมีการส่งไปที่ส่วนกลางเพ่ือให้ได้รับการ
รองรับจากส่วนกลาง ซึ่งส่วนกลางมีสมรรถนะท่ีกำหนดเป็นแกนกลางแบบกว้างเอาไว้ (National Youth Agency, 
2022) 



218 
 

ดังนั้นการผลักดันให้มีกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนที่นำมาใช้เป็นงบประมาณสำหรับ
คูปองการศึกษาหรือเครดิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากครู
นอกระบบการศึกษามักเป็นผู้ที่ทำงาน 3 ระบบให้เกิดในท้องถิ่นที่ดูแลเบื้องต้นในด้านสุขภาพ สวัสดิการ และ
การศึกษา/การเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาในท้องถิ่น ดังที่ ยุทธชัย เฉลิมชัย และ อินทิรา วิทยสมบูรณ์ 
(2562) เห็นว่าการส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงการเรียนรู ้สาธารณะได้นั ้นต้องการส่งเสริมให้มีคูปองการศึกษา 
(Education card) หรือเครดิตเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ต้องการและจำเป็นสำหรับทุกคน กลุ่มยุทธศาสตร์
กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (2565) ที่กล่าวถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับ
การพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลกสำหรับวัยผู้ใหญ่ที่ทำงานคือการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีมาตรการที่สนับสนุนทางการเงินโดยตรงไปที่ตัวบุคคล ในปัจจุบันยังไม่มีการสนับสนุนทาง
การเงินที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม โดยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาควร
เป็นหน่วยงานกลางที่นำพาสำนักงบประมาณลงพ้ืนที่จริงไปดูสภาพ ปัญหา และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนของเด็กและครู
นอกระบบการศึกษา เพื่อการพิจารณาในการเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ กระทรวงสาธารณส ุข กระทรวง การพัฒนาส ังคมและความม ั ่นคงของมน ุษย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อร่วมพิจารณาการส่งเสริมการ
ทำงานของครูนอกระบบการศึกษาในทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา 

ประการสุดท้าย คือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่ทำงานกับ
ครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและตัวครูนอกระบบการศึกษาทุกกลุ่มได้รู้ข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ของกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อนำมาเชื่อมต่อในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ทุนเสมอภาค  
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น และโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ เพ่ือ
เป็นช่องทางในการหางบประมาณในการพัฒนาตัวครูผ่านการทำงานโครงการในพื้นที่จริง ดังที ่ European 
Commission (2020) กล่าวว ่าการเร ียนร ู ้ โดยใช้การทำงานเป็นฐานเป็นการเร ียนรู ้ท ี ่บ ูรณาการความรู้  
ประสบการณ์ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการสร้างความคิดรวบยอด ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาส
ไปศึกษาสังเกตการหรือลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การทำงาน รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดจากการทำงานทั้ งรูปแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม ทำให้ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าเพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานหรือ
สร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต 

จากความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

13 คือ ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต การพัฒนาคน 
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สำหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ 

ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู ้ประกอบการอัจฉริยะที ่มี

ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจยังไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 เป้าหมายที่ทุกคนในสังคมไทยควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 

และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส  และความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติดังเช่นเด็กนอกระบบการศึกษาถือเป็นสิ่งจำเป็น 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสและเข้าถึง

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาตนทั้งเพื่อการศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ 

การพัฒนาตนให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการมีทักษะของการเรียนรู้ตลอชีวิต โดยครูนอกระบบการศึกษาไม่

ว่าจะเป็นครูที่เป็นครูประจำการอยู่แล้ว ครูนักพัฒนาที่อยู่ในองค์กรเอกชนต่าง ๆ และครูจิตอาสาที่มีจิตสาธารณะ 

เป็นกลไกสำคัญในพ้ืนที่ที่จะเข้าถึงตัวเด็ก ช่วยเหลือ ดูแล และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะ

กลุ่มแก่เด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อได้เห็นทางเลือกของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพ

ของสังคมและประเทศ ดังนั้นต้องมีการพัฒนากลไกสนับสนุนการทำงานของครูนอกระบบการศึกษา เสริมสร้าง

สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึง  

การปรับกฎระเบียบให้เอื ้อต่อครูในภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแล

เด็กนอกระบบการศึกษา  

นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนา

เมืองแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกคนในสังคม รวมทั้งเด็กและครูนอกระบบการศึกษา โดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

เพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและครูนอกระบบการศึกษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ

และพื้นที ่เสมือนจริง เพื ่อสร้างโอกาสในการเรียนรู ้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่าง

สร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาระบบธนาคาร

หน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบ

สายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก  ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัวและเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับเด็กและครูนอกระบบ
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การศึกษาในการพัฒนาตนเอง และต้องมีมาตรการจูงใจให้เด็กและครูนอกระบบการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วย  

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การพัฒนาเครดิต 

การเรียนรู ้และฝึกอบรมสำหรับเด็กและครูนอกระบบการศึกษา การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการ 

การเรียนรู้ต่าง ๆ สำหรับครูนอกระบบการศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม  

สิ ่งต่าง ๆ ที ่กล่าวมาจะช่วยทำให้ครูนอกระบบการศึกษาได้ใช้ศักยภาพที่มีในการพัฒนาทางเลือก  

ในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา สามารถจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการออกแบบการดูแล 

ช่วยเหลือและแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายของเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้เด็ก

สามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในปัจจุบันและอนาคตของตนเองเพ่ื อการเป็นกำลังคน

สำหรับการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป  

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. สมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรที่ทำงานกับเด็ก  
นอกระบบการศึกษาของภาครัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ควรจะ
นำไปเป็นพื้นฐานในการกำหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเครื่อ งมือในการศึกษา
ระดับสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษาทั้งในรูปแบบเครื่องมือเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ รวมทั้งนำไปใช้เพ่ือ
การสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นของครูนอกระบบการศึกษาในบริบทของแต่ละหน่วยงานหรือพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
สำคัญในการออกแบบแนวทางกิจกรรมหรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับครูนอกระบบการศึกษา 

2. สมรรถนะและต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอในการนำต้นแบบ
ดังกล่าวไปใช้ ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้หน่วยงานของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา มหาวิทยาลัย UNICEF และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรร่วมกัน
นำไปใช้เป็นฐานสำคัญของการพัฒนากรอบคุณวุฒิทางวิชาชีพของคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม  
การทำงานกับเด็กทุกบริบท รวมทั้งนำไปใช้เป็นฐานเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรทั้งที่ให้ปริญญาหรือเพ่ือ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที ่ได้ จะเป็นข้อเสนอสำคัญที่รัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานในเชิงนโยบายและทำงานในพื้นที่ท้องถิ่น จะนำไปปรับใช้ให้เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
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ของส่วนงานเพื่อการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับครูนอกระบบการศึกษา ซึ่ง

สมควรนำไปพัฒนาเป็นการวิจัยต่อเนื่องโดยการทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้หรือ
รูปแบบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับลักษณะครูแต่ละกลุ่ม แต่ละพ้ืนที่ หรือแต่ละประเด็นปัญหาของเด็กนอกระบบ
การศึกษา 

2. การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อการขยายผลต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ได้จาก
การวิจัยในครั้งนี้ ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่และหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรภาคเอกชนที่ทำงานกับครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ  
ความเสมอภาค และกระทรวงที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย     
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ข้อเสนอแนะต่อ K1.1  

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.1 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 
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…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.1 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ K1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้านทักษะ (Skill: S) ด้านทัศนคติ/เจตคติ (Attitude: A) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

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

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

จงเรียงลำดับสมรรถนะ K1 ที่สำคัญ 3-5 อนัดับ 
ประกอบด้วย 
อันดับ 1 
…………………………………………………………………………... 
อันดับ 2 
…………………………………………………………………………... 
อันดับ 3 
…………………………………………………………………………... 
อันดับ 4 
…………………………………………………………………………... 
อันดับ 5 
…………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.4 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.4 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ตารางแสดงสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: กลุ่มครูประจำการ จำแนกตามด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคต/ิเจตคต ิ
ด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้านทักษะ (Skill: S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (Attitude: A) 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 
(K1) 

หลักการศึกษา
นอกระบบ 

(K2) 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู้ 

(K3) 

การพัฒนา
คุณภาพการจัด

การศึกษา 
(K4) 

การช่วยเด็กให้
เกิดการเรียนรู ้

(S1) 

ศักยภาพของ
ครู 

(S2) 

ทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

(S3) 

เจตคติในการ
ทำงาน 
(A1) 

เจตคติในการ
พัฒนาตนเอง 

(A2) 

เจตคติในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 

(A3) 

K1.1 
มีความรู้
ความสามารถ
ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

K2.1 
หลักการของ
การศึกษานอก
โรงเรียน 

K3.1 
การใช้และ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมใน
การจดัการ
เรียนรู้  

K4.1 
การจดัการ
ความรู ้

S1.1 
การออกแบบและ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคญั  

S2.1 
การจดัการ
ความรู้  

S3.1 
การทำงานแบบมี
ส่วนร่วมใน
ลักษณะทีมกับ
บุคคล และชุมชน 
การประสานงาน 

A1.1 
ความมุ่งมั่น
กระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที ่

A2.1 
ความสนใจที่จะ
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยู่
ตลอดเวลา 

A3.1 
การเคารพใน
ความคิดเห็นที่
แตกต่างของผู้อื่น
และยอมรับการ
ตัดสินใจของคน
ส่วนมาก 

K1.2 
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพ 

K2.2 
การออกแบบ
การเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่
เป็นผู้ใหญ่และผู้
ที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน  

K3.2 
การจดั
กระบวนการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย  

K4.2 
การวางแผน
องค์กรและการ
ประเมินผล  

S1.2 
การใช้และพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การจดัการเรยีนรู้  

S2.2 
การทำงานใน
เชิงสหวิชาชีพ
ทั้งในหน่วยงาน
และระหว่าง
หน่วยงาน  

S3.2 
การจดัประชุมและ
จัดเวทีประชาคมที่
มีประสิทธิภาพ 

A1.2 
ความตั้งใจ เต็มใจ 
และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 
ด้วยอัธยาศัยไมตรี
อันด ี

A2.2 
ความใฝ่รู้และ
ศึกษาหาความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ในการ
พัฒนาตนเอง
และการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

A3.2 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนและเป็น
แบบอย่างทีด่ ี
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ด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้านทักษะ (Skill: S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (Attitude: A) 
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
(K1) 

หลักการศึกษา
นอกระบบ 

(K2) 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู้ 

(K3) 

การพัฒนา
คุณภาพการจัด

การศึกษา 
(K4) 

การช่วยเด็กให้
เกิดการเรียนรู ้

(S1) 

ศักยภาพของ
ครู 

(S2) 

ทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

(S3) 

เจตคติในการ
ทำงาน 
(A1) 

เจตคติในการ
พัฒนาตนเอง 

(A2) 

เจตคติในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 

(A3) 

K1.3 
ด้านการพัฒนา
ตนเอง (การ
วิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย
ของตนเอง 
และรู้จักเลือก 
วิธีการพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม) 

K2.3 
การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร
สำหรับผู้เรียนที่
เป็นผู้ใหญ่และผู้
ที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน  

K3.3 
หลักการ
เรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่และผู้ที่
อยู่นอกระบบ
โรงเรียน  

K4.3 
ด้านการวาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

S1.3 
การพัฒนาและ
ประเมินหลักสตูร  

S2.3 
การทำ
แผนปฏิบัติการ
โครงการและ
การตดิตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
โครงการ  

S3.3 
การสร้างเครอืขา่ย 

A1.3 
การมีวินัยและมี
ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และ
ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย  

A2.3 
ความยืดหยุ่น
ทางอารมณ์และ
ความรู้สึก 

A3.3 
การยอมรับ นับ
ถือและเห็นคุณค่า
ในตัวผู้เรียนและ
ผู้อื่น 

 
K2.4 
องค์ความรู้ตาม
สาระการเรียนรู ้

K3.4 
การบริหาร
จัดการ
ห้องเรียน 

 
S1.4 
การวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม
ศักยภาพผู้เรียน
รายบุคคล  
  

S2.4 
การทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

 
A1.4 
การมี
จรรยาบรรณใน
การทำงาน 

A2.4 
การมี
บุคลิกภาพของ
ครูที่ด ี

A3.4 
การมีความ
ยุติธรรม ปฏิบัติ
ต่อทกุคนด้วยใจ
เป็นกลาง ไม่มี
อคติ  
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แบบให้ข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะครูนอกระบบ: กลุ่มครนูักพัฒนา จำแนกตามด้านความรู้ ดา้นทักษะ และด้านทัศนคต/ิเจตคต ิ
 

ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (A) 
ข้อเสนอแนะต่อ K1.1  

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.1 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.1 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ K1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (A) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

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

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

ข้อเสนอแนะต่อ K1.3 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.3 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.3 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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ตารางแสดงสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: กลุ่มครูนกัพัฒนา จำแนกตามด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคต/ิเจตคต ิ

1. ด้านความรู ้(Knowledge: K) 
ด้านความรู้ (K) 

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

กฎหมาย จิตวิทยาเด็กและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

การประสานงานและส่งต่อ การพัฒนาเด็กรายกรณ ี

K.1.1 
การมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาและการ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

K2.1 
ความรู้ในเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชน 

K3.1 
เข้าใจพัฒนาการของเด็กและ
พฤติกรรมของเด็ก ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญา 

K4.1 
การปกป้องและคุ้มครองเด็ก
จากการถูกลิดรอนเสรีภาพและ
ลดความเสี่ยงต่ออันตราย  

K5.1 
การออกแบบวิธีการช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีเพื่อรักษาสิทธิและ
สะท้อนวิถีของเด็กแต่ละคน 

 

2. ด้านทักษะ (Skill: S) 

ด้านทักษะ (S) 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ผู้นำแห่ง

การเรียนรู ้
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Soft 

Skill) 
ทักษะการบรหิารจัดการ ทักษะในการจดัการเรียนรู ้

S1.1 
การมทีักษะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

S2.1 
ความสามารถในการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนให้ทุกคนมสี่วนร่วมคิด
และตัดสินใจ 

S3.1 
การบริหารจัดการองค์กร 

S4.1 
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา 
ความต้องการจำเป็นและการวาง
แผนการช่วยเหลือ 
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ด้านทักษะ (S) 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ผู้นำแห่ง

การเรียนรู ้
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Soft 

Skill) 
ทักษะการบรหิารจัดการ ทักษะในการจดัการเรียนรู ้

S1.2 
การเป็นผู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

S2.2 
การเป็นผู้ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่น 

S3.2 
การบริหารจัดการโปรแกรมการศึกษา
และการเรียนรู ้

S4.2 
การตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของเด็กและเยาวชน 

 

3. ด้านทศันคติ/เจตคติ (Attitude: A) 

ด้านทัศนคติ/เจตคติ (A) 
ด้านความเชื่อในกระบวนการ ด้านความสามารถในตนเอง เจตคติด้านวิชาชีพ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านการสื่อสารองค์กร 

A1.1 
ความเชื่อในการเพิ่มพลังให้เด็ก
ด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขา
รับรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง
โดยสร้างความมั่นใจในตนเอง 

A2.1 
การมีอารมณ์มัน่คงและควบคุม
อารมณ์ได้ด ี

A3.1 
การยึดหลักวิชาและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

A4.1 
การพัฒนาและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนร่วมงาน 

A5.1 
การสร้างองค์กรให้มีชื่อเสียง 
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แบบให้ข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: กลุ่มครูจติอาสา จำแนกตามด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ/เจตคต ิ
ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (A) 

ข้อเสนอแนะต่อ K1.1  

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.1 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.1 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ K1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ A1.2 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (A) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

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

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

ข้อเสนอแนะต่อ K1.3 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะต่อ S1.3 

□ ไมเ่หมาะสม ควรตัดทิ้ง 

□ เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้ไข 
□ เหมาะสม แตค่วรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

จงเรียงลำดับสมรรถนะ A1 ที่สำคัญ 3-5 อนัดับ 
ประกอบด้วย 
อันดับ 1 
…………………………………………………………………………… 
อันดับ 2 
…………………………………………………………………………… 
อันดับ 3 
…………………………………………………………………………… 
อันดับ 4 
…………………………………………………………………………… 
อันดับ 5 
…………………………………………………………………………… 
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ตารางแสดงสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา: กลุ่มครูจติอาสา จำแนกตามด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ/เจตคต ิ
ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (A) 

วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู้

(K1) 

การพัฒนาตนเอง 
(ครู)  
(K2) 

องคค์วามรู้เพื่อ
ชุมชน 
(K3) 

การช่วยเด็กให้
เกิดการเรียนรู้

(S1) 

ศักยภาพของครู
(S2) 

การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กที่มี
ความหลากหลาย

(S3) 

การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคี

เครือข่าย 
(S4) 

การปฏิบัติตนตาม
ทัศนคติ/ 
เจตคติ 
(A1) 

ความเชื่อต่อชวีิต
และสังคม 

(A2) 

K1.1 
ความรู้เกีย่วกับ
พัฒนาการของ
เด็ก 

K2.1 
การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อ
พัฒนา สนับสนุน 
และดูแลครู 

K3.1 
การรู้จักชุมชน
ของตัวเอง 

S1.1 
ความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์และ
การมีปฏิสัมพันธ์
อย่างเป็น
ธรรมชาติ และ
การใช้ภาษาที่
นุ่มนวล 

S2.1 
การเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม 
(service-learning) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

S3.1 
ความสามารถใน
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเดก็
และเยาวชนที่มี
ภูมิหลังที่ความ
หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นโครงสร้าง
ครอบครัว สถานะ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม และ
ภาษา 
 
  

S4.1 
ความสามารถในการ
สื่อสารอย่างให้
เกียรติและเคารพต่อ
ครอบครัวของเด็ก
และเยาวชน  

A1.1 
การเป็นบุคคล
ต้นแบบในการสร้าง
ชุมชนคนดี 

A2.1 
การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (มี
แนวความคิดและ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่) 
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ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านทศันคติ/เจตคติ (A) 
วิธีวทิยาการ
จัดการเรียนรู้

(K1) 

การพัฒนาตนเอง 
(ครู)  
(K2) 

องคค์วามรู้เพื่อ
ชุมชน 
(K3) 

การช่วยเด็กให้
เกิดการเรียนรู้

(S1) 

ศักยภาพของครู
(S2) 

การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กที่มี
ความหลากหลาย

(S3) 

การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคี

เครือข่าย 
(S4) 

การปฏิบัติตนตาม
ทัศนคติ/ 
เจตคติ 
(A1) 

ความเชื่อต่อชวีิต
และสังคม 

(A2) 

K1.2 
ความรู้ในการชว่ย
ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้แบบองค์
รวม 

K2.2 
การวจิัยการเรียนรู้
และหาแนว
ทางการปฏิบัตอิื่น 
ๆ เพื่อปรับปรงุ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

K3.2 
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ในชุมชน 

S1.2 
ความสามารถใน
การจดัการเรยีนรู้
และการดูแลเอา
ใจใส่ (การจัดการ
กิจกรรม 
(Program 
Management 
Basics))  

S2.2 
การปรับปรงุ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

S3.2 
ความสามารถใน
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเดก็
และเยาวชนที่มี
ความต้องการ
พิเศษ เช่น เด็ก
และเยาวชนที่มี
การเรียนรู้
บกพรอ่ง เรียนรู้
ช้า ที่ประสบ
ความเครียดและ
ความทุกข์ยาก
เรื้อรังและที่มี
พรสวรรค์และมี
ความสามารถ  

S4.2 
ความสามารถในการ
ประเมิน วิเคราะห์ 
และสนับสนุน
ครอบครัวและภาคี
เครือข่าย เช่น การ
ให้คำปรกึษาด้าน
สุขภาพจิต บรกิาร
สังคม บริการ
สนับสนุนครอบครัว 

A1.2 
ส่งเสริมค่านิยมร่วม
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในชุมชน 

A2.2 
มีแนวคิดและ
อุดมการณ์ในการ
พึ่งตนเองในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้และการ
จัดการความรู ้

 



251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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 โปรดให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาต้นแบบสมรถถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งเชิงปฏิบัติการใน
พื้นที่และการสร้างกลไกการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย เพ่ือ
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ภาคผนวก ค 

แบบให้ข้อเสนแนะต่อการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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ระดมความคิดเห็นกลุ ่มย่อยตามประเภทกลุ่มครูนอกระบบการศึกษาในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะครู 
นอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์/ต้นทุนเดิม ที่ท่านเคยใช้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา  
             
             
              
             
              
 2. ท่านเคยได้รับการพัฒนาจากองค์กร/หน่วยงานใด ด้วยวิธีการใดบ้าง 
             
              
             
              
 3. สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาท่ีจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันของแต่ละพ้ืนที่ 
             
              
             
              
              
 4. สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาท่ีจำเป็นในอนาคต 
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ภาคผนวก ง 

แบบให้ข้อเสนแนะต่อการออกแบบต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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ระดมความคิดเหน็กลุ่มย่อยในประเด็นการออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 
 1. กระบวนการ/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับครูนอกระบบ
การศึกษาแต่ละกลุ่ม 
             
             
              
             
              
             
             
              
 2. เครื่องมือที่ใช้ ทั้งเครื่องมือจัดการความรู้และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
             
             
              
             
              
             
              
 3. หน่วยงานเจ้าภาพที่ร่วมดำเนินการ 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 
 



259 
 

แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ช่ือโครงการ                       
ประเภทครูนอกระบบการศึกษา  ครูประจำการ  ครูนักพัฒนา  ครูจิตอาสา 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล  
1. ช่ือ    นามสกลุ      
2. เลขประจำตัว   
  1) ไม่มี  
   2) เลขประจำตัวบุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบียน  - - -  
   3) เลขประจำตัวประชาชน - - -  
   4) เลขประจำตัวผู้ซึ่งไม่มสีัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) - - -  
   5) เลขท่ีหนังสือเดินทาง  
  6) หมายเลขแสดงตัวตนอื่น ๆ โปรดระบุ                    
3. วัน/เดือน/ปีเกดิ (ระบเุป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.) //   

4. อายุปัจจุบัน    ปี  

5. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได ้        

6. อีเมล (E-mail)          

7. จำนวนเด็กท่ีอยู่ในการดูแล (ระบุจำนวนคน)          คน  

8. สวัสดิการที่ท่านไดร้ับในปัจจุบนั 

  1) เงินเดือน   ได้รับ เงินเดือน    บาท  

     ไม่ได้รับ  

  2) ประกันสังคม   ได้รับ  

     ไม่ได้รับ 

  3) ประกันสุขภาพ   ได้รับ  

     ไม่ได้รับ 

  4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)           

9. สวัสดิการที่ต้องการจะไดร้ับในอนาคต           
 

ตอนที่ 2 ลักษณะของเด็กนอกระบบในการดูแลของท่าน โปรดทำเครือ่งหมาย / ลงในช่องลกัษณะของเด็ก โดยได้เลือกได้มากกว่า 1 ลักษณะ)  

 1) เด็กพิเศษทางร่างกาย/จิตใจ  2) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ  3) เด็กชาติพันธ์ุ 

 4) เด็กท่ีใช้แรงงาน   5) เด็กพลัดถิ่น/เด็กที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะ   6) เด็กท้องไม่พร้อม 

 7) เด็กครอบครัวแหว่งกลาง  8) เด็กแก๊งค์/เด็กบนท้องถนน     9) เด็กกำพร้า   
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 10) เด็กในกระบวนการยุติธรรม  11) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย   12) เด็กยากจน   

 13) เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว (internal migration)   14) เด็กในระบบการศึกษาทางเลอืก (เช่น ศกร.ตามมาตรา 12)  

 15) เด็กท่ีประสบปัญหาเฉพาะอื่น ๆ (เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด)  

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลสมรรถนะหลกัครูนอกระบบการศึกษา (โปรดเรียงลำดับสมรรถนะที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 10 ลำดับแรก โดย

พิมพ์เลข 1 - 10 ลงในช่องที่ตรงกับสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เรียงลำดับโดยพจิารณาเป็นภาพรวมของสมรรถนะหลกั ไม่ต้องพิจารณาแยกเป็นรายด้าน

ความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ ) 

สมรรถนะด้านความรู ้       

 1) จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติ ของเด็กนอกระบบการศึกษา  

 2) กฎหมาย นโยบาย ศาสนา จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง   3) หลักการศึกษานอกระบบ  

 4) การศึกษาทางเลือก      5) การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)  

 6) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)   7) การรู้การเงิน (Financial Literacy)  

สมรรถนะด้านทกัษะ           

 1) การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ (Learning trajectory) และความสามารถในการจัดการเรยีนรู้  

 2) การโค้ช (Coaching)      3) การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review)  

 4) การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว  5) การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง  

 6) การทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม  7) การบริหารจดัการโครงการ   

 8) การออกแบบการจัดการการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล  9) การเรียนรู้ข้ามโดเมน (เรยีนรู้ข้ามศาสตร์) 

 10) การสื่อสารเพื่อเข้าใจปญัหาและความต้องการของเด็ก   11) การคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม  

 12) การจัดการทรัพยากรทีม่แีละสนบัสนุนการเรยีนรู้ สิทธิสวัสดิการ หน่วยงาน  13) การเรียนรู้ด้วยตนเอง   

 14) การส่งต่อข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  15) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน   

 16) การสร้างความสมัพันธ์ (Rapport) เพื่อเข้าถึงเด็กและครอบครัว  17) การคิดเชิงวิพากษ์   

 18) ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่     19) การเป็นผู้นำและอิทธิพลในสังคม   

 20) การใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี    21) การออกแบบและการเขียนโปรแกรม   

 22) การใช้เหตุผล การตัดสินใจ และการระดมความคิด 

 23) การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปญัหา และหาทางแก้ไขปรับปรุงใหด้ีขึ้น  

สมรรถนะด้านทัศนะคติ/เจตคติ 

 1) ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทุกคนสามารถพฒันาได ้  

 2) การยอมรับความหลากหลายทางความคิดในบริบทท่ีแตกต่างกัน  3) จรรยาบรรณความเป็นคร ู  

 4) การเป็นผู้เรยีนรู้ตลอดชีวิต      5) ความเชื่อมั่นในตนเอง  

 6) ความฉลาดทางอารมณ ์      7) จิตอาสา จิตสาธารณะ 
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ตอนที่ 4 สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเภทครูนอกระบบการศึกษาของท่าน) 

4.1 สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา (ครูประจำการ) (โปรดเรียงลำดับสมรรถนะที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 10 

ลำดับแรก โดยพิมพ์เลข 1 - 10 ลงในช่องที่ตรงกับสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เรียงลำดับโดยพจิารณาเป็นภาพรวมของสมรรถนะย่อย ไม่ต้องพิจารณา

แยกเป็นรายด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ)       
สมรรถนะด้านความรู ้

 1) ความรู้เกี่ยวกับการเติบโตตามสายงานและการวางแผนพัฒนาตนเอง  2) ศาสตร์การสอน (Pedagogy)  

 3) การวางแผนองค์กรและการประเมินผลคณุภาพภายในองค์กร 

สมรรถนะด้านทกัษะ 

 1) การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีนและคณุภาพการจัดการเรยีนรู้       

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ   

 1) การสร้างแรงบันดาลใจ  2) การมีบุคลิกภาพของครูที่ด ี  3) ความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
 

4.2 สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา (ครูนักพัฒนา) (โปรดเรียงลำดับสมรรถนะที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 10 ลำดับ

แรก โดยพิมพ์เลข 1 - 10 ลงในช่องที่ตรงกับสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เรียงลำดับโดยพจิารณาเป็นภาพรวมของสมรรถนะย่อย ไม่ต้องพิจารณาแยกเป็น

รายด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ)       
สมรรถนะด้านความรู ้

 1) การศึกษาภาคสนาม  2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  3) หลักการและขั้นตอนการจดัการรายกรณ ี

 4) แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการบอกเลา่ปัญหาและความต้องการ 

สมรรถนะด้านทกัษะ   

 1) ผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน  

 2) การเสริมพลังการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  

 3) การเป็นวิทยากรกระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ   

 1) ภาวะผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน  2) อุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก  

 3) ยึดมั่นในสังคมที่เป็นธรรม 

 

4.3 สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา (ครูนักพัฒนา) (โปรดเรียงลำดับสมรรถนะที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 10 ลำดับ

แรก โดยพิมพ์เลข 1 - 10 ลงในช่องที่ตรงกับสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เรียงลำดับโดยพจิารณาเป็นภาพรวมของสมรรถนะย่อย ไม่ต้องพิจารณาแยกเป็น

รายด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ/เจตคติ) 
สมรรถนะด้านความรู้ 

 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรยีนรู ้    2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

 3) การวิจัยการเรยีนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ   

 4) การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้  
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 5) การทำงานข้ามวัฒนธรรม      6) การพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ท่ี  

 7) การทำให้เด็กสามารถจัดการกับผลกระทบและแสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนในชุมชนและในสังคมได้ 

สมรรถนะด้านทกัษะ   

 1) การเรียนรูด้้วยการบริการสังคม (service-learning) ของคร ู  2) การวิเคราะหต์นเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ

 3) การมีทักษะการบริหารจัดการ 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ   

 1) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ      2) แนวคิดและอุดมการณ์ในการพึ่งตนเอง 

 3) การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขบนธรรมเนียมประเพณ ี  

 

ตอนที่ 5 ความต้องการอื่น ๆ 

             

               

             

               

             

               

 

 
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

Consent Form for the collection, use and disclosure of personal information 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา รวมถึงเพื่อการดำเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ.  2561 และให้ กสศ. 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับ กสศ. 
ได้ด้วย ท้ังนี้ เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 
.      ลงช่ือ (Signature) ………………………………………………….   
                                     (………..………………………………………….)  
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คำอธิบายสมรรถนะหลกัและย่อยของครูนอกระบบการศึกษา 

 คำชี้แจง: คำอธิบายสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมายของสมรรถนะที่หน่วยปฏิบัติการฯ ได้สังเคราะห์

และรวบรวมขึ้นภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายใช้เป็นเอกสารประกอบการสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษาของแต่ละพื้นท่ี ซึ่งจะช่วยทำให้ครูนอกระบบการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและตีความขอบเขตของแต่ละสมรรถนะได้อย่างตรงกัน 

1. สมรรถนะหลักของครูนอกระบบการศึกษา 
ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

สมรรถนะด้านความรู ้

1 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจ
ธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา 

มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จิตวิทยาการศึกษา ลักษณะพฤติกรรม กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และสภาพปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษาในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละช่วงวัย และ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างเหมาะสม 

2 กฎหมาย นโยบาย ศาสนา จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม
เด็กนอกระบบการศึกษา เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ 
2546 ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ... กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสถานะ
บุคคล (เด็กชาติพันธุ์/เด็กไร้สัญชาติ) ข้อคำนึงด้านศาสนาและจารีตประเพณีที่ควรทำความ
เข้าใจในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา 

3 หลักการศึกษานอกระบบ มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความหมาย หลักการพื้นฐาน และลักษณะที่สำคัญของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษานอกระบบ เช่น การ
เรียนรู้ด้วยการนำตนเอง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คิดเป็น เพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

4 การศึกษาทางเลือก มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการศึกษาทางเลือก ลักษณะที่บ่งบอกถึงการเป็นการศึกษา
ทางเลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบของการศึกษาทางเลือกที่
เหมาะกับเด็กนอกระบบการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม กิจกรรมการเรียนรูบ้น
ฐานชุมชน 
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5 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) มีความรู้ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
สื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศเทคโนโลยี
และดิจิทัล 

6 การรู้การเงิน (Financial Literacy) มีความรอบรู้ทางการเงินของบุคคล ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติ
การใช้จ่ายเงิน และพฤติกรรมทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการวางแผนด้านการเงินของครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

7 ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) มีความรู ้ในการตัดสินใจ การวางแผนการประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจ การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสู่การต่อยอดในการประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจ 

สมรรถนะด้านทกัษะ 
1 การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ (Learning trajectory) และ

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และความถนัดหรือความสนใจเพื่อการออกแบบเส้นทาง
การเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต 
และมีทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ที่ตอบศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

2 การโค้ช (Coaching) สร้างความไว้วางใจ การใช้คำถาม การฟัง การสะท้อน เพื่อดึงศักยภาพและความสามารถของ
เด็กนอกระบบการศึกษา และมีทักษะในการแนะแนวและให้คำปรึกษาทั้งในด้านการดำเนิน
ชีวิต การศึกษา การประกอบอาชีพของเด็กนอกระบบการศึกษา 

3 การทบทวนหลังปฏิบตัิงาน  
(After Action Review) 

สร้างบรรยากาศ การตั้งคำถาม การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็นในการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา  

4 การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว สามารถจัดการกับความยืดเยื้อของปัญหาและอุปสรรคมีความพยายามควบคุมตนเองให้ข้าม
ผ่านปัญหาอุปสรรคและความกดดันไปได้ การหาทางออกในการแก้ปัญหา รับผิดชอบในสิ่งที่
เกิดขึ้นพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองจากสิ่งที่ผิดพลาด ควบคุมปัญหาไม่ให้มีผลต่อการดำเนินชีวิต  
และการมีทักษะในการปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีต่อความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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5 การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ค้นหาภาคีในการทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษา และสามารถทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคีในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

6 การทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม สามารถออกแบบและดำเนินการจัดเวทีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อการ
ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

7 การออกแบบการจัดการการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็น
รายบุคคล 

ประเมินปัญหาและความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และการศึกษาเป็นรายบุคคล การวางแผนการจัดการรายกรณีทั้งการแก้ปัญหาและ
ออกแบบการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล การดำเนินการให้มีการจัดบริการตามแผนที่วางไว้ 
การติดตามและประเมินผลลัพธ์ การประสานและการส่งต่อ 

8 การสื่อสารเพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก เช่น 
การพดู การฟัง 

การพูด การฟัง จับประเด็น การตั้งคำถาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจปัญหาและความ
ต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา 

9 การจัดการทรัพยากรที่มีและสนับสนุนการเรียนรู้ สิทธิสวัสดิการ 
หน่วยงาน 

วางแผน ระบุ แสวงหาทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ สิทธิสวัสดิการ ทั้งของตนเอง
และเด็กนอกระบบการศึกษา รวมทั ้งสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน  โดยผ่าน
กระบวนการการจัดการความรู้  

10 การส่งต่อข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ใช้เครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา และการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

11 การสร ้างความสัมพันธ ์ (Rapport) เพื ่อเข ้าถ ึงเด ็กและ
ครอบครัว 

สร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจกับเด็กนอกระบบการศึกษาและครอบครัว ทั้งการ
สนทนาและการสื่อสารผ่านทางร่างกาย เช่น การหาจุดเชื่อมโยงกันในการสนทนา การยิ้ม 
สบตา การพูดทางบวก 

12 การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื ่อจะได้ทราบ
ปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ออกแบบและใช้เครื่องมือในการติดตามประเมินผลของเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล 
การวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผลเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อทราบปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

13 การบริหารจัดการโครงการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบควบคุม และปิดโครงการ โดยให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ
โครงการภายในระยะเวลาและข้อกำหนดต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้   
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14 การเรียนรู้ข้ามโดเมน (เรียนรู้ข้ามศาสตร์) สามารถระบุความรู้ที ่จำเป็นต่อการทำงาน และศาสตร์อื ่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน และ
สามารถนำมาปรับใช้ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา 

15 การคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดเชิงตรรกะเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา รวมไปถึง
ค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหานั ้น โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื ่อทำให้เกิด
นวัตกรรม 

16 การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด โดยกำหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้ ระบุและแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ 
กำหนดแนวทางการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง 

17 การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาสาเหตุต้นตอของปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ในระบบหรือในโครงสร้าง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและ
สร้างสรรค์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานั้น ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก 

18 การคิดเชิงวิพากษ์ ใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินข้อดีและข้อเสีย สร้างแนวทางเพื่อ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สู่การหาข้อสรุปในเรื่องนั้น ๆ 

19 ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ สามารถนำความรู ้และประสบการณ์ที ่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นแนวคิด วิธีการ และ
นวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้จริง 

20 การเป็นผู้นำและอิทธิพลในสังคม เป็นผู ้นำแบบมีส่วนร่วม ที ่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังตนเอง สมาชิกใน
หน่วยงาน และชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

21 การใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี เข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและเด็กนอกระบบการศึกษา 
22 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม วางแผน และพัฒนาโครงการหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

23 การใช้เหตุผล การตัดสินใจ และการระดมความคิด ระดมความคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจในการดำเนินการหรือใช้ในการ
วางแผนดำเนินการสิ่งต่าง ๆ 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 
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1 ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทุกคนสามารถ
พัฒนาได้ 

ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มความสามารถด้วยการ
เรียนรู้ ฝึกฝน ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ 

2 การยอมรับความหลากหลายทางความคิดในบริบทที่แตกต่าง
กัน 

มีความเชื่อในหลักการของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่ ส่งเสริมให้มีพื้นที่ทางสังคมที่
เหมาะสมกับความแตกต่าง เช่น เพศ ชาติพันธุ์ ความคิด ความเชื่อ เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม เปิดกว้างเรื่องพหุลักษณ์
ทางสังคมวัฒนธรรม (ท้ังเชิงพื้นที่และระดับมหภาค) 

3 จรรยาบรรณความเป็นครู ประมวลความประพฤติหรือสิ่งท่ีครูควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเป็นครูนอกระบบ เช่น  
1) หัวใจของการเป็นครู เช่น ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย์ และการศึกษา มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย ให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและพร้อมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนและเป็นครู
ให้แก่กนัและกัน 
2)  ลักษณะของครูที่ดี เช่น ดำรงตนอย่างเรียบง่าย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน และต่อสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตรงเวลา ใฝ่หาความรู้  ไม่เลือกเชื้อชาติ 
ศาสนา ฐานะครอบครัว เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล รู ้ประวัต ิพื ้นเพเดิมและ
ประสบการณ์ในอดีต รวมถึงเกื ้อกูลต่อการเรียนรู ้ต่อบทบาททางวัฒนธรรมของผู ้เรียน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมของสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
3) บทบาทต่อการสอน เช่น ดำรงความเป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” หรือ “ผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้” ปลุกจิตสำนึกทางการศึกษา จะต้องทำให้เสริมพลังให้ผู ้เรียนพร้อมที ่จะเรียนรู้
ตลอดเวลา ส่งเสริมความสนใจและความถนัดโดยธรรมชาติของผู้เรียน คำนึงถึงความพร้อม
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกันจนสร้างความคิดและเหตุผล
ขึ้นมาใหม่ได้ 

4 การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ชอบตั้งคำถาม ชอบแสวงหาความรู้ การตระหนักถึงการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
และสั่งสมประสบการณ์ชีวิต มีความคิดที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เพื่อปรับปรุงหรือ
เท่าทันต่อความคิดและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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5 ความเชื่อมั่นในตนเอง  
 
 
 
ความฉลาดทางอารมณ์ 

ยอมรับในศักยภาพตนเอง ควบคุมชีวิตตนเองได้ รู ้ความต้องการของตนเอง ตัดสินใจได้
ทันท่วงที มีความเชื่อว่าตนเองมีความรู้ และความพยามยามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ มีจิตใจที่
มั่นคง กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ 
 
สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน จัดการอารมณ์ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ 
และตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและดำเนินชีวิตร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข เช่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นไดด้ี ตลอดจน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 จิตอาสา จิตสาธารณะ สละเวลาหรือใช้เวลาว่างของตนเองในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น/ส่วนรวม หรือ
เป็นการกระทำท่ีไม่หวังผลตอบแทน 

หมายเหตุ: สมรรถนะที่ปรากฏในตารางเป็นผลจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้งไทยและ

ต่างประเทศ จำนวน 38 เล่ม และจากการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องไ ด้รับการ

พัฒนา เนื่องจากขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบริบทของแต่พื้นท่ี (ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ให้ใช้ผลจากการสำรวจ) 

 

2. สมรรถนะย่อยของครูนอกระบบการศึกษา  
 2.1 ครูประจำการ 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 
สมรรถนะด้านความรู ้

1 ความรู ้เกี ่ยวกับการเติบโตตามสายงานและการวางแผน
พัฒนาตนเอง: การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และ
รู้จักเลือก วิธีการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 

มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางทางการเติบโตตามสายงานที่ตนเองทำอยู่ สมรรถนะที่จำเป็นตามสาย
งาน วิธีการในการวิเคราะห์ตนเอง แนวทางการวางแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล 
วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างอุปนิสัยการทำงานที่ดี การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการปรับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงานในสังคมยุคใหม่ 
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2 ศาสตร์การสอน (Pedagogy): แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่
เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านเด็ก การบริหารจัดการความ
หลากหลายภายในห้องเรียน 

มีความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีสอน และวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผ ู ้ เร ียนเป ็นสำค ัญและเน ้นความแตกต่างระหว ่างบ ุคคล การบ ูรณาการการเร ียนรู้   
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กและสไตล์การเรียนรู้ การจัดการ
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 

3 การวางแผนองค์กรและการประเมินผลคุณภาพภายในองค์กร เช่น 
หลักสูตร บุคลากร 

มีความรู้ในเรื ่องการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อ
ประเมินคุณภาพภายในองค์กร ทั้งด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร 

สมรรถนะด้านทกัษะ 
1 การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สามารถกำหนดปัญหาวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการ

จัดการเรียนรู ้ การออกแบบการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย 
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 

1 การสร้างแรงบันดาลใจ: การจุดประกายเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจ การปลุกจิตสำนึกและปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเสริมพลังตนเองให้มีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและ
การทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการโน้มน้าวให้คนรุน่ใหม่เหน็
ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 

2 การมีบุคลิกภาพของครูที่ดี มีความสนใจและใฝ่รู้ในการศึกษา ปฏิบัติ และรู้จักทำการวิเคราะห์ประเมินตนเอง การวาง
แผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก เช่น ศิลปะการแต่ง
กาย การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย มารยาททางสังคม บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติและอารมณ์ที่ดีต่อการเสริมสร้างศักยภาพ 

3 ความพร้อมยอมรับความเปลี ่ยนแปลง: การยอมรับความ
ล้มเหลวกับความเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองไดแ้ละ
ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตได้ มีนิสัยการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงเสมอ มีการจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจเมื่อเผชิญ
ปัญหาวิกฤต การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน 
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สมรรถนะด้านความรู ้
1 การศึกษาภาคสนาม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของการศึกษาภาคสนาม ตั้งแต่การเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน การสร้างและใช้เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลชุมชน เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตีความและสรุปผลจากข้อมูล 

2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมาย หลักการ และกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เน้นให้คนในชุมชนตระหนักและเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน มีส่วนร่วมของคนในชุมชน
อย่างเสมอภาค ที่จะคิด วางแผน ลงมือทำ สังเกต และสะท้อนผลของการปฏิบัติด้วยตนเอง 
โดยมีบทบาทเป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการให้คำแนะนำชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
เด็กนอกระบบการศึกษา 

3 หลักการและขั้นตอนการจัดการรายกรณี มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดการเด็กนอกระบบการศึกษารายกรณี ตั้งแต่การ
จัดตั้งหน่วยการจัดการดูแลรายกรณีในชุมชน การสำรวจ คัดกรอง แสวงหาเพื่อจำแนกเด็ก
ด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดระบบในพื้นที่ ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน การ
ประเมินและวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบ การ
กำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กนอกระบบการศึกษา 
การออกแบบกิจกรรม/รูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กนอก
ระบบการศึกษา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พื้นที่ที ่เกี ่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา การติดตาม
ประเมินผล ดูความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ การปรับแก้ไขกระบวนการ และการสรุปบทเรียน
รายกรณีและรายพื้นท่ี 

4 แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและ
ครอบครัว ในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ 

มีความรู ้ ความเข้าใจ เทคนิคและวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ ่มเป้าหมาย ทั้ง
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ครอบครัว พ่อ



271 
 

ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

แม่ ผู้ปกครอง ที่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับและเปิดใจที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ช่วยเหลือและพัฒนา 

สมรรถนะด้านทกัษะ 

1 ผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน สามารถประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กนอก
ระบบการศึกษา ตลอดจนแสวงหาความรู้และแหล่งทรัพยากรเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

2 การเสริมพลังการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถใช้แนวคิด หลักการ วิธีการเสริมพลัง เช่น การคิดบวก การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโต 
การเห็นคุณค่าในตนเอง อุปนิสัย 7 ประการที่เราควรมี ฯลฯ ในการพัฒนาขวัญและกำลังใจ 
ทั้งตนเอง เพื่อนร่วมงาน และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา ตลอดจนครอบครัว
และชุมชน 

3 การเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา โดย
สามารถสร้างเจตคติร่วมกันของคนในชุมชนที่จะตระหนักถึงปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา 
สามารถจัดกระบวนการให้เกิดการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อ
นำไปสู่การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การทดลองปฏิบัติตามแผน ร่วมสังเกต สะท้อนผล เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 
1 ภาวะผู้นำทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ

ทำงาน 
รู้จักแหล่งเรียนรู้ และวิธีการในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ 

2 อุดมการณ์และใจรักในการทำงานกับเด็ก มีใจมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา เสียสละและอุทิศตนต่อการทำงาน สามารถ
อดทนอดกลั้นต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่อาจพบเจอกับปัญหาและ
อุปสรรคในการทำงาน 
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3 ยึดมั่นในสังคมที่เป็นธรรม เชื่อมั่นและยึดหลักความยุติธรรม ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของมนุษย์ เชื่อว่าเด็กนอก
ระบบการศึกษาทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

 

2.3 ครูจิตอาสา 
ลำดับ สมรรถนะ คำอธิบาย 

สมรรถนะด้านความรู ้
1 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรยีนรู:้ เป็นระบบที่เกื้อหนุนใหเ้กดิ

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาและ
ผู ้ปกครองในฐานะผู้เร ียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ร่วมกัน เรียนรู้แบบองค์รวม มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนรูไ้ป
พร้อมกับการทำงาน โดยมีแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ ผ่าน
การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และวิธีสร้างระบบนิเวศการ
เรียนรู้ในระดับเบื้องต้น และสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในการออกแบบหรือการสร้างระบบ
นิเวศการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและเด็กนอกระบบการศึกษา อย่างเป็น 
องค์รวมและมีการผสมผสานการเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน โดยมีแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

2 การวิจัยการเรียนรู ้และหาแนวทางการปฏิบัติอื ่น ๆ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำกระบวนการวิจัยการเรียนรู้เบื้องต้น ประกอบด้วย การ
ตั้งคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
สรุปผลข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

3 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ที่แหล่งเรียนรู้มี และสามารถ
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีเพื่อการพัฒนาตนเองได้ 

4 การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองในการสร้างโอกาสทางอาชีพ
และรายได้: การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อตอบโจทย์
อาชีพของชุมชน นำไปสู ่อาชีพและการพัฒนาอาชีพของ
เด็กนอกระบบการศึกษาผ่านกลไกองค์กรในชุมชนและ
ภาครัฐ 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาชีพของชุมชน ที่นำไปสู่การทำอาชีพและการพัฒนาอาชีพของ
ตนเองและเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านกลไกองค์กรในชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน และกลไก
ภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อปท. กศน. 
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5 การทำงานข้ามวัฒนธรรม: การเรียนรู ้เรื ่องวัฒนธรรมเชิง
อำนาจ การเรียนรู ้แบบแนวระนาบเดียวกัน สู ่การเรียนรู้
ร่วมกันกับเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการของวัฒนธรรมเชิงอำนาจ การเรียนรู้แบบแนว
ระนาบเดียวกัน ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถนำไปใช้ปรับ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

6 การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เช่น ทุนทางสังคม นำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทุนทางสังคมของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ เช่น ข่าวสารข้อมูล ทุนมนุษย์ 
ทุนกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น มาใช้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่อยู่บนความเชื่อใจ 
ความร่วมมือกัน และมีเครือข่ายระหว่างกัน ก่อให้เกิดสิ่งใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
เด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงคนในชุมชน 

สมรรถนะด้านทกัษะ 
1 ความสามารถในการทำให้เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถจัดการ

กับผลกระทบและแสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนในชมุชนและ
ในสังคมได้: เพื ่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถรับมือกับ
ผลกระทบของปัจจัยภายนอกสถานปฏิบัติ เช่น ความยากจน 
บาดแผลภายในใจ ความซึมเศร้าของผู้ปกครอง และประสบการณ์
การใช้ความรุนแรงในบ้านหรือในชุมชน 

สามารถแนะแนวทางให้เด็กนอกระบบการศกึษาเข้าถึงบุคคล หรือหน่วยงานท่ีสามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งสนับสนุน เช่น ทุนการศึกษาและประกอบอาชีพ เพื่อ
ลดผลกระทบและแสวงหาความช่วยเหลือสนับสนุนเมื ่อเด็กนอกระบบการศึกษากลับคืนสู่
ชุมชนและสังคม 

2 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (service-learning) ของครู สามารถใช้ประสบการณ์การทำงานของตนเองในการพัฒนาชุมชนในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม
และแสดงออกด้วยพฤติกรรมการทำกิจกรรมบริการชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาของชุมชนไปพร้อมกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 การวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ สามารถวิเคราะห์ตนเองอย่างใคร่ครวญ โดยทำความเข้าใจข้อดี และยอมรับข้อด้อยของตนเอง 
เพื่อกำหนดแนวคิดและวางแผน ในการนำข้อดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และปรับปรุงแก้ไขข้อด้อย
เพื่อให้เกิดพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4 การมีทักษะการบริหารจัดการ : การมีทักษะและกระบวนการ
ทำงานเป็นระบบ การมีทักษะการแก้ปัญหา การมีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน 

สามารถบริหารจัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง โดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายบนฐานทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจำกัด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ 
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สมรรถนะด้านทัศนคติ/เจตคติ 
1 การเป็นครูจิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจ: การเป็นต้นแบบการ

ปฏิบัติตัวให้เด็กนอกระบบการศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบการค้นหาร่วมกัน เพื่อให้ได้ครูจิตอาสาที่สามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา 

อภิปรายและแสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการเป็นต้นแบบการปฏิบัติตัวให้เด็กนอก
ระบบการศึกษา โดยผ่านกระบวนการออกแบบการค้นหาร่วมกัน เพื่อให้ได้ครูจิตอาสาที่
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษา 

2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี: 
การต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเสียมประเพณทีี่
ส ่งเสริมการเรียนรู ้ ที ่สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพมนุษย์ 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนคุณค่าคนท่ีเท่าเทียมกัน 

เห็นคุณค่า ยอมรับ เคารพ และต่อยอด ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ตามวิถีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ บนฐานความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์ 

3 แนวคิดและอุดมการณ์ในการพึ่งตนเอง สนับสนุนและแสดงออกว่าตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเอง
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา โดยไม่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพียงอย่างเดียว 

หมายเหตุ: สมรรถนะที่ปรากฏในตารางเป็นผลจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาท้ังไทยและ

ต่างประเทศ จำนวน 38 เลม่ และจากการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะหส์มรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยไมไ่ดเ้รียงลำดับความสำคญัและความเร่งด่วนท่ีต้องไดร้ับการ

พัฒนา เนื่องจากขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบริบทของแต่พื้นท่ี (ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ให้ใช้ผลจากการสำรวจ) 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมการทดลองใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

ครูนอกระบบการศึกษา (ระยะที่ 1)  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมการทดลองใช้ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (ระยะท่ี 1) 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1. ชื่อโครงการ              

2. วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล             

3. ชื่อผู้ให้ข้อมูล              

4. เบอร์โทรศัพท์             

 

ตอนที่ 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ 

 กรอบขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการย่อย ที่ทางหน่วยปฏิบัติการฯ กำหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอก

ระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยเก็บรวบรวมความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ ให้ครอบคลุมถึงในมิติที่สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนการ 

เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่ผ่านมา ความต้องการได้รับการพัฒนาสมรรถนะในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงสภาพปัญหาที่อาจ

เป็นเหตุให้ขาดโอกาสและความต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาในมิติดังกล่าวด้วย  

(ระยะที่ 1) 

2. ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา โดยประสานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและ

เยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับนโยบายในพื้นที่ เพื่อร่วมคิด และออกแบบวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบ

การศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) ตามประเภทของครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครูจิตอาสา และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบ

การศึกษา (ระยะที่ 1)  

3. ทดลองใช้และพัฒนา โดยนำนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาตามข้อ 5.3 ไปปฏิบัติการทดลองใช้นพื้นที่ และพัฒนาระหว่างการดำเนินการ

ให้เหมาะสมกับครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละกลุ่ม (ระยะที่ 2) 

4. ประเมินผล โดยนำแบบประเมินที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้น ไป

ประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา ทั้งก่อน 

ระหว่าง และหลังทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้หน่วยปฏิบัติการ

วิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนทราบด้วย (ระยะที่ 2) 

5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  โดยดำเนินการเก็บรวบรวม 

สกัดความรู้สำคัญ และวิเคราะห์ผลการการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเรียบเรียงเป็น องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมร รถนะครู

นอกระบบการศึกษา เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่ อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนทราบดว้ย 

(ระยะที่ 2)  
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และเพ่ือสอดคล้องกับกรอบขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้ จึงมีประเด็นคำถาม

ในการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ให้ข้อมูล: คณะทำงานโครงการย่อยฯ 

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบท
เชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

1.1 ท่านมีวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยอย่างไร 

• สมรรถนะหลัก        
        

• สมรรถนะย่อย        
        

1.2 สมรรถนะอะไรบ้างที่ใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย อย่างไร 

• สมรรถนะหลัก        
        

• สมรรถนะย่อย        
        

1.3 หลังจากได้ดำเนินโครงการแล้ว มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์กับการทำงานจริงหรือไม่ อย่างไร 

       
        

1.4 เครื่องมือสำรวจที่ทางหน่วยปฏิบัติการฯ พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมหรือ หากไม่เหมาะสม ขอให้ท่านเสนอแนะเพ่ือนนำไป
พัฒนาเครื่องมือดังกล่าว 

       
       
        

2. ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

2.1 หลังจากท่ีท่านได้ผลสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการแล้ว 
ท่านได้หาองค์ความรู้ ทฤษฎี เทคนิค วิธีการอย่างไร เพ่ือเอามา
ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลข้างต้น    

       
       
        

2.2 การออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีรูปแบบอย่างไร (กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม เครื่องมือ) และหาก
ท่านได้มีการประสานงานเพ่ือออกแบบเครื่องมือ ท่านได้ประสานงานกับใครและอย่างไร   

• สมรรถนะหลัก        
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ประเด็นคำถาม คำตอบ 

• สมรรถนะย่อย        
        

2.3 เพราะเหตุใดท่านถึงใช้รูปแบบดังข้อ 2.2 ในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

       
        

2.4 ท่านมีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาอย่างไร 

       
       
        

2.5 กระบวนการออกแบบการประเมินกลุ่มเป้าหมาย 

• วิธีการประเมินอย่างไร        
        

• ระยะเวลาการประเมิน        
        

2.6 เครื่องมือในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา 

• เครื่องมือในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษาหลังจากเข้าร่วมโครงการ
มีอะไรบ้าง  

       
       
        

• เครื่องมือดังกล่าวมีกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพอย่างไร 

       
       
        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 
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• ผู้ให้ข้อมูล: ครูนอกระบบการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุ)       

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบท
เชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

1.1 ครูได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะหรือไม่ สมรรถนะที่วิเคราะห์ได้นำไปใช้ต่อในการออกแบบเครื่องมือ
หรอืไม่ อย่างไร 

• สมรรถนะหลัก        
        
        

• สมรรถนะย่อย        
        
        

1.2 เครื่องมือสำรวจที่ทางหน่วยปฏิบัติการฯ พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมหรือ หากไม่เหมาะสม ขอให้ท่านเสนอแนะ
เพ่ือนนำไปพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว 

       
        
        

2. ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
2.1 ครูมีบทบาทในการช่วยออกแบบเครื่องมือการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

       
        
        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 
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• ผู้ให้ข้อมูล: ภาคีเครือข่าย 

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบท
เชิงพื้นที่ของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

1.1 ท่านได้เข้าร่วมสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการ
พัฒนาครูนอกระบบการศึกษาหรือไม่ อย่าวไร 

        
        
        

1.2 ท่านได้รับการประสานจากคณะทำงานโครงการย่อยฯ
ด้วยวิธีการใด 

       
        
        

2. ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

2.1 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการออกแบบรูปแบบ
พัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีภาคีใดบ้าง และมี
การประสานภาคีเครือข่ายอย่างไร 

       
        
        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 
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• ผู้ให้ข้อมูล: วิทยากร (ถ้ามี) 

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

2. ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 
2.1 ท่านได้ใช้แนวคิดใดในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

       
        
        

2.2 การออกแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีรูปแบบอย่างไร (กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม เครื่องมือ) และหาก
ท่านได้มีการประสานงานเพ่ือออกแบบเครื่องมือ ท่านได้ประสานงานกับใครและอย่างไร   

• สมรรถนะหลัก        
        
        

• สมรรถนะย่อย        
        
        

2.3 เพราะเหตุใดท่านถึงใช้รูปแบบดังข้อ 2.2 ในการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

       
        
        

2.4 ท่านมีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาอย่างไร 

       
        
        

2.5 กระบวนการออกแบบการประเมินกลุ่มเป้าหมาย 

• วิธีการประเมินอย่างไร        
        
        

• ระยะเวลาการประเมิน        
        
        

2.6 เครื่องมือในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ครูนอกระบบการศึกษา 
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ประเด็นคำถาม คำตอบ 

        
2.7 เครื่องมือในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ครูนอกระบบการศึกษาหลังจากเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง  

       
        
        

2.8 เครื่องมือดังกล่าวมีกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพอย่างไร 

       
        
        

2.9 ท่านได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังนี้โครงการนี้หรือไม่ อย่างไร 

• ทดลองใช้และพัฒนา        
        
        

• ประเมินผล        
        
        

• ถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        
        
        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………… 

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถามี) เชน ภาพถาย รายงานประจําป ผลงาน คมูือ รายงานกิจกรรม 
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ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (ระยะที่ 2)  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (ระยะท่ี 2) 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1. ชื่อโครงการ              

2. วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล             

3. ชื่อผู้ให้ข้อมูล              

4. เบอร์โทรศัพท์             

 

ตอนที่ 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ 

 กรอบขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการย่อย ที่ทางหน่วยปฏิบัติการฯ กำหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอก

ระบบการศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยเก็บรวบรวมความต้องการของครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ ให้ครอบคลุมถึงในมิติที่สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนการ 

เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาที่ผ่านมา ความต้องการได้รับการพัฒนาสมรรถนะในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงสภาพปัญหาที่อาจ

เป็นเหตุให้ขาดโอกาสและความต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาในมิติดังกล่าวด้วย  

(ระยะที่ 1) 

2. ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา โดยประสานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและ

เยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับนโยบายในพื้นที่ เพื่อร่วมคิด และออกแบบวัตกรรมการพัฒนาครูนอ กระบบ

การศึกษาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ (character) ตามประเภทของครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครูจิตอาสา และบริบทเชิงพื้นที่ของครูนอกระบบ

การศึกษา (ระยะที่ 1)  

3. ทดลองใช้และพัฒนา โดยนำนวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาตามข้อ 5.3 ไปปฏิบัติการทดลองใช้นพื้นที่ และพัฒนาระหว่างการดำเนินการ

ให้เหมาะสมกับครูนอกระบบการศึกษาในแต่ละกลุ่ม (ระยะที่ 2) 

4. ประเมินผล โดยนำแบบประเมินที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้น ไป

ประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา ทั้งก่อน 

ระหว่าง และหลังทดลองใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้หน่วยปฏิบัติการ

วิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนทราบด้วย (ระยะที่ 2) 

5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา  โดยดำเนินการเก็บรวบรวม 

สกัดความรู้สำคัญ และวิเคราะห์ผลการการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเรียบเรียงเป็น องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมร รถนะครู

นอกระบบการศึกษา เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนทราบด้วย 

(ระยะที่ 2)  
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และเพ่ือสอดคล้องกับกรอบขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้ จึงมีประเด็นคำถาม

ในการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ให้ข้อมูล: คณะทำงานโครงการย่อยฯ 

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

1. การทดลองใช้และพัฒนาสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษา 
1.1 การดำเนินการเป็นไปตามแผนของโครงการหรือไม่ อย่างไร 

• กิจกรรมใดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อย่างไร        
        

• กิจกรรมใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างไร และท่าน
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไร 

       
        

• จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมายของ
โครงการหรือไม่ อย่างไร  
(หมายเหตุ1 โปรดระบุจำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 
หมายเหตุ2 กรณีไม่ครบตามเป้าหมายของโครงการเกิดจากสาเหตุใด) 

       
       
       
        

• งบประมาณท่ีหน่วยปฏิบัติการฯ สนับสนุนเพียงพอ
หรือไม่ต่อการจัดกิจกรรม หากไม่เพียงพอทาง
โครงการฯ มีวิธีบริหารจัดการอย่างไร  

       
       
        

1.2 ขั้นตอนการดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักและย่อยครูนอกระบบการศึกษาเป็นอย่างไร 

• สมรรถนะหลัก        
        

• สมรรถนะย่อย        
        

1.3 โครงการมีการปรับกิจกรรมในการพัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษาหรือไม่ โปรดระบุรายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ 

       
        

1.4 ในระหว่างการดำเนินโครงการ โครงการมีจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนหรือไม่ เพราะเหตุใด โปรด
ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

       
       
        

2. การประเมินผลพัฒนาสมรรถนะของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
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ประเด็นคำถาม คำตอบ 

2.1 การประเมินผลพัฒนาสมรรถนะของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
สมรรถนะ วัดอะไร  

(ชื่อสมรรถนะและ
ระบุ K S A ) 

วัดอย่างไร 
(วิธีการประเมิน 
และระยะเวลา) 

เคร่ืองมือ 
(วัดผลการ

เปลี่ยนแปลง) 

ตรวจสอบคุณภาพ
หรือประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองมือ 

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

ครู เด็ก 

สมรรถนะหลัก 
       

       

       

สมรรถนะย่อย 
       

       
       

 

2.2 กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการเก่ียวกับการพัฒนาต้นแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติ มีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  
หากท่านคิดว่ายังไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแระเพ่ิมเติม 

       
       
        
        

3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

3.1 ท่านมีวิธีการหรือกระบวนการในการถอดบทเรียนอย่างไร 
และใครเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวบ้าง 

       
        

3.2 ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาของ
โครงการคืออะไร (โปรดระบุเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ องค์ความรู้)   

       
       
        

3.3 ปัจจัยที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

• ปัจจัยที่จำเป็นและส่งเสริมในการพัฒนาต้นแบบ
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ในโครงการประสบความสำเร็จคืออะไร และควรเป็น
อย่างไร (โปรดระบุปัจจัยที่มีอยู่เดิมและปัจจัยที่ต้องการ
เพ่ิมเติม) 
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ประเด็นคำถาม คำตอบ 

• ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ขัดขวาง ต่อการพัฒนาต้นแบบ
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ คืออะไร 

       
        

3.4 ท่านจะมีการนำบทเรียนจากโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นหรือพ้ืนที่อ่ืน รวมทั้งเผยแพร่
สู่หน่วยงานอื่น ๆ อย่างไร   

       
       
        

3.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทัั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการควรมีอะไรบ้าง 

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาระดับปฏิบัติการ 

       
        

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาระดับนโยบาย 

       
        

3.6 กลไกด้านภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอก
ระบบการศึกษา ควรมีใครบ้าง ควรมีบทบาทอย่างไร และควรมี
การประสานภาคีเครือข่ายอย่างไร 

       
       
        

3.7 ท่านมีกรณีตัวอย่างที่ดี (Best case) ของครูที่ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาหรือไม่ หากมีท่านเห็น
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของครูอย่างไร (หากมี)  

       
       
        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย รายงานประจำปี ผลงาน คู่มือ รายงานกิจกรรม 
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• ผู้ให้ข้อมูล: ครูนอกระบบการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุ)       

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

1. การทดลองใช้และพัฒนาสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษา 
1.1 อธิบายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา 

 

สิ่งที่ได้รับจาก
กระบวนการพัฒนา

สมรรถนะหลักและย่อย 

เป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กนอก
ระบบการศึกษา 

โครงการย่อยฯ 
     

     

     
CYD 

     

     
 

1.2 การดำเนินกิจกรรมตอบสนองความสนใจและความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครูนอกระบบการศึกษา
หรือไม่ อย่างไร  

       
       
        

1.3 การดำเนินกิจกรรมของโครงการ ท่านชอบหรือไม่ชอบ
กิจกรรมใดบ้าง จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา มีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด โปรดระบุวิธีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

       
       
       
        

2. การประเมินผลพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 
2.1 ปัจจัยที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

• ปัจจัยที่จำเป็นและส่งเสริมในการพัฒนาต้นแบบ
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่ช่วยให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการประสบความสำเร็จคืออะไร และ
ควรเป็นอย่างไร (โปรดระบุปัจจัยที่มีอยู่เดิมและ
ปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติม) 
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ประเด็นคำถาม คำตอบ 

• ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ขัดขวาง ต่อการพัฒนา
ต้นแบบสมรรถนะครูนอกในพ้ืนที่ คืออะไร 

       
        

2.2 หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ท่านมีสมรรถนะหลักและย่อยมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
และสามารถนำเอาสมรรถนะหลักและย่อยไปใช้ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างไร 

• สมรรถนะหลัก        
        

• สมรรถนะย่อย        
        

3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

3.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทัั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการควรมีอะไรบ้าง 

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาระดับปฏิบัติการ 

       
        

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาระดับนโยบาย 

       
        

3.2 ระหว่างการดำเนินกิจกรรมได้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูนอกระบบการศึกษาในโครงการหรือไม่ 

       
        

3.3 กลไกด้านภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอก
ระบบการศึกษา ควรมีใครบ้าง ควรมีบทบาทอย่างไร และ
ควรมีการประสานภาคีเครือข่ายอย่างไร 

       
       
        

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

              

              

              

              

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย รายงานประจำปี ผลงาน คู่มือ รายงานกิจกรรม 
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• ผู้ให้ข้อมูล: ภาคีเครือข่าย 

ประเด็นคำถาม คำตอบ 

1. การทดลองใช้และพัฒนาสมรรถนะหลักและย่อยของครูนอกระบบการศึกษา 
1.1 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการทดลองรูปแบบพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษามีหน่วยงานใดบ้าง มีส่วน
ร่วมในบทบาทใดบ้าง 

        
        
         

2. การประเมินผลพัฒนาสมรรถนะของครูนอกระบบการศึกษา 

2.1 การเปลี่ยนแปลงของครูนอกระบบการศึกษาที่เกิดจาก
การเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร 

        
         

3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรูปแบบ กระบวนการ 
และวิธีการในการช่วยเหลือการพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่โครงการย่อยจัดขึ้น  

        
        
         

3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทัั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการควรมีอะไรบ้าง 

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาระดับปฏิบัติการ 

        
         

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ
การศึกษาระดับนโยบาย 

        
         

3.3 กลไกด้านภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสมรรถนะครูนอก
ระบบการศึกษา ควรมีใครบ้าง ควรมีบทบาทอย่างไร และ
ควรมีการประสานภาคีเครือข่ายอย่างไร 

        
        
         

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

              

              

              

              

              

*หมายเหตุ หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย รายงานประจำปี ผลงาน คู่มือ รายงานกิจกรรม 
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ภาคผนวก ซ 

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

สมรรถนะหลัก: การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและ 

หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น-การออกแบบเครื่องมือเป็นรายบุคคล  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565  

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

             

          

 

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะหลัก: การติดตามประเมนิผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะ

ได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรงุให้ดีขึ้น-การออกแบบเครื่องมือเป็นรายบุคคล ) ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบ

การศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอรพ์อร์ต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 ขอความกรุณาครู/ผู้ดูแลเด็กนอก

ระบบการศึกษา/ผู้เข้าร่วมการอบรมใหข้้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอบรมต่อไป 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะหลัก: การติดตาม

ประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น-การจัดการรายกรณี 

(Case Management)) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

              

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะหลกั: การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อ

จะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น การจัดการรายกรณี (Case Management)) ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครู

นอกระบบการศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ระหวา่งวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

 (สมรรถนะหลัก: การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

             

              

     

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะหลกั: การรับมือกับปญัหา อดทนต่อความกดดัน การ

ปรับตัว) ภายใต้โครงการต้นแบบการพฒันาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที ่28-31 สิงหาคม 2565 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะย่อยห้องครู

นักพัฒนา: มุมมอง สภาวะภายในและทักษะสำคัญของครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง) 

 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

             

     

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา สมรรถนะยอ่ยห้องครูนักพัฒนา: มุมมอง สภาวะภายในและ

ทักษะสำคัญของครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่สนุกและทรงพลัง ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวส

เทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ระหวา่งวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะย่อยห้องครูจิต

อาสา: การวิจัยการเรียนรู้และหาแนวทางการปฏิบัติอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ) ใน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

             

   

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา สมรรถนะยอ่ยห้องครูจิตอาสา: การวิจัยการเรียนรู้และหาแนว

ทางการปฏิบัตอิื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ณ โรงแรม

เบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะหลัก:  

การทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

             

             

   

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา สมรรถนะหลกั: การทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทแีบบมี

ส่วนร่วม ภายใต้โครงการต้นแบบการพฒันาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที ่28-31 สิงหาคม 2565 
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แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา (สมรรถนะย่อยห้องครู

นักพัฒนา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

1. เพศ  ❑ ชาย   ❑ หญิง ❑ ไม่ต้องการระบุ 
 

2. อายุ  ❑ น้อยกว่า 20 ปี ❑ 21-25 ปี ❑ 26-30 ปี ❑ 31-35 ปี ❑ 36-40 ปี 

 ❑ 41-45 ปี  ❑ 46-50 ปี ❑ 50 ปีขึ้นไป  
 

3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับหัวข้อการอบรม  

   1 2 3 4 5 

ความเหมาสมน้อยที่สุด        ความเหมาสมมากท่ีสุด   
 

4. ท่านได้รับความรู้อะไรบ้างในหัวข้อการอบรมนี้ 

              
 

5. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอน/การจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

อย่างไร 

              
 

6. ท่านต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหัวข้อนี้หรือไม่ อย่างไร 

             

     

 

   

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา สมรรถนะยอ่ยห้องครูนักพัฒนา: การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมี

ส่วนร่วม ภายใต้โครงการต้นแบบการพฒันาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที ่28 - 31 สิงหาคม 2565 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูนอกระบบการศึกษา 5 ฉบับ 
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แบบวัดความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา (A1) 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ี ………….… (ระบุลำดับเป็นตัวเลข) โครงการ ……………………………………………………………………… 

ครูนอกระบบการศึกษากลุ่ม         ครูประจำการ   ครูนักพัฒนา   ครูจิตอาสา 

 

1. ข้อใดคือลักษณะปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา  

ก. เด็กทั่วไปที่ไม่ได้รับการศึกษาตามที่ควรได้รับ 

ข. เด็กท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 

ค. พฤติกรรมเด็กชายขอบที่มีปัญหาอาจกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

2. ข้อใดคือความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา  

ก. ครูแก้มอ่านหนังสือมาก่อนจึงตอบว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ  

ข. ครูมิ้งแอบเห็นเฉลยว่าเป็นศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากการคิด 

ค. ครูฝุ่นครุ่นคิดอยู่นานเห็นว่าที่ถูกต้องจะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนศักยภาพในตนเอง 

ง. ครูดานาเชื่อว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ค่อนข้างถาวรโดยอาศัยกระบวนการที่หลากหลาย 

 

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการรับรู้  

ก. การรับรู้จะผ่านประสาทสัมผัส 

ข. การรับรู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 

ค. การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้าจากภายในและภายนอก 

ง. การรับรู้เป็นสิ่งที่บุคคลจัดระเบียบและตีความออกมา 
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4. จิตวิทยาพัฒนาการเด็กมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานครูนอกระบบการศึกษา 

ก. ทำให้เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 

ข. ทำให้รู้จักคุณลักษณะของเด็กตามวัย 

ค. ทำให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็ก 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด  

ก. เพื่อประเมินสาเหตุของการพฤติกรรมเด็ก 

ข. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเด็ก 

ค. เพ่ือแสวงหาคำตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก 

ง. เพ่ืออธิบายลักษณะตามวัยและพฤติกรรมเด็ก 

 

6. สิ่งที่ครูนอกระบบการศึกษาจะต้องเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ยกเว้นข้อใด  

ก. พัฒนาการของเด็กมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน 

ข. พัฒนาการของเด็กเปลี่ยนแปลงไปตามแบบแผน 

ค. พัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีลำดับขั้นตอนไม่ข้ามขั้น 

ง. พัฒนาการของเด็กทุกด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟ้น 

 

7. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรคำนึงถึงในการนำความรู้ทางด้านพัฒนาการเด็กของครูนอกระบบการศึกษา 

ก. ควรมีโอกาสเลือกในสิ่งที่ถนัดหรือสนใจ 

ข. ควรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม 

ค. ควรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 

ง. ควรคำนึงถึงอายุและความแตกต่างของเด็ก 

 

8. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่น  

ง. เป็นวัยที่เริ่มทำงานแบบผู้ใหญ่ 

ข. เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด 

ค. เป็นช่วงวัยที่สามารถให้ความรักกับผู้อ่ืนได้ 

ง. เป็นช่วงวัยที่มีวิกฤติด้านความขัดแย้งมากกว่าวัยอื่น 
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9. ครูนอกระบบการศึกษาควรยึดหลักการในข้อใดต่อไปนี้ในนำจิตวิทยาไปใช้พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา  

ก. พัฒนาตามจิตใต้สำนึก 

ข. พัฒนาตามความเฉลียวฉลาด 

ค. พัฒนาตามความม่ันคงทางอารมณ์ 

ง. พัฒนาตามการเจริญเติบโตด้านร่างกาย 

 

10. ทฤษฎีทางจิตวิทยาในข้อใดไม่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

ก. ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวข้องกับแรงรูงใจ 

ข. ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวข้องกับพัฒนาการ 

ค. ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวข้องกับผู้ยอมรับในโชคชะตา 

ง. ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนรู้และการให้แรงเสริม 
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แบบวัดความรู้ด้านการศึกษาทางเลือก (A2) 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ี ………….… (ระบุลำดับเป็นตัวเลข) โครงการ ……………………………………………………………………… 
ครูนอกระบบการศึกษากลุ่ม         ครูประจำการ   ครูนักพัฒนา   ครูจิตอาสา 

 

1. ข้อใดสะท้อนหัวใจของการศึกษาทางเลือกมากท่ีสุด  

 ก. การเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และเคารพในสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของภาคประชาชน 

 ข. การจัดการศึกษาที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการหรือวิชาชีพของผู้เรียนเพ่ือความก้าวหน้าของประเทศ 

 ค. การจำลองการดำเนินชีวิตในสังคมหรือชุมชนมาไว้ในห้องเรียน เพ่ือนำไปใช้เมื่อออกจากโรงเรียน 

 ง. การศึกษาที่จัดโดยรัฐซึ่งครอบคลุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาตามช่วงวัย 

 

2. ข้อใดเป็นลักษณะของการศึกษาทางเลือก  

 1 การศึกษาที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ เพราะความรู้คือข้อเท็จจริงที่ถูกค้นพบและกำหนดไว้แล้ว 

 2 การศึกษาที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง ประสบความสำเร็จตามศักยภาพ 

 3 การศึกษาที่สร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์ 

 ก. ข้อ 1 และ 2    ข. ข้อ 1 และ 3 

 ค. ข้อ 2 และ 3    ง. ข้อ 1  2   และ  3  

 

3. ข้อใดเป็นสถานศึกษาทางเลือกที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในวัยเรียนของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ก. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหรืออำเภอ 

 ข. ศูนย์การเรียนของสถาบันทางสังคม 

 ค. ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย 

 ง. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ กศน. และ เทศบาล 
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4. ข้อใดเป็นความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดของโรงเรียนทางเลือกกับโรงเรียนในระบบทั่วไป  

 ก. เน้นการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ 

 ข. มีการควบคุมทั้งทางวิชาการ มาตรฐาน การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 ค. มีการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า พัฒนาหลักสูตรตามแนวปรัชญาการศึกษาใหม่ เช่น วอลดอร์ฟ 

 ง. ยึดหลักสูตร อิงมาตรฐานและ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

5. รูปแบบการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยแบบใดมีจุดเด่นในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษา

ทางเลือกเป็น “การศึกษาท่ีกินได้”  

 ก. บ้านเรียนหรือ Home School 

 ข. โรงเรียนทางเลือก เช่น โรงเรียนสัตยาไสย 

 ค. มหาวิทยาลัยทางเลือก เช่น สถาบันอาศรมศิลป์ 

 ง. การศึกษาบนฐานชุมชน ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย 

 

6. ข้อใดเป็นกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ควรนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรของการศึกษาทางเลือก  

 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และ 2553 

 ข. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 ค. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1990 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1976 

 ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 

7. “การศึกษาที่อยู่ในตลอดเส้นทางของการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต เพื่อความเจริญงอก

งาม เติมเต็มศักยภาพของบุคคลและสังคม ควบคุมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ แหล่ง” ข้อความข้างต้นสอดคล้อง

กับลักษณะการศึกษาทางเลือกข้อใด  

 ก. การศึกษาตลอดชึวิต 

 ข. การศึกษาในระบบ 

 ค. การศึกษานอกระบบ 

 ง. การศึกษาตามอัธยาศัย 
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8. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการวัดประเมินผลการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาทางเลือก  

 ก. ให้ความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนต่อการดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเองเพ่ือการได้รู้จักตนเอง 

 ค. ยึดมาตรฐานกลางและส่งเสริมในเชิงวิชาการของผู้เรียน 

 ง. ใช้กระบวนการประเมินจากสภาพจริงของตัวผู้เรียนตลอดกระบวนการ 

 

9. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย  

 ก. บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาทางเลือกของบ้านเรียนและ

ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม 

 ข. ความเข้าใจ ค่านิยม และทัศนคติของคนในสังคมที่ยังยึดติดปริญญาบัตร โรงเรียนดีเด่น ดัง เป็น

ความสำเร็จของชีวิต 

 ค. สถาบันผลิตครูยังไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาทางเลือกและมีการเรียนการสอนการศึกษาทางเลือกเพียงไม่ก่ีแห่ง 

 ง. การแก้ปัญหาการศึกษาแบบบ้านเรียนและศูนย์การเรียนผ่านการร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 

10. ข้อใดเป็นแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยให้มีประโยชน์ต่อการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้  

 ก. เปลี ่ยนระบบจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวผู ้เร ียนทุกวัยเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านการศึกษา 

(Education Card) ไปยังผู้เรียนโดยตรง 

 ข. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการลงทุนทั้งรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตั วเงิน เพื่อส่งเสริม

การศึกษาทางเลือกและการศึกษาทุกประเภท 

 ค. รับรองสถานะศูนย์การเรียนรู ้ครูภูมิปัญญาไทย ศูนย์การศึกษาบนฐานชุมชน ให้มีสิทธิได้รับ  

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากองค์กร/กองทุนต่าง ๆ ของรัฐในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คำปรึกษากับผู้จดทะเบียนจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้ออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 8 สาระเป็นหลัก 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทักษะการออกแบบการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล (A3) 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ี ………….… (ระบุลำดับเป็นตัวเลข) โครงการ ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
ครูนอกระบบการศึกษากลุ่ม         ครูประจำการ   ครูนักพัฒนา   ครูจิตอาสา 

 

 
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะ 

รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1. การเข้าถึงตัวเด็ก สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้
ตามวิธีการและขั้นตอนที่
กําหนดไว้ (โดยพบ
พฤติกรรมที่แสดงออกว่า
มีการคำนึงถึงสิทธิได้รับ
การปกป้องคุ้มครองของ
เด็ก ข้อจำกัดของเด็ก)  
และมีการพิจารณา
ผลกระทบทางจิตใจ/
พัฒนาการที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเข้าถึง 
ตัวเด็ก 

สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้
ตามวิธีการและขั้นตอน
ที่กําหนดไว้ แต่ยังไม่พบ
พฤติกรรมที่แสดงออก
ว่ามีการคำนึงถึงสิทธิ
ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองของเด็ก 
ข้อจำกัดของเด็ก)  
และมีการพิจารณา
ผลกระทบทางจิตใจ/
พัฒนาการที่อาจเกิดข้ึน
จากการเข้าถึงตัวเด็ก 

สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้
แต่อาจไม่เป็นตาม
วิธีการและขั้นตอนที่
กำหนดไว้ 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

2. การประเมินปัญหาและความ
ต้องการของเด็กนอกระบบ
การศึกษาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และการศึกษา
เป็นรายบุคคล 

สามารถประเมินปัญหา
และความต้องการของ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และ
การศึกษาเป็นรายบุคคล 
ตามวิธีการและขั้นตอน
ที่กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้
โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการ/แนวทางการให้
ความช่วยเหลือได้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อม
ทั้งสามารถวิเคราะห์
สาเหตุเสี่ยงหลุดจาก
ระบบการศึกษาได้ 

สามารถประเมินปัญหา
และความต้องการของ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และ
การศึกษาเป็นรายบุคคล 
ตามวิธีการและขั้นตอน
ที่กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้
โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการ/แนวทางการให้
ความช่วยเหลือได้
บางส่วน แต่ยังไม่
ครบถ้วน และไม่
สามารถวิเคราะห์สาเหตุ
เสี่ยงหลุดจากระบบ
การศึกษาได้ 

สามารถประเมินปัญหา
และความต้องการของ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และ
การศึกษาเป็นรายบุคคล 
ตามวิธีการและขั้นตอน
ที่กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้
ได้ แต่ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความต้องการ/
แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือได้ 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

3. การวางแผนการจัดการราย
กรณี (CMS) 

สามารถนำหลักการ
บริหารจัดการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดบริการรายกรณีให้แก่

สามารถนำหลักการ
บริหารจัดการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดบริการรายกรณีให้แก่

สามารถนำหลักการ
บริหารจัดการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดบริการรายกรณีให้แก่

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

เด็กนอกระบบการศึกษา
ได้อย่างถูกต้องทุก
ขั้นตอน และสามารถ
สร้างระบบประสานงาน
ในการสนับสนุนหรือ
หนุนช่วยเด็กนอกระบบ
การศึกษาให้เข้าถึง
บริการตามความจำเป็น
อย่างเหมาะสม 

เด็กนอกระบบการศึกษา
ได้อย่างถูกต้องทุก
ขั้นตอน แต่ยังไม่
สามารถสร้างระบบ
ประสานงานในการ
สนับสนุนหรือหนุนช่วย
เด็กนอกระบบ
การศึกษาให้เข้าถึง
บริการตามความ
จำเป็นอย่างเหมาะสม 

เด็กนอกระบบการศึกษา
ได้ แต่อาจไม่เป็นตาม
วิธีการและขั้นตอนที่
กำหนดไว้ 

4. บทบาทของผู้จัดการรายกรณี 
(CM)  

สามารถระบุบทบาท
การทำงานของผู้จัดการ
รายกรณีในการทำงาน
กับเด็กนอกระบบ
การศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถจัดทำ 
(ร่าง) แผนการดูแล 
(Care plan) และ
นำเสนอแก่หน่วย
ให้บริการ ตลอดจน
นำเสนอวิธีการติดตาม

สามารถระบุบทบาทการ
ทำงานของผู้จัดการราย
กรณีในการทำงานกับ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
จัดทำ (ร่าง) แผนการ
ดูแล (Care plan)ได ้ 
แต่ยังไม่สามารถ
นำเสนอแก่หน่วย
ให้บริการ ตลอดจน

สามารถระบุบทบาท
การทำงานของผู้จัดการ
รายกรณีในการทำงาน
กับเด็กนอกระบบ
การศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังไม่
สามารถจัดทำ(ร่าง) 
แผนการดูแล (Care 
plan) ได้ 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

และรายงานผลการ
ติดตามได้อย่างถูกต้อง 

นำเสนอวิธีการติดตาม
และรายงานผล 
การติดตามได้ 

5. การแก้ปัญหาเด็กเป็น
รายบุคคล 

สามารถจัดทำแผนการ
ดูแล (Care plan) เพ่ือ
การแก้ปัญหาเด็กเป็น
รายบุคคลตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ได้ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบพร้อม
เสนองบประมาณ แผน 
และวิธีการติดตามได้
ครบถ้วน ถูกต้อง 
เหมาะสม  

สามารถจัดทำแผนการ
ดูแล (Care plan) เพ่ือ
การแก้ปัญหาเด็กเป็น
รายบุคคลตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ได้ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ แต่ขาด
การเสนองบประมาณ 
แผน และวิธีการ
ติดตามได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เหมาะสม 

สามารถจัดทำแผนการ
ดูแล (Care plan) เพ่ือ
การแก้ปัญหาเด็กเป็น
รายบุคคลตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ในภาพรวมได้
แต่อาจจะไม่ครบทุก
องค์ประกอบ/ข้าม
ขั้นตอนบาง
องค์ประกอบ 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

6. การออกแบบการจัด
การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 

สามารถออกแบบการ
จัดการศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคลได้ตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบพร้อม
เสนองบประมาณ 
แผนการวัดผล

สามารถออกแบบการ
จัดการศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคลได้ตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ แต่ยังไม่
สามารถเสนอ
งบประมาณ แผนการ

สามารถออกแบบการ
จัดการศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคลได้ตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน
ภาพรวมได้ แต่อาจจะ
ไม่ครบทุก
องค์ประกอบ/ข้าม

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ประเมินผล และวิธีการ
ติดตามผลได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เหมาะสม 

วัดผลประเมินผล และ
วิธีการติดตามผลได้ 

ขั้นตอนบาง
องค์ประกอบ 

7. การดำเนินการให้มีการ
จัดบริการตามแผนที่วางไว้ 

มีการดำเนินการให้มี
การจัดบริการตามแผนที่
วางไว้ในภาพรวมได้ตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ และ 
มีการเสนองบประมาณ 
แผนการวัดผล
ประเมินผล และวิธีการ
ติดตามผลได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง 
เหมาะสม 

มีการดำเนินการให้มี
การจัดบริการตามแผนที่
วางไว้ในภาพรวมได้ตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ แต่ยังไม่
สามารถเสนอ
งบประมาณ แผนการ
วัดผลประเมินผล และ
วิธีการติดตามผลได้ 

มีการดำเนินการให้มี
การจัดบริการตามแผนที่
วางไว้ในภาพรวมได้ แต่
ไม่ครบทุกองค์ประกอบ 
หรือข้ามขั้นตอนบาง
องค์ประกอบ 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

8. การติดตามผล มีการออกแบบการ
ติดตามผลตามแผนการ
ดูแลที่กำหนดไว้ โดย
ระบุเครื่องมือที่ใช้และ
ระยะเวลาในการติดตาม
ผล อย่างถูกต้อง ตาม

มีการออกแบบการ
ติดตามผลตามแผนการ
ดูแลที่กำหนดไว้ โดย
ระบุเครื่องมือที่ใช้และ
ระยะเวลาในการติดตาม
ผล อย่างถูกต้อง ตาม

มีการออกแบบการ
ติดตามผลตามแผนการ
ดูแลที่กำหนดไว้อย่าง
น้อย 1 ครั้ง (ติดตาม
ครั้งแรกหลังพบ 2 
เดือน) 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

หลัก 
การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 
ครั้ง (ติดตามครั้งแรก
หลังพบ 2 เดือน 
ติดตามครั้งที่ 2 หลัง
ติดตามครั้งแรก 2 เดือน 
และติดตามครั้งที่ 3 
หลังติดตามครั้งที่ 2 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน) 
พร้อมระบุผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ที่ตนดูแลอย่างถูกต้อง 

หลักการปฏิบัติ อย่าง
น้อย 2 ครั้ง (ติดตาม
ครั้งแรกหลังพบ 2 เดือน 
ติดตามครั้งที่ 2 หลัง
ติดตามครั้งแรก 2 
เดือน) 

10. การประเมินผลกระทบ  สามารถระบุผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นกับเด็กนอก
ระบบการศึกษาที่ตน
ดูแลอย่างถูกต้อง 
ประเมินผลกระทบได้
อย่างถูกต้อง พร้อม
แสดงการแปล
ความหมายข้อมูล

สามารถระบุประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ที่ตนดูแลอย่างถูกต้อง 
ประเมินผลกระทบ ได้
อย่างถูกต้อง พร้อม
แสดงการแปล
ความหมายข้อมูล

สามารถระบุผลกระทบ
ทีเ่กิดข้ึนกับเด็กนอก
ระบบการศึกษาที่ตน
ดูแลอย่างถูกต้อง และ
ประเมินผลกระทบได้ 
แต่อาจไม่เป็นตาม
วิธีการและข้ันตอนที่
กำหนดไว้อย่างถูกต้อง 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และสามารถลงข้อสรุป
ได้อย่างถูกต้อง 

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
แต่อาจไม่สามารถลง
ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง 

10. การประเมินผลกระทบ  สามารถระบุผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นกับเด็กนอก
ระบบการศึกษาที่ตน
ดูแลอย่างถูกต้อง 
ประเมินผลกระทบได้
อย่างถูกต้อง พร้อม
แสดงการแปล
ความหมายข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และสามารถลงข้อสรุป
ได้อย่างถูกต้อง 

สามารถระบุประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับ
เด็กนอกระบบการศึกษา
ที่ตนดูแลอย่างถูกต้อง 
ประเมินผลกระทบ ได้
อย่างถูกต้อง พร้อม
แสดงการแปล
ความหมายข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
แต่อาจไม่สามารถลง
ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง 

สามารถระบุผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับเด็กนอก
ระบบการศึกษาที่ตน
ดูแลอย่างถูกต้อง และ
ประเมินผลกระทบได้ 
แต่อาจไม่เป็นตาม
วิธีการและข้ันตอนที่
กำหนดไว้อย่างถูกต้อง 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

11. การประสานงานและส่งต่อ สามารถระบุหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาและ
สามารถระบุช่องทาง 
การประสานงานได้ตรง

สามารถระบุหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาและ
สามารถระบุช่องทาง 
การประสานงานได้ตรง

สามารถระบุหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล
เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาได้ (โทร
ปรึกษา) 

ไม่พบพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานและ
ทักษะ 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
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รายการประเมิน 
คำอธิบายคุณภาพ 

ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
รวมถึงดำเนินการส่งต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในสังกัดส่วนกลางใน
ระดับท่ีสูงขึ้นได้ (โทร
ปรึกษา หาที่พัก เลี้ยง
ไม่ได้ ยกให้ช่ัวคราว 
ยกให้ถาวร) 

ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
(โทรปรึกษา หาที่พัก) 

รวมคะแนน (33 คะแนน) 
 

สรุปผลการประเมิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑ์การประเมินผล  

คะแนน 24 – 33 = ดี 
คะแนน 14 - 23 = พอใช้ 
คะแนน 0 – 13 = ควรปรับปรุง 
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แบบวัดความรู้สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา (B1) 

สมรรถนะด้านตวามรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อการสร้างความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว 
ในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการ 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ………….… (ระบุลำดับเป็นตัวเลข) โครงการ ………………………………………………………………… 
ครูนอกระบบการศึกษากลุ่ม         ครูประจำการ   ครูนักพัฒนา   ครูจิตอาสา 

 
  

 

  

 

 

 

1. ท่านคิดว่าควรคำนึงถึงอะไรบ้างที่จำเป็นในการสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา โปรดอธิบาย

เหตุผลประกอบ 

              

              

2. ท่านมีทักษะ/เทคนิค/กระบวนการอะไรที่ใช้ในการทำให้เด็กนอกระบบการศึกษาไว้วางใจ โปรดอธิบายเหตุผล

ประกอบ 

              

              

              

3. หลังจากดำเนินการ ท่านทราบได้อย่างไรว่าเด็กนอกระบบการศึกษาไว้วางใจในการบอกเล่าปัญหาและ 

ความต้องการให้แก่ท่าน โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ 

              

              

   

สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา แนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัว ใน  
การบอกเล่าปัญหาและความต้องการ 
คำอธิบาย มีความรู ้ ความเข้าใจ เทคนิคและวิธ ีการสร ้างความสัมพันธ์อ ันด ีก ับกลุ ่มเป้าหมาย  
ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ครอบครัว  พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ที่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับและเปิดใจที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและพัฒนา 
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แบบประเมินผลสมรรถนะย่อยครูจิตอาสา (B2) 

สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ………….… (ระบุลำดับเป็นตัวเลข) โครงการ ………………………………………………………………… 
ครูนอกระบบการศึกษากลุ่ม         ครูประจำการ   ครูนักพัฒนา   ครูจิตอาสา 
 

ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล: ให้ครูสะท้อนความคิดการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพจาก

ประเด็นการประเมิน โดยคาดคะเนคำตอบ ดังนี้ 

ประเด็นคำถามที่ให้ครูสะท้อนคิด:  

1. ให้คุณครูลองวิเคราะห์ตนเองอย่างใคร่ครวญเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองที่มีต่อการทำงานหรือ

บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลช่วยเหลือและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา โดย

ระบ ุ

 1.1 จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 

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

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

 1.2 กรณีหรือประสบการณ์ตัวอย่างที ่บ่งบอกถึงความสามารถในการทำงานที่คุณครูรู ้สึกว่า

สามารถลงมือทำได้อย่างสำเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา 

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

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

 1.3 คุณลักษณะประจำตัวของตนเอง  

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

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

  1.4 สมรรถนะหรือความต้องการในการพัฒนาตนเอง 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ให้คุณครูอธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเอง โดยระบุ 

 2.1 สภาพสังคมที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและการทำงานด้านการพัฒนาเด็กนอกระบบ

การศึกษาของตนเอง อะไรเป็นปัจจัยสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคกีดขวางในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 

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

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

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

 2.2 ใครที่คุณครูคิดว่ามีส่วนสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาการ

ทำงานให้สำเร็จราบรื่นได้มากยิ่งขึ้น มีบทบาทอย่างไรบ้าง และคุณครูต้องการให้เขาสนับสนุนอย่างไรเพ่ิมเติม 

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

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

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

 2.3 คุณครูเคยได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงในการทำงานจากหน่วยงาน/บุคคลอื่น ๆ 

บ้างหรือไม่ และคุณครูมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว  

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

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

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

 2.4 ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงข้อเสนอแนะในการทำงานจากหน่วยงาน/

บุคคลอื่น ๆ คุณครูได้นำมาทำการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนหรือปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองอย่างไรบ้าง 

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

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

 2.5 คุณครูคิดว่างานด้านการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่ทำอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว

หรือไม่ หรือมีแนวทางอะไรใหม่ ๆ ที่คุณครูคิดว่าทำแล้วน่าจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน หรือได้

ผลลัพธ์การทำงานที่ดีข้ึน 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ให้คุณครูลองเล่าถึงการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง ในการทำงานช่วง 3 เดือน

ที่ผ่านมา ในประเด็นดังนี ้

 3.1 สมรรถนะหรือความต้องการที่เร่งด่วนที่สุดในการพัฒนาตนเองเพื ่อนำมาปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงาน (สามารถนำคำตอบจากข้อ 1.4 มาจัดเรียงลำดับได้) 

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

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

 3.2 คุณครูนำความต้องการที่เร่งด่วนมากำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองอย่างไร อะไรคือ

เป้าหมายดังกล่าว 

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

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

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

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

 3.3 คุณครูมีการวางแผนด้านวิธีการ/ช่องทาง/แนวทาง/องค์ความรู้อะไรบ้าง ที่จะนำตนเองไปสู่

เป้าหมายได้ โปรดอธิบายยกตัวอย่าง 

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

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

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

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

4. ให้คุณครูลองเล่าประสบการณ์การพัฒนาตนเองที่ทำตามแผนที่วางไว้ ดำเนินการแล้วเป็นอย่างไร ต้อง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือไม่ อย่างไร และได้ผลอย่างไร 

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

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

5. คุณครูมีวิธีการประเมินผลการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ใช้วิธีการประเมินอย่างไร ดำเนินการในช่วง

ไหนบ้าง และมีการนำผลการประเมินมาใช้อย่างไรบ้าง 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ญ 

การนำเสนอแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายใน

การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา แบบสนทนากลุ่มในกิจกรรมวงเล่าแลกเรียนรู้ (World Café)  
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เวทีแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรุปแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

และการจัดเวทีสาธารณะเพือ่จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 
 

คำชี้แจง เรียนเชิญคณะทำงานโครงการย่อยฯ ร่วมให้ข้อมลูเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

ในโครงการของท่าน เพื่อสรุปแนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาสำหรับเวทีแบบมี

ส่วนร่วมฯ โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมวงเล่าแลกเรียนรู้ (World café) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำเสนอ

นวัตกรรมหรือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 8 พื้นที่ 

 

ประเดน็สำหรบัข้อมูลเพื่อจดัทำวงเล่าแลกเรียนรู้ (World café)  

1. ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายครู กลุ่มเป้าหมายเด็ก วัตถุประสงค์ และสมรรถนะที่ใช้ในการ

พัฒนาครูกลุ่มเป้าหมาย 

              

              

              

2. รูปแบบ นวตักรรม หรือตน้แบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาที่เกิดขึน้จากการดำเนินโครงการ

ย่อยฯ โดยสรุปให้ละเอียดชัดเจน (ความเรียง+แผนภาพ) 

              

              

              

3. แนวทางการใช้ต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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4. ผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรม (รายละเอียดและรูปประกอบ) 

             

              

              

5. ตัวอย่างกรณีศึกษา (Best practice) 

              

              

              

              

6. ความท้าทายและอุปสรรคในการดำเนินการตามแต่ละบริบทของพื้นที่และประเภทของครูนอกระบบการศึกษา 

              

              

              

              

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการต่อยอดการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในอนาคต  

              

              

              

8. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 

              

              

              

              

              

9. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในระดับนโยบาย 
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โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 

เวทีเสวนาสาธารณะ “ความยั่งยืนของการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา” 

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร 
 

คำชี้แจง เรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน (Speakers) ร่วมเตรียมข้อมูลเกีย่วกับประเด็นคำถามในการจัดทำเวที

สาธารณะตามหัวข้อดังต่อไปนี้ รบกวนตอบกลับภายในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565  โดยจัดส่งทัง้ไฟล์  Doc. 

และ PDF 
 

ประเดน็คำถามเวทีเสวนาสาธารณะ  

1. ความสำคัญของครูนอกระบบการศึกษาและช่องว่างของการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา 

              

             

             

             

             

                

2. ความยั่งยนืในวิชาชีพของครูนอกระบบการศึกษา  

2.1. การสนับสนนุครนูอกระบบการศึกษาในดา้นต่าง ๆ อาทิ สวสัดิการ รายได้ การได้รับการยอมรับ  

การพัฒนาตนเอง ฯลฯ 
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2.2.  กลไกการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ อาทิ บทบาทของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ 

ชุมชน ฯลฯ   

 2.2.1. กลไกทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่ (ยกตัวอย่างกลไกที่ได้ดำเนินการแล้วในพืน้ที่) 

              

             

             

             

              

 2.2.2. กลไก/บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ควรจะเปน็  

              

             

             

             

              

 

3. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชงินโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครนูอกระบบการศึกษา  
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ภาคผนวก ฎ 

คณะทำงานโครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 
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รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     และหัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา   รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์   อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.ภัทรา วยาจุต    อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา  

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อ.ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว   อาจารย์ประจำแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ  

     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นางสาวกมลวรรณ พลับจีน  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวชุติมา ชุมพงศ์   หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวพรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายศรัญย์ภัทร แซ่หวอง   หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวอรสุมน ศานติวงศ์สกุล  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน  

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 




