
 

สรุปการปฏิบติังานระหวา่งวนัท่ี ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๔ อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  

                   สืบเน่ืองจากการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการเรียนรู้

ของเด็กนกัเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร  

                จุดประสงค ์การปฏิบติังานคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

                สภาพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนในท่ีน้ีหมายถึง ความพร้อมของครู ส่ืออุปกรณ์ การ

สนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการ ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานตน้สังกดั ทั้งน้ีเป็นการศึกษาจากการ

รายงานประกอบขอ้มูล เก่ียวกบัคุณภาพนกัเรียน การสนทนากบัผูริ้หาร ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง การตอบขอ้

ซกัถาม และจากการสังเกตบริบททัว่ไป ภายในเวลาท่ีจ ากดั  

              จ  านวนโรงเรียน ในเป้าหมาย ๑๑ โรงเรียน (สังกดั สพฐ.๑๐ โรงเรียน ตชด. ๑ โรงเรียน)   เม่ือ

วเิคราะห์ขอ้มูลตามท่ีไดรั้บขา้งตน้ ขอสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

              สภาพท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอนท่ีทุกโรงเรียนสะทอ้นไดแ้ก่ ๑) การท่ีผูป้กครองส่วนมากไม่ 

สนบัสนุนใหลู้กมาโรงเรียน ๒)  นกัเรียนส่วนมากจากครอบครัวท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ ใชภ้าษาชนเผา่ใน

ชีวติประจ าวนั  ซ่ึงส่งผลต่อการใชเ้วลาในการสอนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการใชภ้าษาไทย ทั้งฟัง 

พูด อ่าน เขียน และความเขา้ใจภาษามากกวา่ปกติ ๓) ทุกโรงเรียนมีเด็กท่ีมีลกัษณะ LD อยูจ่  านวนหน่ึงและ

จดัการเรียนร่วมซ่ึงตอ้งมีครูดูแล ๔) จ านวนครูไม่ครบชั้น ครูรับผิดชอบสอนไม่ตรงวชิาท่ีถนดั (วชิาเอก) 

และไม่มีครูจบวชิาเอกภาษาไทยสอนครบทุกชั้น  

            อยา่งไรก็ตามตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาทุกโรงเรียนไดมี้การบริหารจดัการท่ีช่วยแก ้และบรรเทา

ปัญหาในแต่ละดา้นในระดบัหน่ึง เช่น  

                        ๑. ด้านผู้ปกครองโดยการสร้างความเขา้ใจใหเ้ห็นความส าคญัของการศึกษากบัผูป้กครอง

อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การเยีย่มบา้น การประสานผูน้ าชุมชน 

การใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวนกัเรียน โดยเฉพาะปัจจยัพื้นฐานตามความตอ้งการจ าเป็นและตามศกัยภาพ

ของโรงเรียน การใหบ้ริการดูแลเร่ืองอาหารกลางวนั การจดัโรงเรียนใหมี้เรือนพกันอนของเด็กบา้นไกลซ่ึง

กรณีน้ีโรงเรียนจะมีภาระท่ีตอ้งบริหารจดัการเพิ่มคือค่าใชจ่้ายดูแลเร่ืองอาหารครบ ๓ ม้ือ ทั้งน้ีเพราะส่วน

หน่ึงท่ีเป็นเด็กนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาท่ีจะไม่มีงบประมาณสนบัสนุน และมีความจ าเป็นตอ้งมีครูท่ี

ดูแล จ านวนหน่ึงและเป็นครูอาสา   



                                                                         ๒   

                            ๒.ด้านความพร้อมของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะวชิาภาษาไทย โรงเรียน  

ไดม้อบหมายใหค้รูท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทยสอนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และไดใ้ช้

ส่ือการเรียนการสอนเท่าท่ีมี และสามารถหาได ้ช่วยสอน เช่นส่ือ ๖๐ พรรษา มีการพฒันาครูจากหน่วยงาน  

ภายนอก หรือตน้สังกดับา้ง ( ก่อนวกิฤตโควดิ) บางโรงเรียนครูพฒันาตนเองดว้ยส่ือ on line รวมถึงใชส่ื้อ on 

line ช่วยสอน  และผูบ้ริหารไดบ้ริหารจดัการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจ าเป็น เช่นการ  

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ( ลดเวลาเรียนรู้จากครู เพิ่มเวลาการเรียนรู้จากกิจกรรม)การให้ครูสอนภาษาไทยตาม

นกัเรียนชั้น ป.๑ เป็นเวลา ๓ ปี อีกทั้งจดัใหมี้การสอนการสอนซ่อมเสริม    

                         ๓.ดา้นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน พบวา่ เกือบทุกโรงเรียน (ยกเวน้โรงเรียนบา้นบ่อ 

หลวง ) มีปัญหาดา้นน ้า ไฟ อาจจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหโ้รงเรียนมีความสะอาดไม่เพียงพอ ส่งผลต่อ 

สุขภาพอนามยันกัเรียน และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนิสัยรักความสะอาด 

                       ๔.สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพร้อม ท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาใหก้ารสนบัสนุน  

ส่งเสริม ทั้งน้ีบนพื้นฐานดา้นจ านวนครู คุณภาพครูท่ีโรงเรียนมี โดยการจดัโรงเรียนท่ีมีตอ้งการจ าเป็นให้

ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มดงัน้ี  

กลุ่มที ่๑ มีสภาพความตอ้งการจ าเป็น ท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นความพร้อมของครูผูส้อน ค่อนขา้งมาก 

   ๑.โรงเรียน ตชด.๑๐๐ ปีสมเด็จย่า  นกัเรียน ๗๗    คน ครู   ๕     คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัก่อน

ประถมศึกษา ถึงชั้นระถมศึกษาปีท่ี ๖    

             ครูไม่ครบชั้น ครูส่วนใหญ่เป็น ตชด.จบชั้น ม. ๖ แต่สอนมานานมากกวา่ ๒ ปี และมีความตั้งใจจะ

เป็นครูสอนต่อไป มีครูไม่ใช่ ตชด. ๑ คนซ่ึงก าลงัจะยา้ย ครูใหญ่สอนจบชั้น ม.๖ สอนภาษาไทย ไดรั้บการ

ฝึกอบรมมาระดบัหน่ึง  โรงเรียนไดรั้บความช่วยเหลือดา้นครู จากมูลนิธิพุทธรักษา โดยส่งครูสอน

ภาษาองักฤษมาช่วยสอน ๑ คน  โรงเรียนมีและใชส่ื้อการสอนในระดบัหน่ึง เช่นส่ือ ๖๐ พรรษา โดยให้

ขอ้มูลวา่ช่วยในการสอนไดร้ะดบัหน่ึง               

๒.โรงเรียนบ้านบ่อหยวก นกัเรียน    ๒๖๑ คน ครู    ๒๑    คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมถึงชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ครูไม่ครบชั้นครู ครูรับผิดชอบสอนไม่ตรงวชิาท่ีถนดั (วชิาเอก) และไม่มีครูจบวชิาเอก

ภาษาไทยสอนครบทุกชั้น มีภาระดูแลนกัเรียนพกันอนซ่ึงตอ้งการครูผูดู้แล และงบประมาณอาหาร อยา่งไร

ก็ตามโรงเรียนมีทหารพนัธ์ดีช่วยดูแลดา้นการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 

 



                                                                      ๒ 

 ผูบ้ริหารเพิ่งยา้ยมารับต าแหน่ง ครูไดส้ะทอ้นความตอ้งการพฒันาความรู้ความสามารถในการสอน    

๓.โรงเรียนบ้านห้วยฟอง นกัเรียน    ๒๖๑ คน ครู    ๒๑    คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมถึงชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ เน่ืองจากมีนกัเรียนจ านวนมาก ครูรับผดิชอบสอนไม่ตรงวชิาท่ีถนดั (วชิาเอก) แต่มีครูจบ 

วชิาเอกภาษาไทยท่ีสามารถสอนครบทุกชั้น จากจ านวนนกัเรียนและระดบัท่ีเปิดท าการสอนสะทอ้นความ

ตอ้งการพฒันาความรู้ ความสามารถ และส่ือดา้นการจดัการเรียนการสอนและเน่ืองจาก มีภาระดูแลนกัเรียน

พกันอน จึงตอ้งการครูช่วยดูแลนกัเรียน                                         

    กลุ่มที ่๒ มีสภาพความตอ้งการจ าเป็นใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารจดัการ การนิเทศการเรียนการ

สอน  

๔. โรงเรียนบ้านสะปัน นกัเรียน   ๑๕๗  คน ครู     ๑๓   คน เปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖สภาพนกัเรียนมีทั้งท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์และคนไทย จากสภาพชุมชนท่ีเปล่ียนไป มีสภาพ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน ผูป้กครองไม่สนบัสนุนให้เด็กมาโรงเรียน และถึงแมโ้รงเรียนมีความพร้อมดา้น

ครูผูส้อนในระดบัหน่ึง โรงเรียนขอการสนบัสนุนดา้นส่ือช่วยในการเรียนการสอน   

๕.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง   นกัเรียน ๑๔๓  คน ครู     ๑๑   คนเปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนมีความพร้อมทุกดา้นระดบัหน่ึงโดยเฉพาะการจดัสภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียน และ

ส่ือการเรียนการสอน แต่จากการสังเกตการใชส่ื้อ การน าเสนอผลงาน ผลดา้นคุณภาพ สะทอ้นถึงความ

ตอ้งการนิเทศการเรียนการสอน การใชส่ื้อเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

๖.โรงเรียนบ้านผักเฮือก นกัเรียน ๑๕๔  คน ครู๑๒   คนเปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖  โรงเรียนมีความพร้อมในระดบัหน่ึง ทั้งน้ีดา้นคุณภาพท่ีผา่นมามีผลท่ีน่าพอใจระดบั

หน่ึง แต่เน่ืองจากโรงเรียนตอ้งรับนกัเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กท่ียบุรวม ( ๒ โรงเรียน) ประกอบกบั มี

หมู่บา้นท่ีอพยพ หนีน ้า มาอยูใ่นเขตบริการ ซ่ึงโรงเรียนอยู ่ระหวา่งการบริหารจดัการ โดยใชร้ะบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน การจดัการเรียนการสอน โรงเรียนตอ้งการค าแนะน าดา้นระบบดูแลช่วยเหลือ นกัเรียน 

เพิ่มข้ึน ซ่ึงถา้มีความรู้ความเขา้ใจ จะสามารถช่วยการพฒันานกัเรียนทุกดา้น 

กลุ่มที ่๓โรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการจดัการเรียน การสอน ระดบัหน่ึง มีความตอ้งการค าแนะน า ตอ้งการ

การนิเทศ ใหมี้พฒันาการท่ีต่อเน่ือง ส่งผลคุณภาพนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื    

 



                                                                          ๓ 

๗.โรงเรียนบ้านขุนน า้น่าน นกัเรียน ๙๔ คน ครู๖ คนเปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีความพร้อมในดา้นจ านวนครู มีครูสอนภาษาไทย ครบทุกชั้น ผลดา้นคุณภาพภาษาไทย

อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ีดว้ยวธีิการสอนซ่อมเสริม แต่ถึงอยา่งไรก็ตามโรงเรียนไดส้ะทอ้นความตอ้งการ

การพฒันาครู ส่ือและแนวทางการสอนซ่อมเสริม  

๘.โรงเรียนบา้นสบมาง นกัเรียน ๑๙๖  คน ครู๑๕  คน  เปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึง

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓  มีความพร้อมดา้นจ านวนครู แต่ก็สะทอ้นวา่ตอ้งสอนไม่ตรงความสามารถ ตอ้งการ                    

การพฒันา  โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และรัฐ ในระดบัหน่ึง มีพฒันา

ดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม  สร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนมาเรียนเพิ่มข้ึน ดา้นคุณภาพนกัเรียน โรงเรียน

มีแนวทางการพฒันา และ แกปั้ญหาวชิาหลกั โดยการพฒันาหลกัสูตร ลดเวลา การเรียนในหอ้งเรียนหรือ ลด

เวลาเรียนรู้จากครูโดยตรง เพิ่ม เวลาเรียนรู้จากการท ากิจกรรมจากกลุ่ม เรียนรู้จากส่ืออ่ืนมากข้ึน ทั้งน้ี ดว้ย

นวตักรรม BG หรือ กระดานกลุ่ม ผลของนวตักรรม BG พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมกลา้แสดงออก กลา้พูด 

ภาษาไทยมากข้ึน มีพฤติกรรมการช่วยเหลือกนัมากข้ึน คาดวา่จะส่งผลต่อการพฒันาการใชภ้าษาไทย ทั้งฟัง 

พูด อ่าน เขียน การใชภ้าษามากข้ึน  ( อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ) 

๙.โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์นกัเรียน ๗๑ คน ครู ๖  คน เปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา 

ถึงชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ครูมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนในระดบัหน่ึง (ครูมีลกัษณะของ

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใชส่ื้อ internet ได ้) ซ่ึงจะพบวา่นกัเรียนชั้น ป .๓ มีคุณภาพดา้นภาษาไทย อยูใ่น

ระดบัท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนจดัครูสอนระบบตามนักเรียน ๓ ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของ

หลกัสูตร และสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหารท่ีสนบัสนุนใหค้รูใกลชิ้ดกบั นกัเรียน ดูแลนกัเรียนทุกดา้น 

๓ ปี ซ่ึงนอกจากจะส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนดา้นภาษาไทย อนัเป็นเคร่ืองมือ ในการเรียนวชิาอ่ืนๆแลว้ ยงั

ช่วยใหค้รูพฒันานกัเรียน LD อีกดว้ย แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม โรงเรียนก็ยงัคง ตอ้งการส่ือสนบัสนุนการเรียน

การสอน   

๑๐.โรงเรียนบา้นสวา้นกัเรียน ๒๙๖ คน ครู ๒๖  คน เปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖โรงเรียนมีโรงเรียนสาขา มีความพร้อมดา้นจ านวนครูในระดบัหน่ึง มีครูสอนภาษาไทย

ชั้นป.๑ คุณภาพนกัเรียนโดยรวมมีผลท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตาม ครูท่ีรับผิดชอบสอน สอนไม่

ตรงกบัวชิาเอก จึงตอ้งการ การพฒันา  

                  



                                                               ๔ 

                   ดา้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนเนน้การเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพ วางพื้นฐานงาน

อาชีพ ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือท าการเกษตรอยา่งครบวงจร (น าผลผลิตจดั จ  าหน่าย เช่นกาแฟ ) 

ซ่ึงเป็นการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานานกวา่ ๓ ปี  

๑๑.โรงเรียนบา้นด่าน นกัเรียน ๑๔๗ คน ครู ๑๙ คน เปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงชั้น  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีความพร้อมดา้นจ านวนครู มีครูสอนภาษาไทยทุกชั้น มีนกัเรียนพกันอน คุณภาพ 

นกัเรียนดา้นภาษาไทย อยูใ่นระดบัพอใจ มากกวา่ทุกโรงเรียน จากการสังเกต (ในเวลาจ ากดั) พบครูทุกคนมี 

ความสุข มีความพึงพอใจในการท างานท่ีน่ี แต่สภาพแวดลอ้ม น่าเห็นใจเพราะจะประสบปัญหาอุทกภยัท่ี

ค่อนขา้งรุนแรง การช่วยเหลือเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐาน น่าจะเป็นความจ าเป็นระดบัตน้ๆ  

 

หมายเหตุ การนิเทศการเรียนการสอน หมายถึง การพฒันาครูใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ ผลการนิเทศพิจารณาท่ีความสามารถของครู และคุณภาพนกัเรียนท่ีครูคนนั้นๆสอน 

 

   

                                                             


