
               จากการลงพืน้ทีร่่วมปฏิบัตกิาร X-ray เพือ่การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเดก็นักเรียนและเยาวชนในถิน่ทุระกันดาร ดังต่อไปนี ้ 

               ขอสะทอ้นความเขา้ใจ ตอ่เปา้หมายหลกั และแนวทางท่ีจะน าไปสูเ่ปา้หมายหลกั  ตลอดจนผลท่ี

คาดวา่จะไดร้บั ดงันี ้

เป้าหมาย นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี ๑ ( ป.๑-ป.๓) ในพืน้ท่ีเปา้หมายทกุคนอ่านออกเขียนไดส้มระดบัชัน้  

พืน้ทีเ่ป้าหมาย  โรงเรียนสงักดั สพฐ.และ ตชด.ใน ๑๐ จงัหวดั (การลงพืน้ท่ีระยะแรก เดือนกพ.และ มีค. 

จงัหวดัราชบรุี ๒ โรเรียน จงัหวดัน่าน ๑๓ โรงเรียน ) 

แนวทางในการด าเนินงาน  ๑.การบรูณาการความรว่มมือหลายหนว่ยงานโดยมีกาชาดเป็นแกน  

                                            ๒.ปฏิบตัิการ X-ray  เก็บขอ้มลูในพืน้ท่ีเปา้หมายในระยะแรก   

ตลอดจนผลทีค่าดว่าจะได้รับ  การปฏิบตังิานระยะแรกจะไดข้อ้มลูเพื่อจดัท าส่ือและแนวทางการสนบัสนนุ 

ดงันัน้จงึคาดวา่     ๑. มีส่ือ และแนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย ( How to Teach )ชว่ย

สนบัสนนุการแกไ้ขปัญหา และสง่เสรมิการอา่นคลอ่ง เขียนคล่อง เพิ่มประสิทธิการใชภ้าษาไทยอยา่งยั่งยืน  

                       ๒.กระตุน้การพฒันางานในหนา้ท่ีปกตใิหมี้ประสิทธิภาพมุง่สูค่ณุภาพของเปา้หมาย 

หมายหลกัยิ่งขึน้  

                      ๓.มีแนวทาง หรือรูปแบบ ( Model ) ในการรว่มท างานในเชิงบรูณาการ อยา่งมี

คณุภาพ          

ผลการร่วมปฏิบัตกิาร X-ray  

                               ๑.ทกุโรงเรียนตลอดจนผูป้ฏิบตังิาน จากหนว่ยงานระดบัปฏิบตังิาน มีความรู ้

ความเขา้ใจในการสาระส าคญั ( concept) ของโครงการฯ   

                                     ๒.  จากการปฏิบตักิาร X-ray เป็นรายโรงเรียน ซึ่งไดข้อ้มลูจากขอ้มลู การสงัเกต 

การสนทนาและจากการรายงานของผูบ้รหิารโรงเรียนในท่ีประชมุวนัท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ.อ าเภอบอ่

เกลือพบว่าทกุโรงเรียนน าเสนอ คณุภาพการจดัการเรียนการสอน จากการประเมินดา้นผลสมัฤทธิของตน้

สงักดั  พบวา่ โดยรวมมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นความพยายามของโรงเรียนท่ีจะ

ด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะภาษาไทยใหมี้คณุภาพ นบัวา่เป็นขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์

 



                                                        ๒ 

ตอ่การศกึษาพรอ้มหาทางสนบัสนนุ อีกทัง้ เป็นการกระตุน้ใหโ้รงเรียนด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง บนหลกัการท่ี

ถกูตอ้ง ตามหลกัวิธีการพฒันาการเรียนการสอน  ความพยายามท่ีโรงเรียนไดด้  าเนินการ มีดงันี ้

       แนวทาง/เทคนิค พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นรายโรงเรียน 

 
โรงเรียน 

แนวทาง/เทคนิคพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

หมายเหตุ 

๑.ตชด.๑๐๐ปี
สมเดจ็ยา่ 

(อนบุาล-ป.๖ 

ครู: นร. ๑๓: 

๑๕๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.บา้นบอ่
หยวก                              

( อนบุาล-ม.๓  

ครู: นร. ๒๑: 

๒๖๑) 

 
  

 

๑.ใชส่ื้อ ๖๐ พรรษา ฯ ซึ่งเนน้การสอนแบบ                     
บรูณาการ และไดร้บัการสนบัสนนุครูสอน
ภาษาองักฤษจากมลูนิธิพทุธรกัษา ๑ คน 

๒.ผอ.เป็น ตชด.สอนภาษาไทยชัน้ ป.๑ ซึ่งไดร้บั
การฝึกอบรมดา้นวิธีสอนจากตน้สงักดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. วางพืน้ฐานภาษาไทย โดยการสอนอ่านตัง้แต ่
ชัน้อนบุาล ๓ (ภาคเรียนท่ี ๒) และปพืูน้ฐาน

ภาษาไทย ชัน้ป.๑ในตน้เทอม( สอนเพิ่มจากปกติ) 
ดว้ยฝึกการเขียนอ่าน สระ พยญัชนะตามค าบอก 

๒.ครูสรา้งส่ือ เสรมิสรา้งทกัษะ เพิ่มเตมิดว้ย

หนงัสือเสรมิประสบการณ ์E-book บตัรภาพ

ค าศพัท ์พรอ้มกระดานแมเ่หล็ก CDเพลงสระและ

ครูใชเ้วลากบัการสอนซ่อมเสรมิโดยเฉพาะกบันร.
พกันอน 

 
 

๑.ผลงาน  หนึ่งปีการศกึษาผา่นไป นร.ชัน้ 

ป.๑ ท่ีมา รร.สม ่าเสมอทกุคน จะสามารถ
อา่นออกเขียนไดส้มระชัน้  

๒.สภาพท่ียงัเป็นปัญหาแมจ้ะไดพ้ยายาม

แกไ้ขบา้งแลว้คือ ๒.๑ ดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ตลอดจนสภาพครอบครวัท่ีตอ้งการแรงงาน

จากลกู ท าใหน้ร.ขาดเรียนบอ่ย ๒.๒ ครูไม่

ครบชัน้และสอนไมต่รงกบัวิชาเอก ๒.๓ มี
นกัเรียนจ านวนหนึ่งท่ีมีลกัษณะเดก็พิเศษ 
(ยงัไมมี่ผลการวินิจฉยัจากแพทย)์ ซึ่งครูตอ้ง
ใชเ้วลาการดแูลมากกวา่ปกติ 

 
๑. แมจ้ะมีผลการประเมินคณุภาพนา่พอใจ
ในระดบัหนึ่งแตส่ภาพท่ียงัเป็นปัญหาคือ 

 ๑.๑ งบประมาณการดแูลนกัเรียนพกันอน 

๑๘๖ คน นร.อนบุาล ๑๘ คน (ไมไ่ดร้บั

งบประมาณสนบัสนนุ) ๑.๒ ครู/อาสาสมคัร
ดแูลนกัเรียนพกันอน ไมเ่พียงพอ  

                                                                 



                                                                  ๓ 

โรงเรียน  

 

แนวทาง/เทคนิคพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาไทย 

            หมายเหต ุ  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
๓.บา้นสะปัน  

( อนบุาล-ป.๖  ครู: 

นร. ๑๓: ๑๕๗) 

  
  
  
  
    
    
     
     
๔.บา้นบอ่หลวง (มี   
โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง   
เป็นสาขา )                              

( อนบุาล-ป.๖  ครู: 

นร. ๑๔ : ๑๑๔) 

๓.ชว่งโควิดไดส่ื้อ ๖๐ พรรษาฯ  

๔.ปีการศกึษาหนา้จะ ใชส่ื้อ/วิธีการ “ เดก็อา่นไม่
ออกเขียนไมไ่ดแ้กง้่ายนิดเดียว” ของ ศวิกานท ์
ปทมุศตุร การแจกลกูผกูใหจ้  า อา่นค าย า้วิถี คดั
ลายมือซ า้อีกที เขียนตามค าบอก ทดสอบดว้ย 
บญัชีค า และจะใชค้วบคูก่บัส่ือ ๖๐พรรษาฯ แกไ้ข
ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  

  
๑.วางพืน้ฐานการเรียนรูอ้า่น เขียนภาษาไทยตัง้แต ่
ชัน้อนบุาล ๓  (ภาคเรียนท่ี๒ )   

๒.ใหค้รูประจ าชัน้สอนภาษาไทย และส าหรบัชัน้  

ป. ๑ จดัใหมี้ครูประจ าชัน้ จ  านวน ๒ คน ทัง้สอง 
คนชว่ยกนัดแูลนกัเรียนใหมี้พืน้ฐานการใช ้
ภาษาไทย ซึ่งด  าเนินการติดตอ่เป็นเวลา ๓ ปี ผล 
เป็นท่ีนา่พอใจและครูก็พอใจในวิธีการนี ้  

    
    
   
       
๑.สนบัสนนุ ส่ือการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  
ทัง้ส่ือปกตแิละส่ือผ่านระบบอีเลคโทรนิค  (ไดร้บั

การสนบัสนนุจาก True)   

๒.สอนซอ่มเสรมิโดยเฉพาะกบัเด็กพกันอน     
  

๑.๓ นกัเรียนมีลกัษณะเดก็พิเศษ 
จ านวน ๘๐คน  (ยงัไมมี่ผลการ
วินิจฉยัจากแพทย)์ ซึ่งครูตอ้งใชเ้วลา 
การดแูลมากกวา่ปกติ ถา้มี 
อาสาสมคัรจะชว่ยแกปั้ญหาได ้

  
  
  
แมจ้ะมีผล RT อยูใ่นระดบัท่ีนา่ 
พอใจ แตย่งัคงมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 
อยา่ง ตอ่เน่ือง ไดแ้ก่                                           

๑.สภาพแวดลอ้มท่ี เปล่ียนเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวมากขึน้  ผูป้กครองจ านวน

หนึ่งไมส่นบัสนนุใหล้กู มาเรียน ๑.๒
นกัเรียนสว่นมากเป็นเผา่ลวัะมีปัญหา
การอ่านเขียนภาษาไทยมากกวา่ปกติ 
ถา้มีส่ือชว่ยอาจท าใหแ้กปั้ญหาได ้  

  
   ตอ้งการความชว่ยเหลือ  

๑.ครู /อาสาสมคัรท่ีจะชว่ยดแูล  
(สอน)นกัเรียนซึ่งจ  านวนหนึ่งท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ   
 

                                                  

 

 



                                               ๔   

                                               

โรงเรียน   

 

แนวทาง/เทคนิคพัฒนาการเรียนการสอน  
ภาษาไทย 

 

            หมายเหต ุ   

    
 
  
  
  
  
๕.บา้ผกัเฮือกและ มี  ๒ 
โรงเรียนท่ียบุรวม                                       

( อนบุาล-ป.๖  ครู: นร.  

: ๑๕๔)   

  
  

  
   
   
   
  
  
  
  
  
๖.บา้นขนุน า้น่าน    

( อนบุาล-ป.๖  ครู: นร. 

๖ : ๙๔)  

   
     
   

๓.ใชส่ื้อ ๖๐ พรรษาฯโดยเฉพาะกบัโรงเรียนสาขา   

๔.ดแูลดา้นสขุภาพนกัเรียน ใหค้วามส าคญักบั 
ความสะอาด และ อาหารท่ีครบหา้หมู ่และครบ ๓  
มือ้   

   
   
๑.สง่เสรมิการอ่านรกัการอา่น การใชภ้าษาไทย 
ดว้ยกิจกรรม “ยวุบรรณารกัษ”์ กิจกรรมดีเจ นอ้ย 

เสรมิดว้ยกระเป๋าหนงัสือ    

๒.การสอนซ่อมเสรมิระหวา่งรอรถกลบับา้น   

๓.การเย่ียมบา้น ๑๐๐%  เพ่ือตดิคามดแูล  ทกุ 
เรื่อง พรอ้มสรา้งความเขา้ใจ ใหค้วามส าคญัตอ่ 
การสง่ลกูมาเรียน ทัง้นีมี้ทหารต ารวจใหค้วาม   
รว่มมือชว่ยตดิตามใหเ้ดก็มาเรียน ( ชาวชมุชน 
อพยพ มาอยูใ่หม ่)   

๔.สอนภาษาไทยดว้ยเทคนิค BBL ( Brain  

Based Learning ) ควบคูก่บัใชส่ื้อ ๖๐  

พรรษาฯ๕.มีการนิเทศภายในอยา่งตอ่เน่ือง  

  
๑.สอนซ่อมเสรมิเวลาเย็นส าหรบัเด็กพกันอน เวลา   
หลงัอาหารกลางวนั ส าหรบัเดก็ไมพ่กันอน  

๒.สง่เสรมิการอา่นและรกัการอา่นโดยมอบเงินให ้ 
ชัน้ละ ๑๐๐๐บาท ตอ่ปีเพ่ือซือ้หนงัสือเสรมิการ
อา่น  

๓.จดักิจกรรมสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุ   

๒.นกัเรียนสว่นมากเป็นเผา่ลวัะมี
ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย 
มากกวา่ปกตถิา้มีส่ือชว่ยอาจท าให ้
แกปั้ญหาไดแ้ละโรงเรียนไดเ้สนอแนะ
ลกัษณะส่ือ  

 
ตอ้งการความชว่ยเหลือ ๑.ครู / 
อาสาสมคัรท่ีจะชว่ยดแูล (สอน) 
นกัเรียนซึ่งมีจ  านวนหนึ่งท่ีมีลกัษณะ 
พิเศษ และถา้มีอาสาสมคัรมาชว่ยจะ 
ดีมากเพราะปีการศกึษาตอ่ไปจะมีครู
ลาคลอด ครูยา้ย การขาดครูจะเป็น
ปัญหา 

 ๒. ส่ือสนบัสนนุและ 
พฒันาการใชภ้าษาของกลุม่ชาตพินัธ ์
(ลวัะ)  

 
 
 
นกัเรียนสว่นใหญ่มีความสามารถ

อา่นเขียนสมระดบัชัน้ แต ่๑.ตอ้งการ
ความชว่ยเหลือสนบัสนนุ ดา้นส่ือ
และวิธีการ การพฒันาการใชภ้าษา
ของนกัเรียนกลุม่มีความตอ้งการ 
พิเศษ    



                                                            ๕ 

โรงเรียน   แนวทาง/เทคนิคพัฒนาการเรียนการสอน   ภาษาไทย    

   
             หมายเหต ุ     

   
   
   
๗.บา้นหว้ย 
ฟอง     

( อนบุาล-ม.๓  

ครู: นร. ๒๑ : 
๒๑มีครูไป

ชว่ยรร. ตชด .

๑๐๐สมเดจ็ยา่  
๑ คน )  

  
  
๘.บา้นสบมาง 

( อนบุาล-ม.๓  

ครู: นร. ๑๕ : 
๑๙๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.สง่เสรมิใหมี้การทอ่งบทอาขยาน    

   
   
 แกปั้ญหาการอา่นเขียนภาษาไทย ดว้ย “๔X ๑๐๐   ” โดย๑.จดัท าชดุ ๔X

๑๐๐ หมายถึง การจดัท าชดุการอ่านเขียนเป็น ๔ ชดุ ประกอบดว้ย ชดุท่ี๑

ส าหรบั อนบุาล ๓  (ค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ) ชดุท่ี๒ ส าหรบัชัน้ ป. ๑ ชดุท่ี 

๓ ส าหรบัชัน้ป. ๒  ชดุท่ี๔  ส าหรบัชัน้ ป. ๓ 
หมายเหต ุอนบุาล ๓ (ใชค้  าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ) 

๒.ครูประจ าชัน้ อนบุาล ๓ - ป.๓ รว่มมือกนั ในการสอนดว้ยกิจกรรมสนกุๆ 
ดว้ยส่ือตา่งๆเพื่อท าใหน้กัเรียน ไดฝึ้ก และครูทัง้ ๔ ชัน้จะแลกเปล่ียนวิธีสอน
รวมถึง ชว่ยกนัสอนโดยไมแ่บง่ระดบัชัน้  

๓.ซอ่มเสรมินกัเรียนท่ีตอ้งซ่อมไมว่า่จะอยูช่ัน้ใด ดว้ยชดุ ๔X๑๐๐   

 
 ๑.ปรบัการบรหิารจดัการทัง้ระบบโรงเรียน พฒันา สิ่งแวดลอ้ม แหลง่เรียนรู ้
ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน และปรบัการเรียนเปล่ียนการสอน  

๒.ปรบัการเรียนการสอน  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ “ เนน้การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง” ดว้ยนวตักรรม BG  ( Broad Group) ซึ่งด  าเนินการมาหนึ่งปี 
การศกึษาพบวา่ นกัเรียนกลา้พดู ( พดูชดั) กลา้แสดงออก และ มีผลงาน 

๓.เสรมิการเรียนรูพื้น้อาชีพอยา่งครบวงจรดว้ย  “กาดละอ่อน” ทกุวนัศกุร ์
สง่ผลตอ่การชว่ยเหลือ เศรษฐกิจภายในครอบครวัและท าใหโ้รงเรียนไดร้บั 
ความศรทัธามากขึน้   

๔.พฒันาครูท่ีไมจ่บวิชาเอกภาษาไทยใหส้ามารถสอนภาษาไทยไดโ้ดยการสง่
ฝึกอบรมกบัตน้สงักดัและศกึษาจากส่ือ ๖๐ พรรษา 

๒.หนงัสือสง่เสรมิการ
อา่น 

 
มีนกัเรียนตอ้งการพิเศษ
จ านวนหนึ่ง ถา้เป็นไปได้
ถา้จะขอรบัความ
ชว่ยเหลือดา้นส่ือ และ
อาสาสมคัรชว่ยสอนจะ
ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนภาษาไทยมากขึน้  

 
 
 
 
การปรบัปรุงทัง้ระบบ
โรงเรียนจะดผูลการ
ประเมินคณุภาพในปี
การศกึษา ๒๕๖๔และถา้
เป็นไปไดต้อ้งการความ
ชว่ยเหลือดา้นส่ือชว่ย
สอนภาษาไทยส าหรบั
เดก็ชาตพินัธ(์ลวัะ) 
 

                                                 

 



                                                        ๖ 

โรงเรียน   

 

แนวทาง/เทคนิคพัฒนาการเรียนการสอน   
ภาษาไทย  

 

หมายเหตุ     

 ๙.ทา่นผูห้ญิงสง่า ฯ 

( อนบุาล-ป.๖  ครู: นร. ๖ : 
๗๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.บา้นสะวา้ และโรงเรียน

สาขา อีก ๓ แหง่ ( อนบุาล-ม.๓  

ครู: นร. ๒๕ : ๒๙๑) 

   
   
   
 
 
 
  ๑๑.บา้นยอดดอย  

( อนบุาล-ป.๖  ครู: นร.  ๖: 

๑๐๐ ) 

 
  
     

๑.จดัระบบการสอนภาษาไทย แบบครูตามเดก็ 

หมายความวา่ครูท่ีสอนภาษาไทย ป.๑จะตามสอน

นกัเรียนนกัเรียนกลุม่นีไ้ปจนถึงชัน้ ป.๓ ซึ่งจะ

พบวา่คณุภาพภาษไทยขอนกัเรียน ชัน้ ป.๓ มี
ระดบัท่ีน่าพอใจ และจากการทดสอบเป็น

รายบคุคลพบวา่ ป.๓ อา่นคลอ่ง 

๒.มีทหารพนัธดี์ชว่ยท ากิจกรรมฝึกอา่น 

๓.ใชส่ื้อ ๖๐ พรรษา ฯชว่ยสอนและชว่ยพฒันาครู
เพราะส่ือจะบอกขัน้ตอนการสอน 

๔.ครูพฒันาการเรียนการสอน จดัหา จดัท าส่ือ 

ดว้ยตนเองจาก Internet และจากส่ือ ๖๐  
พรรษา ฯ 

 
๑.บรหิารจดัการการเรียนรู ้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูเ้ชิง
บรูราการกบัการใชชี้วิตอยา่งครบวงจร วางพืน้ฐาน 
การเรียนรูก้ารท ามาหากินควบคูก่ารเรียนรูเ้ชิง
วิชาการ 

๒.ครูสอนภาษาไทยชัน้ ป.๑เป็นชนเผา่ลั๊วะจงึ
สามารถจดัการเรียนรูก้ารใชภ้าษาไทยได ้

๓.ครูจะไดร้บัการนิเทศจากผูผู้บ้รหิารและไดร้บั
การพฒันาจากตน้สงักดั 

๑.ครูประจ าชัน้สอนภาษาไทย ท าใหค้รูมีเวลาอยู่
กบันกัเรียนมากมีเวลาชว่ยสอนซอ่มและแสรมิ 

 

 
ขอความชว่ยเหลือดา้นวิธีการและ
ส่ือสนบัสนนุการสอนส าหรบั
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
และส่ือในการสอนเสรมิภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการประเมินความสามารถดา้น
ภาษาไทยพบวา่นกัเรียนสาขามีผล
ดา้นคณุภาพไมดี่ ซึ่งก็ยอมรบัเพราะ
ยงัไมค่รูชว่ยสอนไมเ่พียงพอ  

 
 
 
 
มีเดก็ประมาณ ๓๐ คน (รวมทกุชัน้)
มีลกัษณะเป็นเดก็พิเศษ ซึ่งในวนัท่ี 
๙ เมษายน จะประชมุผูป้กครอง
เพ่ือ  

 



                                                   ๗ 

โรงเรียน   

 

แนวทาง/เทคนิคพัฒนาการเรียน
การสอน   ภาษาไทย  

 

หมายเหตุ     

 ๒.ครูทกุคนพฒันาตนเองแมไ้มจ่บ

วิชาเอกภาษาไทยก็สอนไดเ้ช่น ครู ป. 

๑ จบวิชาเอกเคมี  สอนมา ๖ปี เรียนรู้
วิธีสอนดว้ยตนเอง และใชส่ื้อ ๖๐
พรรษาฯ ชว่ยสอน จากการทดสอบ

นกัเรียนชัน้ ป.๑ ดว้ยตนเองพบวา่นร.         
กลา้แสดงออก อ่านไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

๓.ครูทกุคนพกันอนในโรงเรียนจงึมี
เวลาจดัท าส่ือแลกเปล่ียนวิธีสอนกนั
อยา่งสม ่าเสมอ 

๔.ผูบ้รหิารนิเทศภายใน โดยการพดูคยุ
ปัญหาการเรียนการสอน  แนวทางการ
สอน สิ่งเหลา่นีก้ลายเป็นวฒันธรรมของ
ครูทัง้โรงเรียน 

 

สรา้งความเขา้ใจและขอ
ฉนัทานมุตัใิหน้  าเดก็ไปพบหมอ
เพ่ือรบัการวินิจฉยั 

 
อยา่งไรก็ตามการมีอาสาสมคัร
ชว่ยดแูลและมีส่ือชว่ยสอนก็จะ
เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ  

                         ขอ้มลูจากการ X-ray ขา้งตน้ จะพบวา่ทกุโรงเรียนมีความพยายามท่ีจะดแูล และ

พฒันาตนเอง ส่วนหนึ่งไดร้บัการดแูล สนบัสนนุจากทีม มทจ. มาก่อน บางโรงเรียน มีแนวคิดและนวตักรรม

ในการด าเนินงาน แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในสว่นท่ีตอ้งการ การสนบัสนนุ จะประกอบดว้ย  

                  ๑) ส่ือและวิธีการสอนท่ีจะสนบัสนนุ สง่เสรมิการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี้คณุภาพ

ยิ่งขึน้ 

                 ๒) แนวทางการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนส่ือ ส าหรบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

             ๓) อาสาสมคัรชว่ยสอน โดยเฉพาะเดก็พิเศษ 



                                                ๘ 

                  ๔) การตดิตามถามถึงโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ืองดว้ยรูปแบบตา่งๆทัง้ทางตรง และ online  

                   ๕) ควรถอดบทเรียนท่ีเป็นนวตักรรมของทกุโรงเรียน  ชว่ยใหโ้รงเรียนไดเ้ผยแพรผ่ลงานอีกทัง้ 

สง่เสรมิการแลกเปล่ียนเรียนรูโ้ดยการ ใหเ้จา้ของนวตักรรมไดส้าธิตการใชน้วตักรรม on line ซึ่งนบัวา่จะ

เป็นการช่วยสง่เสรมิใหท้กุโรงเรียนมีสว่นรว่มในการพฒันา และพฒันาการท างานอยา่งตอ่เน่ือง 

                อนึ่งจากการรว่มปฏิบตักิารครัง้นีพ้บวา่ ทีมกาชาดโดยการน าของนายกเหลา่กาชาดนา่น มี

ความเขม้แข็ง ท่านเขา้ใจการท างานรว่มกนัเป็นอยา่งดี  ดิฉนัจงึไดข้ออนญุาต ทา่นวิทยา จนัทรฉ์ลอง คยุกบั

ทา่นนายกเป็นการสว่นตวัและไดม้อบแนวคิด แนวทางการขบัเคล่ือนงานดว้ยนวตักรรม ท่ีเรียกว่า Roving 

Teams ( นวตักรรมท่ีบรูณาการความรูค้วามสามารถ สูก่ารพฒันานกัเรียนทัง้ตวั ) ใหท้า่น ซึ่งทา่นก็ยินดี

รบัไปศกึษา 

                จงึน าเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                                ชดัเจน ไทยแท ้

                                       ผูแ้ทนมลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี 

                                      

                    

 


