
 1 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการ อ่านพูดเขียนไทย - MOVE โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ – น่าน”  

ครั้งที่ 1 ” (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
“วางแผนการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร 

ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” 
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 14.40 น. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

1 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  
2 ดร.เบญจลักษณ์  น ้าฟ้า  
3 นางชัดเจน  ไทยแท้  

สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาด จ.น่าน 
5 นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  
6 นางประภา บุญหลวง  
7 นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์  
8 นางสุภาสินี งามธุระ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9 ผศ.ดร.อุดมลักษม์  กูลศรีโรจน์     
10 ดร.สิทธิกร  สุมาลี  
11 นายเชาวพันธ์  เพชรไกร  
12 ผศ.ดร.ฐาปณีย์  แสงสว่าง    
13 ผศ.ดร.ณัฐา  ปิยะวิทย์วนิช  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
14 ดร.กรณุา ปริปุรณะ  
15 นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร  
16 ดร.อรยิา  พรหมสุภา  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
17 ดร.อุดม  วงษ์สิงห์  
18 ดร.อารี  อิ่มสมบัติ  
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19 นางสาวรังสิมา ลิ มเลิศพานิช  
20 นราทร  เงาศิริกาญจนกุล  

เครือข่ายครูอาสา จ.น่าน 
21 นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์  
22 นายเสรี  พิมพ์มาศ  
23 นางสายสวาท  สัมพันธ์สวาท  
24 นางประนอม  อรุณานันท์  
25 นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ  
26 นางทัศนีย์  จันทโคตร  
27 นางเข็มทอง คดอ้วน  
28 นางคนึงนิจ ณ น่าน  
29 นางบุษบา พรหมรักษ์  
30 นางอมรรัตน์ ค้าสีทิพย์  
31 นางจินดาภัทร์ โนไชยา  
32 นางกฤษณา ยาเภา  
33 นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์  
34 นางรัศมี มงคล  
35 นายจ้าลอง ไชยยา  

 
ท่านปลัดวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ จ.น่าน และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน 

 ได้รับการประชุมติดตามรับทราบข้อมูลการลงพื นที่แล้วทั ง อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 การประชุมวันนี เป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่ส้าคัญของโครงการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี จะน้าไปสู่การประสานงานและร่วมด้าเนินการอย่างเป็นระบบ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด 19 ที่ก้าลังเกิดขึ นในจังหวัดน่าน มีผู้ติดเชื อจ้านวน 45 คนแล้ว 
 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

 กรมสมเด็จกระเทพรัตนฯ ดูแลโรงเรียนมากว่า 40 ปี ทุกสังกัด ทั ง สพฐ. กศน. ตชด. 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด 19 ท่านหทรงเป็นห่วงเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และมีสถานการณ์ที่
ต้องปิดโรงเรียนอีกด้วย 
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 ในทางวิชาการมีการวิจัยพบว่า การสูญเสียจากการเรียนรู้ (learning lost) ภายใน 1 ปี นักเรียนที่ไม่ได้
เรียนเต็มที่จะมีการสูญเสียทางการศึกษา 

 จึงต้องมีความร่วมมือระหว่าง ยุวกาชาด อาสากาชาด บรรเทาทุกข์ สาธารณภัย และอีกหลายหน่วยงาน 

 ผลการวัด reading test การสอบ NT การสอบ ONET จ้านวน 188 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด พบว่าเป็น
โรงเรียนตามตะเข็บชายแดน ที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาไทย เช่น จ.น่านเป็นลัวะ กระเหรี่ยง ม้ง เย้าบ้าง 
ราชบุรี เพชรบุรี เป็นกระเหรี่ยง และทางจังหวัดภาคใต้เป็นภาษายาวี  

 ความยากของโครงการ คือ เด็กไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาไทยหลัก การออกนอกห้องเรียน กลับบ้าน
ผู้ปกครองก็พูดภาษาถ่ิน  

 อาจต้องยอมรับว่าเป็นสภาพธรรมชาติ ต้องยอมรับว่าต้องเป็นแบบนี  เขาใช้ภาษาแบบนี  ตามสภาพความ
เป็นจริงของประเทศไทย  

 การท้างานต้องท้าแบบไม่ฉาบฉวย และต้องท้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป แต่สภาพการณ์จะดีขึ นเมื่อต้องใช้
ภาษาไทยมากขึ น เช่น การมสีื่อ โทรทัศน์ วิทยุภาษาไทย 

 จุดที่ควรเข้าไปช่วยคือเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กที่เริ่มเรียนภาษาไทย เด็กที่ไม่สามารถเรียนวิชา
อ่ืนได้ถ้าภาษาไทยไม่ดี เรียกว่าเป็นจุดแตกหัก หรือจุดวิกฤต 

 การด้าเนินการในปัจจุบันเป็นการพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบ School Approach คือ ครูทั ง
โรงเรียนช่วยกันสอนภาษาไทย ไม่ใช่แค่หน้าที่ครูภาษาไทยคนเดียว 

 ทางคณะท้างานนี จะท้าเฉพาะที่สิ่งที่ครูต้องการให้ช่วย โดยที่เราจะไม่ท้าสิ่งที่เขาไม่ร้องขอ พยายามใช้คน
ในพื นที่มากที่สุด ใกล้ชิดและเข้าใจปัญหา 

 เราจึงต้องเฟ้นหาครูที่มีความสามารถ โดยในจังหวัดน่านมีถึง 10 คน และการมีตัวช่วยแบบครู ข. เช่น 
ทหารพันธุ์ดี ครู ตชด. และอาสาสมัครอ่ืน ๆ ตามความสมัครใจ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งต้าบล บัณฑิตอาสาจบใหม่ อาจเรียกว่าเป็น ครู ด. 

 พิจารณาถึงสภาพผู้เรียนร่วมด้วย เช่น Slow learner  

 อุปกรณ์การสอน 

 การท้างานที่ใกล้ชิด กรรมการที่เหล่ากาชาดจังหวัดตั ง ครู ก. นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

 ม.เกษตรมีสถานีวิทยุที่ครอบคลุมทั ง 77 จังหวัด เพ่ือลดขีดจ้ากัดของโทรทัศน์ได้และเปิดได้บ่อยกว่า
โทรทัศน์ 

 
ดร.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า (มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) 

 เด็กมีความจ้าเป็นที่ต้องเรียน จึงต้องมีโรงเรียนและมีครู ภารกิจของครูจึงต้องท้าหลายอย่างมาก 
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 พระองค์ท่านห่วงทักษะส้าคัญที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 

 โอกาสส้าคัญที่เราจะรวมพลังใช้สิ่งที่เราถนัดที่หลากหลาย เข้ามาร่วมกัน ให้พลเมืองเล็ก  ๆ ของจังหวัด
น่าน สามารถพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ 

 ตอนนี โครงการมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตัวจริงเสียงจริง ท้าอะไรใครก็เชื่อ บางท่านเคยสอนเด็กที่
ไม่ได้พูดภาษาไทยที่บ้านด้วย 

 การช่วยเหลือมีหลายแบบ เช่น ใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ ช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ หากไม่สามารถเดิน
ทางไกล เราก็จะมี ครู ข. ที่เข้าไปสอนได้เลย 

 เรามีนายกเหล่ากาดลงไปช่วยด้วย ไม่ได้ดูแลเรื่องสติปัญญาอย่างเดียว เขาได้ทานข้าวหรือเปล่า หู ตา 
จมูก ปกต ิหรือไม่ 

 อยากให้พวกเราใช้โอกาสนี  ดึงประสบการณ์ที่มี ให้เด็กในจังหวัดของท่านได้รับการพัฒนา ช่วยกันระดม
สมอง เพ่ือช่วยเหลือตามความต้องการของโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนเพ่ือ
เติมสิ่งที่ขาด 

 ถ้าหากมีปรากฎการณ์แบบนี แล้ว สพฐ. จะด้าเนินโครงการเชื่อมโยงงานควบคู่กันไปด้วย 
 
อ.สมเกียรติ รัตนวิทูรย ์และคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ 

แนะน้าครูอาสาสมัครและบริบทพื นที่ (ไฟล์) 
 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
1. มจธ. ช่วยเรื่อง logistic 
2. Digital platform 
3. ครู ร. 
4. Localize  
5. แบบฝึกให้เอาภาษาถ่ินเป็นตัวตั ง 
6. x-ray รายโรงเรียน จัดตามความพร้อมและศักยภาพ ท้างานบนข้อมูลพื นฐาน 
รวมถึงการลงพื นทีเ่พ่ิมเติม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
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สรุปการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการในโครงการ 
 
ทีมสนับสนุน เห็นว่าแผนมีความเป็นไปได ้

- ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้วยจิตศรัทธาและใจ 
- ความเป็นกัลยาณมิตรของเครือข่าย 

ครู ก. เห็นว่าแผนมีความเป็นไปได้ เพราะเชื่อมั่นในทีมงาน เพราะมีการลงพื นที่จริง และ
ต้องมีการท้างานร่วมกันตั งแต่ต้นจนเสร็จภารกิจ 

อ.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า การท้างานนี เป็นการท้างานแบบท้าไปปรับปรุงไป และเชื่อมการท้างานกับระบบ
ของ สพฐ. ด้วย 

 
2. จ านวนโรงเรียนน าร่องกับครู ก (69 แห่ง) 
 - โรงเรียนเน้นหนัก 29 แห่ง 

- โรงเรียนพื้นที่รอง 40 แห่ง 
 

ทีมสนับสนุน ควรด้าเนินการที่โรงเรียนเน้นหนักก่อน แล้วจึงค่อยขยายผลไปสู่พื นที่รอง 
ครู ก. - ให้ด้าเนินการทีโ่รงเรียนเน้นหนัก 29 แห่ง ก่อน 

- จากผลการที่เคยท้างานโครงการรักการอ่านในโรงเรียนน้าร่อง 10 โรงเรียน ซึ่งเป็น
โครงการในลักษณะเดียวกัน แล้วจึงขยายผลไปยังโรงเรียนรอง 

อ.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า 1. แบ่งพื นที่เลย อาจจะได้ครูพื นทีอั่ตราส่วน 1:3 
2. พิจารณาพื นที่ แล้วแบ่งการท้างานเป็นกลุ่ม โดยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ 
- เราสามารถท้าได้ครอบคลุมทั ง 29 โรงเรียน อาจจะไปถึงพื นที่รองได้ เพราะการมี
พื นที่รองแล้วช่วยเหลือ จะช่วยในการมีข้อมูลเพื่อการขยายผลได้ด้วย 

ทีมศึกษานิเทศก์ ควรแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ และให้มีศึกษานิเทศก์ประสานงานและช่วยดูแล  และมี
การพบกันทุก 2-3 เดือน 
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3. คุณสมบัติของครู ข 
 
อ.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า จากความต้องการของโรงเรียนสามารถแบ่งครูอาสาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ช่วยครูท้ากิจกรรม 
2) ช่วยให้ครูประจ้าการได้เรียนรู้เรื่องการอ่าน เพ่ือให้เข้าใจเรื่องเทคนิควิธีการ 

ครู ก. ครูภาษาไทยที่เกษียณแล้ว ส้านักงานเขตมีข้อมูลรายชื่ออยู่แล้ว 
สภากาชาดไทย - สมาชิกอาสากาชาดจังหวัดน่านที่มีอยู่แล้ว เราสามารถดึงข้อมูลมาพิจารณาเพ่ือเป็น

ครู ข. ได้ 
- ให้ท่านรองสุธาสิณี รองนายกเหล่ากาชาดช่วยค้นหา ครู ข. และเพ่ิมเติมครู
อาสาสมัครจากโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งมหาวิทยาลัย 

เหล่ากาชาด จ.น่าน - ต้องการรู้ข้อมูลคุณสมบัติของครู ข.  
- ครู ด. หน่วยงานมีการด้าเนินการร่วมของทุ่งสีทอง 
- ยุวกาชาดในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 
4. แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ / จุดจัดการในระดับพื้นที่ 
 
ทีมสนับสนุน จากการประชุมแล้วเห็นว่าคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน โดยให้กาชาดจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานกลาง และให้มี
คณะอนุกรรมการ/กรรมการย่อย เฉพาะภารกิจ 

ครู ก. ศึกษานิเทศก์ ครู ท้างานร่วมกันได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการประสานงานอยู่แล้ว 
สภากาชาดไทย ช่วงนี ในมีการออนไลน์ดีที่สุด แต่ก็ต้องมีการพบปะกันบ้าง แล้วให้ทางเหล่ากาชาด

จังหวัดได้รับทราบเพื่อเอื ออ้านวยและช่วยเหลือกันภายในจังหวัด 
เหล่ากาชาด จ.น่าน - ยินดีให้ความช่วยเหลือในแผนการด้าเนินงาน สนับสนุนการผลิตสื่อ รวมถึงเรื่อง

สุขอนามัย เช่น การดูแลเรื่องน ้าดื่มสะอาด 
- ร่วมด้าเนินการติดตามประเมินผล  
- สนับสนุนการเดินทาง และสถานที่ในการประชุมกลุ่มย่อย 
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5. ก าหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่น่าน (29-30 พฤษภาคม 2564) 
  
ทีมสนับสนุน ยืนยันการประชุมในแผนนี  แต่ควรมีแผนส้ารอง ในกรณีที่พื นที่มีปัญหาเรื่องโรค

ระบาดไม่ดีขึ น 
อ.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า อาจมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนเพราะช่วงสถานการณ์โควิด ต้องมีแผนการโรงเรียนเปิด

ว่าเราต้องท้าอะไรบ้าง 
สภากาชาดไทย ให้ท่านรองสุธาสิณี รองนายกเหล่ากาชาดเข้าร่วมด้วย 

 
6. ข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นและเอื้อต่อการท างานในโครงการ 
 
อ.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า คณะท้างานควรมีการวางแผนส้ารองโดยพิจารณาวันเปิดเรียนตามสถานการณ์ คือ 

PLAN A หากโรงเรียนเปิดตามปกติครูอาจมีข้อมูลของเด็กมาคลี่กันตอนท้า 
workshop  
PLAN B อาจมีการเลื่อนเปิดเรียนเพราะช่วงสถานการณ์โควิด ต้องมีแผนการโรงเรียน
เปิดว่าเราต้องท้าอะไรบ้าง 

ครู ก. - อยากให้มกีารท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือการปรึกษาหารือ เช่น จับคู่ หรือกลุ่มละ 2-
3 คน แล้วหาเครือข่ายครู ข. มาช่วยท้างาน 

 
 

 
 
- ประสบการณ์ของครูแตกต่างกัน และบางท่านมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กชาติ
พันธุ์ การท้างานเป็นทีมจะช่วยแลกเปลี่ยนกันได้ 
- ให้มีการพบปะกันในกลุ่มย่อย ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหา และช่วยกัน
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ทีมเขตพื้นที ่ เห็นด้วยถึงการท้างานเป็นทีม โดยมีวิธีการที่ชัดเจน มีนวัตกรรม โดยเขตพื นที่จะมีการ
ช่วยเหลือได้มาก 

ครู ก. ครู ก. 

ครู ก. 

ครู ก. ครู ก. 
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ผอ.วรวรรณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ยินดีเป็นสถานที่ส้าหรับการเตรียมงาน 
ทีมศึกษานิเทศก์ ครู ก. มีทักษะเป็นที่ยอมรับสูงอยู่แล้ว โดยให้เพ่ิมแนวคิดส้าคัญในการด้าเนินงาน 

เรื่อง การพัฒนา growth mindset ด้วย 
สภากาชาดไทย - 27 เมษายน จะมีการประชุมกับเหล่ากาชาดทั่วประเทศ และจะน้าเรื่องนี เข้าที่

ประชุม ซึ่งเหล่ากาชาดมีภารกิจหลักที่ต้องไปช่วงโรงพยาบาลสนามด้วย 
- หลังจากเปิดโรงเรียนเมื่อมีการคัดกรองได้เด็กกลุ่มเป้าหมายแล้ว ขอให้พื นที่โรงเรียน
ส่งต่อข้อมูลเพื่อให้เหล่ากาชาดเป็นผู้ประสาน ความช่วยเหลือ 

 


