
 
สรุปประเด็นส ำคัญของกำรเยี่ยมโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ 

ระหว่ำงวันที่ 2-4 มีนำคม 2564  อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน 
 

           วัตถุประสงค์การเยี่ยมชมเพื่อติดตามประเมินการอ่านออกเขียนได้ทีเ่หมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน  
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือปรับปรุง  รวมถึงประเมินเบื้องต้นด้านความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน (น้้า ไฟฟ้า 
อินเทอร์เน็ต) ของโรงเรียน  ที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน 
 
 คณะเดินทางประกอบด้วย 
 สภำกำชำดไทย   นายวิทยา จันทร์ฉลอง,  นายวิริยะ หมัดอาสิน 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร,  ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี,   
     ผศ.ดร.อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์, คุณณัฐา ปิยะวิทย์วนิช 
 มูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินทร   อาจารย์ชัดเจน  ไทยแท้ 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี   นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร,  นายมาโนช อมรมงคล   
          นายนรชาติ วงศ์วันด ี
 มจธ. (ผู้ปฏิบัติงำนพื้นที่น่ำน) นายมนต์ชัย นีซัง, นส.ธัชกร ท้าสีแก้ว, นายพงศกร  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน่ำน เขต 2  ศน.นิรันดร์ มงคล,  ศน.รัศมี  มงคล 
 

 เยี่ยมชม 10 จากแผน 11 โรงเรียน  เป็นโรงเรียน สพฐ. 10 โรง และสังกัด ตชด. 1 โรง  ประกอบด้วย   
 โรงเรียน ประเภท คร ู นักเรียน เด็กพักนอน ผู้บริหารและเบอรต์ิดต่อ 
1 ตชด.๑๐๐ ปี

สมเด็จย่า 
ประถม 5 77   

2 บ้านบ่อหยวก ขยายโอกาส 21 261   
3 บ้านห้วยฟอง ขยายโอกาส 21 261   
4 บ้านสะปัน ประถมศึกษา 13 157   
5 บ้านบ่อหลวง ประถมศึกษา 11 143   
6 บ้านผักเฮือก ประถมศึกษา 12 154  ไม่ได้เยีย่ม 
7 ขุนน้้าน่าน ประถมศึกษา 6 94 32 นส.วชิราภรณ์ จะเฮิง 0890777129 
8 สบมาง ขยายโอกาส 15 196  นายพศิิษฐ์ อุดอ้าย 054059809 
9 ท่านผู้หญิงสง่าฯ ประถมศึกษา 6 71  นายณัฐภัทร อุปจักร ์
10 บ้านสะว้า ประถมศึกษา 26 296  ปกรณ์ ศศิวัจนไ์พศิฐ 0979575525 
11 บ้านด่าน ประถมศึกษา 19 147 57  

  
 
 



 ข้อมูลทั่วไป 
  
 1.  โรงเรียนขุนน้ ำนำ่น 
 ผลคะแนนทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย (RT) ของระดับชั้น ป.1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
 พ้ืนที่บริการครอบคลุมบ้านห้วยขวาก  ห้วยโทน  ซึ่ง กรมป่าไม้ และมจธ. เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการ
ท้าไหลสตอร์เบอรรี่   
  
 2.  โรงเรียนบ้ำนห้วยฟอง 
 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีนักเรียนยากจน  ได้รับทุน กสศ. 145 คน  มีเด็กบกพร่องการเรียนรู้ 
(L.D.) กว่า 40 คน  เด็กพิการซ้้าซ้อน 
 พ้ืนที่บริการ  บ้านห้วยฟอง  สะจุก  สะเกี้ยง  เป็นพ้ืนที่ท้างานของสถานีโครงการหลวงขยายผล 
 มีเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ประมาณ 30+ คน  อยู่ในระดับชั้น ป.4-6  ส้าหรับระดับชั้น ป.1 มี
ปัญหา 4-5 คน  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเด็ก L.D. 
 ผู้อ้านวยการปัจจุบันเริ่มรับต้าแหน่ง ปี 2562  แก้ปัญหาภาษาการเรียนภาษาไทย และวิชาอ่ืนๆ  ด้วย
การยุบรวมชั้นเรียน  ให้ครูที่มีความเข้าใจมาสอน  จัดหาครูพ่ีเลี้ยงเสริม 2 คน  ผล นักเรียน 60% มีผลการ
อ่านเขียนภาษาไทยดีขึ้น 
 มีครูภาษาไทย  เป็นคนในหมู่บ้าน  จบปริญญาตรี  ในสาขาการสอนภาษาไทย 
 
 3.  โรงเรียน ตชด. 100 ปี 
 สังกัดกองร้อย ตชด. 32   มีครูตชด. 6 นาย  ไม่มีวุฒิการสอน  ครูพลเรือน 2 คน  1 คน  จบปริญญา
ตรี บริหารธุรกิจเกษตร   
 ใช้หลักการเรียนภาษาไทยตามอาจารย์ศิวกานต์ 
 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือครูผู้ช่วยสอนจากมูลนิธิพุทธรักษา (02-742 9141)  และ อาสาสมัครครู
ช่วยสอนจาก มูลนิธิมนต์อาสา 
 
 4.  โรงเรียนบ้ำนด่ำน 
 เด็กกว่าครึ่งฐานะยากจน  ขอรับทุน กสศ. 
 ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร  เพราะอยู่ปลายสายส่ง  เป็นระบบไฟ 1 เฟส  หม้อแปลง 30 A. 
 มีเน็ตประชารัฐ  แต่ใช้การไม่ได้ 
 มีปัญหาน้้ากัดเซาะตลิ่ง  โรงเรียนท้าหนังสือให้จังหวัดช่วย  อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 
 5.  โรงเรียนบ้ำนสะว้ำ 
 มีโรงเรียนสาขา  บ้านป่าก ้า  บ้านปางหก 
  



 6.  โรงเรียนบ้ำนสะปัน 
 การอ่านเขียนภาษาไทยระดับชั้น ป.1- 3 อยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ใน ป.4-6 ในระบบเดิม  ยังมีเกณฑ์ต่้า 
 บริเวณชุมชนโดยรอบมีการเติบโตของธุรกิจรีสอร์ตการท่องเที่ยวสูงมาก  มจธ.ส้ารวจเมื่อปลาย 2563 
มีประมาณ 30 แห่ง  ในวันเยี่ยมชม  ได้รับข้อมูลจากครูว่าปัจจุบันมีเกือบ 60 แห่ง 
 กสศ.ประกาศรับทุนครูรักษ์ถิ่น 20 ทุน  แต่มีคนสนใจสมัครเพียง 2 คน   
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนครูสอน  เป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติ  สอนภาษาอังกฤษ  มีมาจาก
ประเทศนอร์เวย์  อียิปต์  สวีเดน  ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศานติ์สุข  (นอกจากนั้น มีโรงเรียนบ่อแก้ว อ.
นาหมื่น  โรงเรียนบ้านนา  อ้าเภอนาน้อย  ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ) 
  
 7.  โรงเรียนบ้ำนบ่อหยวก 
 
 8.  โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ค  และสื่อการสอนวิชาต่างๆจากทรูปลูกปัญญา  แต่จาก
การสังเกตการใช้งาน  โรงเรียนยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
 
 9.  โรงเรียนบ้ำนผักเฮือก 
 ยุบรวมโรงเรียนบ้านนาขวางมารวม  (เด็ก 51 ครู 2)   
 โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือและติดตามนักเรียนในหมู่บ้าน   
 
 10.  โรงเรียนบ้ำนสบมำง 
 มีศูนย์อินเตอร์เน็ต USO ของกสทช.  ยังไม่ได้ใช้งาน  อยู่ระหว่างการท้าสัญญากับกสทช. 
 โรงเรียนมีครูครบวิชา  ส่วนใหญ่พักนอนในโรงเรียน   
 มีปัญหาผู้ปกครองไม่เชื่อมั่น  มีข้อสังเกต เด็กอ่านเขียนไม่ได้ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ใส่ใจการศึกษาลูก 
 โรงเรียนริเริ่มนวัตกรรมการสอน Board Group Model (BG Model)  ให้นักเรียนช่วยสอนกันเป็น
กลุ่ม  ฝึกการน้าเสนอรายงานน่าชั้น   
 ได้รับการสนับสนุนจาก  มูลนิธิศุภนิมิตร  CCF (เครื่องสูบน้้าจากน้้าว้า เก็บในถัง)  ทหารพันธุ์ดี   
 มีปัญหาไฟฟ้าตกดับบ่อย  ท้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าช้ารุด 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุปเรื่องท่ีต้องพัฒนำและติดตำม (รวบรวมควำมเห็นจำกรำยงำนของคณะผู้เยี่ยมชม) 
 
 ก.  กำรอ่ำนเขียนภำษำไทย 
  
 การวัดผลโดยการทดสอบและสัมภาษณ์ครูผู้สอนดูรายงานการติดตามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 ผลคะแนน RT ของระดับชั้น ป.1  เปรียบเทียบโรงเรียนในอ้าเภอบ่อเกลือ 
 

 
 แนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
 (สรุปจากรายงาน ม.เกษตรเพ่ิมเติม) 
 
 ผู้ติดตำม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 ข.  กำรพัฒนำครูและระบบนิเทศน ์
          
 (การพัฒนา Roving Team) 
  
                      
 
 
 
 



 
 ค.  กำรส ำรวจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโรงเรียน   
 วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 มจธ.จะท้าการออกแบบส้ารวจสภาพทางกายภาพ  ความต้องการใช้งาน (โหลดไฟฟ้า อุปสงค์ใช้น้้า)  
ทดลองเก็บข้อมูล  วางแผนอบรมให้กับครู นักเรียน และรวมถึง นักศึกษาทุนนวัตกรรมอาชีวะของ กสศ. (จาก
วิทยาลัยการอาชีพปัว)  ให้มาส้ารวจและเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 
 ผู้ติดตำม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   (นายมาโนช  อมรมงคล) 
 
 ง.  สื่อกำรเรียนภำษำไทยและสื่อเรียนรู้ทั่วไป 
 อาจารย์ชัดเจน จะไปส้ารวจการใช้งานสื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาที่โรงเรียนในจังหวัด
นครนายก  และดูความเป็นไปได้ในการน้ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
 ผู้ติดตำม   อาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ 
 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรจะรวบรวมและคัดสรรสื่อการเรียนรู้เสริมเพ่ือสนับสนุน 
 ผู้ติดตำม อาจารย์อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ 
 
 จ.  องค์กำรสนับสนุนอำสำสมัครกำรศึกษำหมู่บ้ำน    
 ติดต่อประสานงานและจัดประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบกับมูลนิธิที่
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนที่ 
 ผู้ติดตำม คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร  ประสานงานกับส้านักงานการศึกษาจังหวัด (กศจ.) และ  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาน่าน (สพป.น่าน เขต 2) 
 
 ฉ.  กำรออกแบบระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 แบ่งเป็น 
 (ก)  ด้ำนผู้ปกครอง  สร้างความเข้าใจและความตระหนัก  จัดให้ครูออกเยี่ยมบ้าน  ประสานผู้น้า
ชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยชี้แจงสร้างความตระหนักกับชาวบ้าน 
 ผู้ติดตำม ท่านวิทยา  จันทร์ฉลอง 
 
 (ข)  ออกแบบระบบข้อมูลนักเรียนรอบด้ำน และช่วยเหลือนักเรียน 
           โดย   1. ท้าฐานข้อมูลนักเรียนรอบด้าน  (รู้จักนักเรียนทุกคน) 
  2. ระบบคัดกรอง → วิเคราะห์และแยกนักเรียนเป็นกลุ่มๆ  ก. เด็กปกติ (ดี ปานกลาง ต้อง
ช่วยเหลือ)  ข. เด็กบกพร่องการเรียน (L.D.)  และ ค. เด็กกลุ่มเสี่ยง (ด้านการเรียน  ด้านชีวิต) 
  3.  จัดครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างสม่้าเสมอและประสานเผ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือ
เมื่อพบนักเรียนมีปัญหา 



 ผู้ติดตำม อาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 
 
 ซ.  กำรบริหำรเชิงระบบ 
 เนื่องจากมีหลายภาคส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของพ้ืนที่  การประสานบริหารมีความ
จ้าเป็นเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ลดความซ้้าซ้อนของการท้างานกับโรงเรียน  แบ่งการประสาน ออกเป็น 3 
ระดับ  
 ประสำนนโยบำย  
 กำรบริหำรเชิงฟังก์ชั่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ส้านักงานการศึกษาจังหวัด และ ส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 ฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ, มจธ. 
 ผ่านกลไก การออกแบบระบบข้อมูลติดตามนักเรียนแบบรอบด้าน  (ร่วมกับโรงเรียน) และมี
   แผนเฝ้าระวังติดตาม 
   การอบรมและ coaching ครู ให้มีทักษะและสมรรถนะส้าหรับเด็กแต่ละกลุ่ม 
   ออกแบบระบบ Roving Team 
 กำรบริหำรเชิงพื้นที่แบบคลัสเตอร์ 
 เนื่องจากโรงเรียนในอ้าเภอบ่อเกลือ  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีที่ตั้งห่างกัน  การเดินทางล้าบาก  
การติดตามงานควรพิจารณาบริหารแบบกลุ่มคลัสเตอร์  แบ่งเป็น 
 ก.  กลุ่มทางภูมิศาสตร์  ประกอบด้วย 
 กลุ่ม 1  เปียงซ้อ  ห้วยฟอง  ตชด.100 ปี  ขุนน้้าน่าน  บ้านด่าน  บ่อหยวก 
 กลุ่ม 2  สะว้า  สะปัน  บ่อหลวง  ห้วยโป่ง  ผักเฮือก นาขวาง 
 กลุ่ม 3  บ้านห่างทางหลวง  นาปง  สบมาง  คุณหญิงสง่าฯ  ยอดดอย 
 กลุ่ม 4  หม่อมเจ้าเจริญใจฯ  น้้าช้าง  น้้ารี  บ้านกิ่วจันทร์ 
 กลุ่ม 5  สบปืน  ปางหก  ห้วยโก๋น  หว้ยทรายขาว 
 
 ข.  การจัดกลุ่มคลัสเตอร์ตามความเชี่ยวชาญของครู และตามประเด็น 
 จะมีวิเคราะห์ภายหลัง 
 
 ผู้ติดตำม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นายศุเรนทร์  ฐปนางกูร)  
 
 ฌ.   การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เช่น สุขอนามัยและสาธารณสุข คุณภาพชีวิตนักเรียนและ
ชุมชน 
 ผู้ติดตำม นายากเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่  
                                                             


