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เร่ือง รายละเอียดโครงการ Saturday School season 8.5 

เรียน โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ Saturday School season 8.5 

เอกสารท่ีแนบมาดวย 1. รายละเอียดโครงการ Saturday School season 8.5 

 

 ดวยขาพเจา นายสรวิศ ไพบูลยรัตนากร ผูกอต้ังมูลนธิิ Saturday School ไดจัดกิจกรรม Saturday School season 8.5 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูในวันเสารชวงเวลา 9.00 - 12.00 น. ท้ังหมด 10 สัปดาห ใหกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียน พื้นทีก่รุงเทพมหานคร โดยการดาํเนินการผาน เครือขายอาสาสมัครของ Saturday School ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจะเปน

ที่เนนพัฒนาเด็กนกัเรียนใหมีทักษะในการใชชีวิต และพฒันาศักยภาพของตนเองผานการจัดกระบวนการเรียนรูวิชานอกหองเรียนโดยครูอาสาสมัคร 

กิจกรรมในคร้ังนี้เปนการจัดขึ้นโดยกลุมอาสาสมัครและไมหวังผลกําไร ไมมีคาใชจายใด ๆ ท่ีทางโรงเรียนหรือเด็กนักเรียนตองจายเพ่ือเขารวม

โครงการ ทางมูลนิธิ Saturday School คาดหวังถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับดัวเด็กนักเรียนเปนสําคัญ อาสาสมัครทุกคนจะผานการอบรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนลงไปทําการสอน เรามีทีมสนับสนุนท่ีใหความชวยเหลือ แนะนําอาสาสมัครในการสอน การสนับสนุนของโรงเรียนเปนการใหใชสถานท่ีใน

ชวงเวลาดังกลาว และการประสานงานกับนักเรียนท่ีมคีวามสนใจเขารวมโครงการ 

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอ กุลนันท พันธุอนุกูล โทร 081-700-7229 หรือ คุณคเณศ เขมิกานิธิ  

โทร 083-850-3030 หรือ อีเมลล saturdayschoolthailand@gmail.com 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและขอความอนุเคราะหมา ณ ท่ีนี ้

 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

  (นายสรวิศ ไพบูลยรัตนากร) 

 ผูกอต้ังมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร 

 

 

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร (Saturday School Foundation) 

สรวิศ ไพบูลยรัตนากร 089-747-2288 (sorawit@saturday-school.org) 

Facebook: Saturday School  

Website: https://www.saturday-school.org  



 
รายละเอียดโครงการ Saturday School Season 8.5 

แนวคิดโครงการ 

สังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงวัย กลาวคือ เรากําลังมีผูสูงอายุมากขึ้นและมีคนวัยหนุมสาวทํางานนอยลง ความทาทายของประเทศไทย

คือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เพราะหากเราไมสามารถพัฒนาแรงงานท่ีมีคุณภาพใหเกิดขึ้นในยุคน้ีไดทัน 

จะเกิดปญหาสภาวะเศรษฐกิจกับประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมเร่ิมเห็นสัญญาณบางอยางจากการท่ีคนรุนใหมเปล่ียนงานไปเร่ือยๆ เพื่อใหไดเงินเดือน

ที่สูงข้ึนเพียงเล็กนอย เน่ืองจากแรงงานนอยลง ทําใหแรงงานหนุมสาวท่ีทางเลือกในการเขาองคกรมากข้ึน ในระยะยาวจะสงผลใหบริษัทจะตองจายเงิน

แพงข้ึนแตคุณภาพบุคลากรกลับตํ่าลง ในภาคอุดมศึกษาเร่ิมมีสัญญาณวาคนจํานวนคนเรียนในระดับปริญญาโทลดนอยลงและมีคุณภาพตํ่าลงเชนกัน 

จากสถานการณของประเทศไทยท่ีไดกลาวไปท้ังหมดเปนเพียงปญหาบางสวนท่ีเชื่อมโยงกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย ทางออกท่ีจะทําใหเราหลุดจาก

ปญหาที่กําลังคืบคลานเขามาน้ีได คือการพัฒนาใหเด็กนักเรียนมีทักษะท่ีจําเปนตอการใชชีวิตและการทํางาน  รูวาตัวเองมีเปาหมายอะไรและลงมือทํา

อยางทุมเทเพ่ือไปสูเปาหมายนั้น มากกวาการสอนใหเด็กทองจําเนื้อหาและสอบได 

โครงการ Saturday School เร่ิมตนเพียงการนําพาอาสาที่มีความเชื่อเดียวกันและตองการเปล่ียนการศึกษาไทยในจุดเล็กๆ จากการสอน

ในวันเสารตอนเชาดวยวิชานอกหองเรียน พวกเราพบวาเด็กเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด จึงเร่ิมมีการทําวิจัยถอดบทเรียนอยางจริงจังในชวงปท่ี

ผานมา ทําใหเราพบวาการสอนกิจกรรมนอกหลักสูตร ดวยวิธีการของ Saturday School ทําใหเด็กเกิดการเปล่ียนแปลงใน 2 ประเด็นหลักดวยกัน 

ไดแก Growth mindset และ Grit มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนวาหากเด็กนักเรียนคนไหนไดเรียนในกิจกรรมนอกหลักสูตรอยางตอเน่ือง จะทําใหพวกเขามี

ความมุงมั่นไปถึงเปาหมาย (Grit) ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จในชีวิตของพวกเขาเมื่อโตข้ึน กระบวนการของ Saturday School มีการพัฒนาอาสาให

สามารถเสริมสราง Growth Mindset ในเดก็นักเรียนได เปล่ียนจากเด็กท่ีไมต้ังใจเรียนในหองเรียนเพราะ ไมคิดวาตัวเองทําได ไมมีแรงบันดาลใจในการ

เรียน หรือไมมีความอดทนมากพอ กลับมามุงมั่นในหองเรียนไดถึงแมจะไมไดสอบวิชาการในวันเสารก็ตามท ี

โครงการ Saturday School มีเปาหมายพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและเติบโตไปพรอมกับสังคมท่ีเก้ือกูลชีวิตอยางย่ังยืน บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อวาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได และจะประสบความสําเร็จไดหากพวกเขาและคนรอบขางมองเห็นศักยภาพน้ันและสงเสริมการเรียนรูอยางเต็มท่ี 

และเพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบชีวิตตนเอง โรงเรียน และสงัคมรอบขาง ท่ีจะนํามา

ซ่ึงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน และเพื่อการสรางความเขาใจของคณะทํางานและครูอาสาเก่ียวกับวิถีชีวิตของนักเรียนจากชุมชนท่ีอาศัยอยู ซึ่ง

ตลอดเวลาท่ีเราไดดําเนินโครงการ Saturday School เปนระยะเวลากวา 4 ป รวมกับโรงเรียนตางๆและอาสาสมัคร ผานการทํากิจกรรมนอกหลักสูตร 

ไดพิสูจนใหเห็นวาเมื่อเด็ก ๆไดรับกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมบนพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู จะทําใหนักเรียนมีความเชื่อวาตนเองสามารถ

พัฒนาได (Growth Mindset) ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนเพ่ือบรรลุเปาหมายในชีวิตของพวกเขา  

เพื่อใหการจัดกิจกรรมของโครงการ Saturday School เกิดประสิทธิผลทางการเรียนรูสูงสุดตอนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ ทาง

คณะทํางานจึงไดจัดต้ังโครงการ Saturday School Season 8.5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการสรางพื้นท่ีในการเรียนรูใหแกนักเรียนในวันเสารจาก

ความรวมมือของจากโรงเรียนและชุมชน โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะชีวิต (Life skills) และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ผานการเรียน

การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) โดยการสอนท่ีมุงเนนสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู และบทบาทในการเรียนรู

ของผูเรียน (Active Learning) 



โครงการ Saturday School 

การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการจัดโครงการ Saturday School ในคร้ังน้ี ไดแก  

1. โรงเรียนฤทธิณรงครอน เขตบางกอกใหญ 

2. โรงเรียนแจงรอนวิทยา เขตราษฎรบูรณะ  

3. โรงเรียนเพ้ียนพินอนุสรณ เขตบางนา  

4. โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน 

5. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย 

6. โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ เขตประเวศ 

7. (กําลังเปดรับสมัครโรงเรียนเพ่ิมเติม) 

 

โดยผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการดังกลาวประกอบไปดวยคณะทํางานโครงการ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตัวแทนจาก

โรงเรียน และนักเรียน ซึ่งแตละฝายมีบทบาทดังตอไปนี้  

1. คณะทํางานโครงการมีหนาที่ในการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนตามความสนใจของนักเรียน สรางสรรคการเรียนรูแกนักเรียน โดยผานการ

วางแผนเตรียมการสอน จัดการเรียนการสอน และสรุปถอดบทเรียนทุกคร้ังที่ทําการสอน  

2. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมีหนาท่ีประจําพ้ืนท่ี สังเกตการสอน จัดกระบวนการถอดบทเรียนหลังจากทําการสอนเสร็จ ให

คําแนะนํากับครูอาสา และสงสรปุรายงานขอมูล 

3. ตัวแทนจากโรงเรยีนมีบทบาทในดูแลและสงเสริมกิจกรรม การใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเด็กนักเรียนและโรงเรียน ประสานงานกับเด็ก

นักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการ เพ่ือใหคณะทํางานเกิดความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับชุมชนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

4. นักเรียนในฐานะผูออกแบบการเรียนรูของตนเอง และใชศักยภาพท่ีมีสรางสรรคกิจกรรม ผลงานนําเสนอกับนักเรียนในแตละพื้นท่ีใน

กิจกรรมวันสรปุบทเรียน  

 

เปาหมายของโครงการ 

โครงการ Saturday School มีเปาหมายหลักเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรยีนรูของนักเรียนในโครงการ Saturday School ผานกิจกรรม

ตางๆ ท้ังน้ีเปาหมายดังกลาวแบงออกเปน 4 สวนหลัก ดังน้ี 

1. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง 

2. เพื่อออกแบบหลักสูตรกิจกรรมในหองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตรงกับความสนใจของเด็กนักเรียน 

3. เพื่อสรางสังคมของอาสาท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และเพ่ิมจํานวนนักสรางความเปลี่ยนแปลง  

4. เพื่อใหสงัคมตระหนักวาเด็กนักเรียนมีศักยภาพสูงกวาที่พวกเขาคิด 

 

 

  



รายละเอียดโครงการ และชวงเวลา 

 โครงการจะมีกิจกรรมตอเน่ืองตั้งแตชวงเตรียมงาน ชวงกิจกรรมการเรียนการสอน และชวงสรุปงาน เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 6 เดือน ตั้งแต 26 

กันยายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยแตละชวง กิจกรรมมีกิจกรรมยอยและชวงเวลาการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

รายการกิจกรรม ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 

เปดรับสมัครโรงเรียน    / / / /                       

รับสมัคร Staff    / / / /                       

รับสมัครครูอาสา       / /                      

วันกิจกรรม Hackathon          / /                   

อบรมครูอาสาคร้ังที่ 1           / /                  

กิจกรรมการสอน             / / / /  / / / / /        

อบรมครูอาสาคร้ังที่ 2               /               

Big Day                       /       

Thank you Day                        /      

สรุปงาน                          / /   

จัดทํารายงานสรุป                            / / 

 


