บทบรรณาธิการ
สวั ส ดี เ พื่ อ นครู แ ละผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาทุ ก ท่ า นค่ ะ
เดือนมีนาคมนีม้ วี าระพิเศษคือ วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบปีที่ 74 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้เร่งผลักดัน
และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในการพัฒนาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาและ
ร่วมมือกันพัฒนาครูไทยให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ มีมาตรฐาน
และจิตวิญญาณความเป็นครู
“มุ ่ ง สร้ า งมาตรฐานและจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู สู ่ คุ ณ ภาพ
การศึกษาไทย” คือหลักการท�ำงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในปีที่ 74 นี้
เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง ภายใต้
กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ วิทยาจารย์จึงน�ำเสนอเรื่องราวของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไว้ในสกู๊ปพิเศษฉบับนี้
เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีการศึกษาทีท่ กุ โรงเรียนจะจัดการสอบ
ปลายภาค ยังมีกิจกรรมที่ครูจะต้องท�ำอีกมากมาย ทั้งท�ำคะแนน ทั้งการเตรียม
การรับสมัครนักเรียนรุน่ ใหม่ อีกทัง้ ต้องอบรมเพือ่ พัฒนาตนเองเพือ่ เตรียมการสอน
ส�ำหรับปีการศึกษาใหม่ เชื่อได้ว่าแม้นักเรียนจะได้พักช่วงปิดภาคการศึกษานี้
แต่ครูยังคงทุ่มเทในการท�ำงาน วารสารวิทยาจารย์ขอให้ก�ำลังใจแก่ครูทุกท่าน
และสัญญาว่าจะคัดสรรเรื่องราวดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพมาให้ทุกท่าน
ได้อ่านกันค่ะ

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

บรรณาธิการ

ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1. e-mail : withayajarn@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
3. โทร. / โทรสาร : 0 2282 1308
ผลงานที่ส่งมานั้น ต้องมิได้ลอกเลียน ดัด แปลงงานของผู้อื่น
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กองบรรณาธิการกำ�หนด

วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

41

พุทธศาสนา

45

ประสบการณ์

49

ยุทธศาสตร์ศึกษา

52

เรียนรอบตัว

55

บริหารการศึกษา

58

วิชาการบันเทิง

04
01

บทบรรณาธิการ

04

สกู๊ปพิเศษ

16

ก้าวสู่ปีที่ 75 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

KPS PROUND

รางวัลครูอาวุโส
รางวัลคุรุสภา

ปีที่ 118 ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2562

ตอนที่ 59 วาทะของพระบรมครู
ทรงล้างวาทะนิครนถ์ เรื่อง ค�ำสอน
บันทึกถึงดวงดาว 102
การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอนที่ 2
เรียนรู้แบบใหม่ สไตน์ฟิน (แลนด์) ตอนที่ 2
วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน
โฟเบียมาแล้ววว!!!

27

Read Up Zone

61

ตระเวณเที่ยว

31

การศึกษารอบทิศ

65

Full Frame

35

Knowledge All Around

38

โรงเรียนดี โครงการเด่น

การศึกษา 4.0

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ทักษะที่จ�ำเป็นในการเรียน การท�ำงาน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมี
NangLeaw Model
การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนวัดนางเล่ว
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80

ความสุขไม่เล็กที่สิงคโปร์
ผลิตครู เพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง :
หรือเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ ?

กองบรรณาธิการ

70

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

80

บทความพิเศษ

82

ประโยคสัญลักษณ์

ที่ปรึกษา :

คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
นายยุทธชัย อุตมา

ความฉลาดรู้ เรือ่ งการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประโยคสัญลักษณ์ที่ 80 Move to Mars

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจำ� :

85

ย�ำสามกรอบ

89

รอบรั้วคุรุสภา

92

รอบรั้วคุรุสภา

ก้าวใหม่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพัฒนาสู่ดิจิทัล

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
ดร.ราณี จีนสุทธิ์

97

เล่าเรื่องด้วยภาพ

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

11 ปี... คือนิยาม คือความหมาย แห่ง.....“ฅุรุชน”
เท้าเล็ก ๆ... แต่กล้าก้าว ตามรอยพระบาทที่ยิ่งใหญ่
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

บรรณาธิการ : ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

กิจกรรมของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในรอบปีที่ 73

ประจำ�กองบรรณาธิการ :
นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
นายทรงชัย ชื่นล้วน
ประสานงานฝ่ายผลิต :

นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
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วารสารวิทยาจารย์

กองบรรณาธิการ/ฝ่ายสมาชิก โทร./โทรสาร 0 2282 1308
ที่อยู่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
e-mail : withayajarn@gmail.com
www.withayajarnksp.com

ศิลปกรรม/รูปเล่ม/จัดพิมพ์ :

บริษัท ออนป้า จำ�กัด
111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพ ฯ 10120
โทร. 0 2689 1056
โทรสาร 0 2689 1081
www.onpa.co.th

สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

มุง
่ สร้างมาตรฐาน
และจิตวิญญาณความเป็นครู
สูค
่ ณ
ุ ภาพการศึกษาไทย

ก้าวสูป
่ ท
ี ี่ 75

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
“มุง
่ สร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สูค
่ ณ
ุ ภาพการศึกษาไทย” คือ
หลักการท�ำงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา ในปีที่ 74 นี้ ทีป
่ ระกันให้แก่สง
ั คมได้วา่
ผูป
้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพอย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสู่คุณภาพการจัด
การศึกษาและคุณภาพผูเ้ รียน สอดคล้องกับการปฏิรป
ู ประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบาย
ปฏิรป
ู การศึกษา ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทม
่ี ค
ี ณ
ุ ภาพและมีจต
ิ วิญญาณ
ของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรป
ู การศึกษาเพือ
่ พัฒนาประเทศ
ตลอด 74 ปีทผ
ี่ า่ นมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา ได้ด�ำเนินภารกิจตามบทบาท
หน้าทีต
่ ามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ในการด�ำเนินงานของคุรส
ุ ภา ทีม
่ ห
ี น้าทีห
่ ลักในการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ ตามค่านิยมของส�ำนักงาน “เรียนรูใ้ นงาน บริการ
ด้วยใจ ก้าวไปอย่างมีสว
่ นร่วม”

4 วิทยาจารย์

…กระทรวงศึกษาธิการ และคุรส
ุ ภา ได้เร่งผลักดัน
และขับเคลือ
่ นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อ แก้ป ัญ หาและร่ว มมือ กัน พัฒ นาครูไทยให้มีค วามรู้
ความสามารถ เป็นครูมอ
ื อาชีพ มีมาตรฐานและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพือ
่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำ และให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
ทุกมิติตามศักยภาพและความถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีคณ
ุ ภาพ…

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ตอนหนึ่ง..จากสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

…ปี 2562 นับเป็นปีที่ 74 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
ด�ำเนินงานตามบทบาทภารกิจของคุรุสภา ในฐานะสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้นโยบาย “มุง
่ สร้างมาตรฐาน
และจิตวิญญาณความเป็นครูสู่คุณภาพการศึกษาไทย”
เพือ
่ เป็นหลักประกันให้สง
ั คมว่าผูป
้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สูค
่ ณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผูเ้ รียนสอดคล้องกับ
การปฏิรูปประเทศ…

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
ตอนหนึ่ง..จากสารเลขาธิการคุรุสภา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วิทยาจารย์ 5

การบริหารงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขอประกาศเจตจ�ำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการ
ยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ และเป็นแบบอย่างทีด่ ี อีกทัง้ สนองนโยบาย
ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สนับสนุนให้สำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเป็นองค์กรทีใ่ สสะอาด ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

จึงขอประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงาน
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1. ยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้าน
คุณธรรม กฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
4. รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมีน�้ำใจ
และเป็นกันเอง
5. เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ อดทน เสียสละ และศรัทธา ในวิชาชีพที่สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ความเป็นมาของส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
เมือ
่ วันที่ 2 มีนาคม 2488 วันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา ก�ำหนดขึน
้ โดยถือเอาวันที่
นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรส
ุ ภาในขณะนัน
้ ลงนาม
ค�ำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จึงก่อเกิดส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรส
ุ ภาขึน
้ อย่างสมบูรณ์ และแม้วา่ คุรส
ุ ภาจะปรับเปลีย
่ นมาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แต่ยังคงถือเอาวันที่ 2 มีนาคม
ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา สืบต่อมาจนถึงปัจจุบน
ั

หน้าทีข
่ องส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 มาตรา 34 ก�ำหนดให้สำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภา
ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
2. ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่น
ที่คุรุสภามอบหมาย
3. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
เสนอต่อคุรุสภา
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แผนยุทธศาสตร์ครุ ส
ุ ภา ปี 2562
ความเชือ
่ มโยงระหว่างพันธกิจและยุทธศาสตร์การขับเคลือ
่ น
พันธกิจ (Mission)

• พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

และก�ำกับ ดูแล

• พัฒนามาตรฐานวิชาชีพทีบ่ ง่ ชีร้ ะดับคุณภาพ

• พัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริม ครูและบุคลากร

• พัฒนาระบบและกลไก ในการส่งเสริม สนับสนุน

• ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับ

• ประสาน

• พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี

• เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

การประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

การประกอบวิชาชีพ

ที่เหมาะสม
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ของสมรรถนะและจิตวิญญาณความเป็นครู

เชื่ อ มโยง การผลิ ต การคั ด กรองและ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งเสริม ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และ
มีธรรมาภิบาล

ในรอบปีที่ 73 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด�ำเนินงานตามบทบาทภารกิจ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

งานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด�ำเนินการจัดการระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา การออกและต่ออายุใบอนุญาต และด�ำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในกรณีอน
ื่ ๆ
การจัดท�ำและดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาตและทะเบียนสมาชิก จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบ
รับรองข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา

∞ งานให้บริการ

• ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
รวม

ออกใบอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาต

รวม (ราย)

52,558

41,259

93,817

5,319

4,313

9,632

784

472

1,256

1,568

517

2,085

60,229

46,561

106,790

∞ งานพัฒนาการให้บริการ

• อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

การขอรับบริการ
ด้วยระบบ e – Service

•
•
•

ยื่ น ค�ำขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ก า ร ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก า ร ข อ ต ่ อ ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบวิชาชีพ
การขอหนังสืออนุญาตให้
ประกอบวิ ช าชี พ โดยไม่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของสถานศึกษา

การลดส�ำเนาเอกสาร
ผู ้ ที่ ยื่ น ค�ำขอรั บ บริ ก าร
ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาด้วยตนเองที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ใช้เพียงบัตรประตัวประชาชน
ยื่ น พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
โดยไม่ ต ้ อ งแนบส�ำเนาบั ต ร
ประจ�ำตั ว ประชาชน ส�ำเนา
ทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวข้าราชการ

การปรับรูปแบบ
ใบอนุญาต
ปรับรูปแบบใบอนุญาตให้
มี ข ้ อ ความภาษาไทยควบคู ่
ภาษาอังกฤษ ทั้งใบประกาศ
แ ล ะ บั ต ร ส ม า ชิ ก พ ก พ า
เพื่ อ ความสะดวกในกรณี ที่
ชาวต่างประเทศเข้ามา
ประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย
และมี ค รู ช าวไทย ที่ จ ะ ไ ป
ประกอบวิชาชีพครู
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งานมาตรฐานวิชาชีพ
จากการเปลีย
่ นแปลงในหลากหลายมิติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการยกระดับ
คุณภาพผูป
้ ระกอบวิชาชีพและผูต
้ อ
้ งการประกอบวิชาชีพครู ให้มส
ี มรรถนะทัง
้ ด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญจ�ำเป็น โดยต้องเป็นผูม
้ ค
ี วามรูใ้ นเนือ
้ หาวิชาทีส
่ อน รูว
้ ธ
ิ ส
ี อนและวิธเี รียนของ
ผูเ้ รียน มีทก
ั ษะในการจัดการเรียนรูท
้ ส
ี่ ง
่ เสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ ง
ึ ประสงค์และมีทก
ั ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ครูตอ
้ งมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจต
ิ วิญญาณความเป็นครู
และมีความสามารถในการผสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อนครู และชุมชน ในการพัฒนาและ
แก้ปญ
ั หาการเรียนรู้ รวมทัง
้ การเสริมสร้างศักยภาพของผูเ้ รียนทีม
่ ค
ี วามแตกต่างหลากหลาย ให้สามารถ
เรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพของตนเอง

การพัฒนารายละเอียดในมาตรฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ยังคง
ความเป็นมาตรฐาน 3 ด้าน คือ (1) มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วช
ิ าชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบต
ั ง
ิ าน
(3) มาตรฐานการปฏิบต
ั ต
ิ น รายละเอียดปรากฏในแผนภาพ ดังนี้
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• การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
กระบวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเป็นการด�ำเนินงานเพื่อให้
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถใช้คุณวุฒิจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง เป็นคุณวุฒิ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ทีจ
่ ะประกอบวิชาชีพได้และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก
่ �ำหนด รวมทัง
้ เพือ
่ สร้างความเชือ
่ มัน
่ ในคุณภาพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและสังคม

จ�ำนวนสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
ระดับการศึกษา

จำ�นวนสถาบัน

จำ�นวนหลักสูตร

รวม
(ราย)

ปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี)

91

298

93,817

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

56

59

9,632

ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

31

13

1,256

ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา

48

50

2,085

ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา

15

17

106,790

วิทยาจารย์ 11

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพือ
่ เป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผป
ู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพือ
่ เป็นต้นแบบของครูดี
ที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพและสังคม ด�ำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ตัง
้ แต่เริม
่ เข้าสูว
่ ช
ิ าชีพ เกษียณอายุราชการ ซึง
่ เป็นผูท
้ ป
่ี ระพฤติปฏิบต
ั ต
ิ นตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านรางวัลต่าง ๆ แบ่งออกเป็นรางวัลระดับภูมภ
ิ าค และระดับประเทศ
(1) รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ในปี 2561 ได้พิจารณาคัดเลือก
นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นเิ ยร์ เพือ
่ เข้ารับการคัดเลือก
เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง
้ ที่ 3 ปี 2562
(ประเทศไทย)

(2) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพือ
่ รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ฯ ในปี 2561 ได้ครูภาษาไทยดีเด่น
จ�ำนวน 44 คน

(3) รางวัลครูภาษาฝรัง
่ เศสดีเด่น เพือ
่ รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ฯ ในปี 2561 มีครูภาษาฝรัง
่ เศสดีเด่น
จ�ำนวน 6 คน

(4) รางวัลคุรส
ุ ภา มีผป
ู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลคุรส
ุ ภา จ�ำนวน 27 คน ประกอบด้วย
• ระดับดีเด่น จ�ำนวน 9 คน
• ระดับยกย่อง จ�ำนวน 18 คน
(5) รางวัลครูผส
ู้ อนดีเด่นตามกลุม
่ สาระ
การเรียนรู้ ในปี 2561 ประกอบด้วย
• ระดับประเทศ จ�ำนวน 11 คน
• ระดับจังหวัด จ�ำนวน 696 คน
• ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จ�ำนวน 666 คน

(6) รางวัลคุรุสดุดี ในปี 2561 มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลคุรส
ุ ดุดี จ�ำนวน 821 คน
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และเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนอายุครบ 60 ปี และปฏิบัติหน้าที่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี เป็นผู้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จะได้รับการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส และเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เพือ
่ รับพระราชทานเครือ
่ งหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ โดยในปี 2561 ครูอาวุโส ประจ�ำปี 2559
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครือ
่ งหมายเชิดชูเกียรติ จ�ำนวน 5,859 คน เมือ
่ วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สรุปตั้งแต่ พ.ศ. 2510 – ปัจจุบัน มีครูอาวุโส ได้รับพระราชทาน ฯ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสิ้น 126,796 คน
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คุรส
ุ ภากับการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน
แห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
คุรุสภา ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ได้ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ” (Professional Learning
Community : PLC) ซึง
่ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือรวมพลังด้วยการอิงพืน
้ ทีเ่ ป็นฐาน
(Area-based) ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมการท�ำงานใหม่
ลดความโดดเดีย
่ ว และเพิม
่ พลังการท�ำงานแบบทีม โดยทีท
่ ก
ุ คนมีเป้าหมายส�ำคัญร่วมกัน คือ “ผูเ้ รียนทุกคน”
ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจส�ำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่คุณภาพผู้เรียน ตาม 5 องค์ประกอบ ดังนี้

สถาบันคุรพ
ุ ฒ
ั นา
สถาบันคุรพ
ุ ฒ
ั นาเป็นสถาบันวิชาการชัน
้ สูง ในก�ำกับของคุรส
ุ ภา เป็นส่วนงานหนึง
่ ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรส
ุ ภา ใช้ค�ำย่อว่า “สคพ.” และให้มช
ี อ
ื่ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Teacher Professional
Development Institue” ใช้ค�ำย่อว่า “TPDI” โดยจัดตัง
้ ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 15 กันยายน 2560 ปัจจุบน
ั สถาบัน
คุรพ
ุ ฒ
ั นาได้ด�ำเนินการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู มีหน่วยงานทีแ่ สดงความจ�ำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู
จ�ำนวน 770 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบด้วย
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งานพัฒนาระบบ
งานประเมินผลส�ำนักงาน
โดยหน่วยงานภายนอก
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
องค์การมหาชน และผู้อ�ำนวยการองค์การ
มหาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับการ
ประเมินเป็นองค์การมหาชนคุณภาพ (ระดับ 3)
หมายถึง เป็นองค์การมหาชนทีม
่ ผ
ี ลการด�ำเนินงาน
อยูใ่ นระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
ที่ประเมิน
• ส�ำหรับผลการประเมินเลขาธิการคุรุสภา
ได้รับการประเมิน ร้อยละ 79.50

งานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.) ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment
: ITA) เป็นประจ�ำทุกปี เพือ
่ เป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกทีห
่ น่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ
จะต้องด�ำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. เข้าร่วมประเมินส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
โดยได้คะแนนผลการประเมินความโปร่งใส
ร้อยละ 81.34 อยูใ่ นระดับดี

ก้าวสูป่ ที ี่ 75 นี้ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา จะด�ำเนินงานภายใต้นโยบายทีส่ อดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ
มีการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาและร่วมมือกันพัฒนาวิขาชีพ
ทางการศึกษา และด�ำเนินงานตามแนวทางบริหารองค์กร คือ ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมัน่ คุณธรรมและนิตธิ รรม ซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ รวดเร็วฉับไว เต็มใจให้บริการ และเป็นแบบอย่างทีด่ ี เพื่อพัฒนาการท�ำงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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KSP PROUND
กองบรรณาธิการ

รางวัลครูอาวุโส

หากจะกล่าวถึงวิชาชีพ
ที่เมื่อเกษียณอายุการทำ�งานแล้ว
ได้รับโอกาสในการเข้าเฝ้า ฯ พระเจ้าแผ่นดิน
คงจะมีวิชาชีพครูเพียงวิชาชีพเดียว
ที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา เห็นความสำ�คัญของครู ด้วยเพราะครูเป็นบุคลากรที่
มีความสำ�คัญ ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ ครูตอ้ งเสียสละเพือ่ ความสำ�เร็จ ความก้าวหน้า และความสุข
ของผู้อื่นตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งยอมเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตัว เพื่อทำ�
หน้าที่ครูอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการประชุมสามัญคุรุสภา ประจำ�ปี พ.ศ. 2509 ได้มีมติให้คุรุสภา
หาทางช่วยเหลือครูทไ่ี ด้อทุ ศิ ชีวติ จิตใจให้แก่การเป็นครูตลอดมาจนอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ ทีเ่ กษียณอายุ
ออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่การสอนไปแล้ว ซึ่งครูเหล่านี้ บางคนในบั้นปลายของชีวิต
ได้รบั ความลำ�บากยากแค้นขาดผูอ้ ปุ การะ เงินบำ�เหน็จบำ�นาญทีไ่ ด้รบั ไม่พอกับค่าใช้จา่ ยในการครองชีพ
จึงควรหาวิธีช่วยเหลือครูประเภทดังกล่าวด้วยการจัดตั้งเป็นองค์การเช่นเดียวกับการจัดตั้งองค์การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาผู้ถึงแก่กรรม (ช.พ.ค.)
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคุรุสภา ในสมัยนั้น มีความเห็นว่า หากจัดตั้ง
เป็นมูลนิธิช่วยครูอาวุโสขึ้นแล้ว คงจะมีทางทำ�ให้การยกย่องและสงเคราะห์สำ�เร็จและมั่นคงสืบไป
จึงนำ�ความเรือ่ งนี้ ขึน้ กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ขอพระราชทานเงินเป็น ทุนประเดิมในการก่อตัง้ มูลนิธจิ ำ�นวนหนึง่ ต่อมาราชเลขาธิการ (หม่อมเจ้าวงศานุวตั ร
เทวกุล) ได้แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระราชดำ�ริทจ่ี ะพระราชทาน
เงินจำ�นวน 100,000 บาท เป็นทุนประเดิมแก่มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2509
เมือ่ ได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดังกล่าว คณะกรรมการอำ�นวยการคุรสุ ภาจึงดำ�เนินการ
จัดตั้งมูลนิธิขึ้น ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยครูอาวุโส” พร้อมทั้งมีมติจัดสรรเงิน ช.พ.ค. ของคุรุสภาส่วนกลาง
สมทบเป็นเงิน 2,000,000 บาท มูลนิธไิ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2509 และนอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
รับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
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การดำ�เนินการช่วยเหลือครูอาวุโสตามข้อบังคับของมูลนิธชิ ว่ ยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำ�เป็นต้องมีทนุ มากพอสมควรเพือ่ นำ�ไปหาดอกผลสำ�หรับจ่ายช่วยเหลือครูอาวุโส คณะอำ�นวยการคุรสุ ภา
ในการประชุมสามัญ ประจำ�ปี 2509 มีมติให้คุรุสภามอบเงินที่มีผู้อุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพาจารย์
สร้างอนุสรณ์ในงาน วันครู พ.ศ. 2510 ของจังหวัดต่าง ๆ ให้แก่มลู นิธชิ ว่ ยครูอาวุโสทัง้ หมดเพือ่ สมทบทุน
พระราชทาน
การให้ความช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นับแต่ก่อตั้งมูลนิธิจนถึง
ปัจจุบัน ได้ยึดหลักสำ�คัญคือ ครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ครูสืบต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี
จนอายุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ เป็ น ผู้ มี ป ระวั ติ ชี วิ ต การงานดี ต ลอดมา มี ค วามประพฤติ
เป็นแบบอย่างทีด่ ตี ามจารีตของครู และไม่เคยมีความผิดใด ๆ จะได้รบั การพิจารณาเป็นครูอาวุโส
ตามหลักของมูลนิธิ ทัง้ นี้ ไม่วา่ ครูอาวุโสนัน้ จะอยูใ่ นตำ�แหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ก็ตาม มูลนิธจิ ะมอบ
เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติให้ทกุ ท่านเป็นการยกย่องคุณงามความดีทไี่ ด้ปฏิบตั มิ าแล้วแต่หนหลัง
หากปรากฏว่า ครูอาวุโสคนใดประสบความยากจนคับแค้นจริง ๆ หรือขาดผู้อุปการะ
ในบัน้ ปลายของชีวติ มูลนิธจิ ะได้มอบเงินจำ�นวน 8,000 บาท ให้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ในการดำ�รงชีพ ซึ่งเงินนี้ได้เพิ่มจำ�นวนเป็น 10,000 บาท ในปี 2537 และเพิ่มจำ�นวนเป็น 20,000 บาท
ในปี 2540 ส่วนจำ�นวนการช่วยเหลือในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนเงินผลประโยชน์ที่มูลนิธิจะได้รับ
จากเงินทุนในแต่ละปี

18 วิทยาจารย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อครูอาวุโส
อย่างสูงยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ�คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ เพือ่ รับพระราชทาน
เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติเป็นประจำ�ทุกปีนบั ตัง้ แต่มลู นิธเิ ริม่ ดำ�เนินการคัดเลือกครูอาวุโส ประจำ�ปี 2510
จนกระทัง่ ถึงครูอาวุโส ประจำ�ปี 2558 โดยในปีแรกได้โปรดเกล้า ฯ ให้หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
คณะกรรมการมูลนิธินำ�ครูอาวุโส ประจำ�ปี 2510 จำ�นวน 65 คน เข้าเฝ้า ฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2511
เวลา 10.00 น. ณ พระตำ�หนักจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน
เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ตัง้ แต่ครูอาวุโส ประจำ�ปี 2526 เมือ่ ครัง้ ดำ�รงพระราชอิสริยยศ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมราชกุมาร เป็นปีแรก นับถึงครูอาวุโสประจำ�ปี 2558 โดยเสด็จ
แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช กระทัง่ ครูอาวุโส ประจำ�ปี 2559 พระองค์ทรง
พระราชทานในฐานะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
นับตัง้ แต่ครูอาวุโส ประจำ�ปี 2510 ถึงครูอาวุโส ประจำ�ปี 2559 มีครูอาวุโสทีไ่ ด้รบั เครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติ จำ�นวน 112,972 คน และมี ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน จำ�นวน 2,027 คน
รวมเป็นเงิน 23,420,000 บาท
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสนี้ ถือเป็นความสำ�เร็จสูงสุดของการเป็นครู
เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อทำ�หน้าที่ครู
อย่างแท้จริงตลอดชีวิตการเป็นครู และถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและลูกศิษย์ตลอดไป

20 วิทยาจารย์

รางวัลคุรส
ุ ภา
คุรสุ ภายกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทีป่ ฏิบตั ติ น
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเกิดผลดีต่อการศึกษาของชาติ เพื่อรับ “รางวัลคุรุสภา”
ประกอบด้วย เข็มทองค�ำ “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร และเงินรางวัล
ตามทีม่ ลู นิธริ างวัลคุรสุ ภาพิจารณาก�ำหนด มีจำ� นวน 9 รางวัล คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู จ�ำนวน 5 รางวัล
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 2 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา จ�ำนวน 1 รางวัล และศึกษานิเทศก์
จ�ำนวน 1 รางวัล
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ส�ำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ผ่านการ
ประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การยกย่อง” ประกอบด้วย เข็ม “คุรสุ ภาสดุด”ี เกียรติบตั ร และเงินรางวัลจ�ำนวน
18 รางวัล คือ ผู้ประกอบวิชาชีพครู จ�ำนวน 10 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 4 รางวัล
ผู้บริหารการศึกษา จ�ำนวน 2 รางวัล และศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน 2 รางวัล
ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาระดับดีเด่น รวมทั้งสิ้น 306 คน และ
ระดับยกย่อง จ�ำนวน 243 คน วันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจ�ำปี 2561
มารับรางวัล จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมคุรสุ ภา
วารสารวิทยาจารย์ขอน�ำเสนอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 เพื่อยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในวิชาชีพและบุคคลทั่วไป
ฉบับนี้เสนอผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพครู จ�ำนวน 2 ท่าน และอีก 7 ท่าน
จะน�ำเสนอในฉบับเดือนเมษายน 2562

ประเภทผูป
้ ระกอบวิชาชีพครู

“ครูผสู้ อนคณิตศาสตร์ดว้ ยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
และสร้างโอกาสให้ชมุ ชนเกิดการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ”
ประวัติและผลงาน
ชื่อ – สกุล
ต�ำแหน่ง
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
การศึกษา

22 วิทยาจารย์

นางธิดารัตน์ หมีนปาน อายุ 44 ปี
ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
21 ปี
โรงเรียนกงหราพิชากร ต�ำบลคลองทรายขาว อ�ำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา

ความโดดเด่น
เป็นผูม้ คี วามมุง่ มัน่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ มีความเชือ่ ว่าผูเ้ รียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด ปรับเปลี่ยนบทบาท
จากการเป็นผูช้ นี้ ำ� ผูถ้ า่ ยทอดความรู้ ไปเป็นผูช้ ว่ ยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผูเ้ รียนในการแสวงหาความรู้
จากสือ่ และแหล่งการเรียนรูต้ า่ ง ๆ และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแก่ผเู้ รียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การท�ำงานเป็นกลุ่ม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท�ำให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ โดยมุง่ เน้นผลถาวรทีจ่ ะเกิดกับผูเ้ รียน ปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ รียนและผูร้ บั บริการ
ด้วยความรักเมตตาเอาใจใส่ ไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ วิริยะอุตสาหะ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ เอาใจใส่และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
การสอน ได้น�ำวิธีสอนหลาย ๆ วิธี ดังนี้ เช่น
• อธิบายจากหนังสือแล้วให้ผู้เรียนไปอ่านเองนอกเวลา
• อธิบายจากหนังสือแล้วให้อ่านหนังสือพร้อมกัน
• วิธีประชุมกลุ่มให้ผู้เรียนออกความคิดเห็นอภิปรายร่วมกัน
• สอนจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์
• ใช้กรณีศึกษา
• ท�ำรายงานค้นคว้าเป็นรายบุคคล
• ท�ำรายงานค้นคว้าเป็นกลุ่ม
• วิธีสาธิต
• ให้มีการฝึกปฏิบัติ
• ให้ท�ำโครงการหรือโครงงาน
ผลงานเด่น/รางวัลเด่นที่ปรากฏ
1. ได้รับรางวัล รางวัล “ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” สพป.พัทลุง เขต 2 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561
2. ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภท ผู้ท�ำคุณประโยชน์ทางการศึกษาระดับ จังหวัดพัทลุง
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
3. ได้รบั รางวัลครูผสู้ มควรได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง้ ที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)
ระดับจังหวัดพัทลุง
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ประเภทผูป
้ ระกอบวิชาชีพครู

“ครูเคมีผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์
เด่นในการสอน STEM มัธยม”

ประวัติและผลงาน
ชื่อ – สกุล		
ต�ำแหน่ง		
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
		
การศึกษาสูงสุด
		

24 วิทยาจารย์

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง อายุ 45 ปี
ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
23 ปี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ต�ำบลดู่ใต้ อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา (เน้นเคมี )
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความโดดเด่น
เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตั้งแต่การก�ำหนดเป้าหมายคุณภาพทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์การวิเคราะห์ผเู้ รียน ออกแบบการเรียนรูท้ สี่ นองความแตกต่างระหว่างกลุม่
และบุคคล ใช้สอื่ เทคโนโลยีการศึกษาทีเ่ หมาะสม และประเมินผลด้วยวิธกี ารหลากหลาย มีการรายงาน
ผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สาธิตการสอน เรื่อง การน�ำหลักอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันตามแนวทาง STEM Education กรณีศกึ ษา “เรือ่ ง แหนมหมูกด Like สะอาดปลอดภัย
Sure” ท�ำให้นกั เรียนสัมฤทธิผ์ ล ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถสอนนักเรียนจนได้เป็นตัวแทนไปสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 และส่งผลให้
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนแพทย์เรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นแพทย์
ทุนเรียนดีของมช. และมีลกู ศิษย์ทเี่ ป็นทัง้ ทันตแพทย์ และสอบเป็นนักเรียนแพทย์ในโครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอ�ำเภอหนึ่งทุน (odod) จังหวัดน่าน หลายคน และมีโครงงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL) ส่งประกวดได้รับรางวัลมากมาย เช่น
การยืดอายุขา้ วสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ เร่งการงอกของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ด้วยน�ำ้ หมักจากพืช
ลดความชื้นหัวหอมด้วยวัตถุดิบจากจากธรรมชาติ ฯลฯ
แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
		 ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสาขาเคมี เช่น การตอบปัญหาเคมี และทักษะ
การทดลองด้านเคมี และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจวิชาเคมีเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการตามความสามารถของนักเรียน จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งสามารถ
พัฒนานักเรียนให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ไขปัญหาเป็น ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ความสามารถในการท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครัง้ บันทึกการสอน เพือ่ น�ำมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการประเมินตามสภาพจริง เพื่อน�ำเอาความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผูเ้ รียนมาพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพของตนเองให้เกิดผลมากทีส่ ดุ สอนซ่อมเสริมนักเรียนทีเ่ รียนอ่อน
เรียนไม่ทนั เพือ่ น และส่งเสริมนักเรียนทีเ่ รียนเก่งให้เก่งเต็มตามศักยภาพของตัวเอง ดังปรากฏหลักฐาน
คือ งานวิจัยในชั้นเรียน และรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
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ผลงานเด่น/รางวัลเด่นที่ปรากฏ
1. รางวัลครูดเี ด่น STEM Education ประเทศไทย ครัง้ ที่ 4 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พร้อมโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใบเกียรติบัตร
เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 100,000 บาท ประจ�ำปี 2560
2. รางวัลเหรียญทองและเงินรางวัล 10,000 บาท ในการน�ำเสนอแผนการเรียนด้าน STEM ศึกษา
กับการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในกิจกรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับนวัตกรรมน้อย ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างและตอนบน รวม 6 จังหวัด
ประจ�ำปี 2561
3. รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแผนการเรียน ภายใต้โครงการ “ค่ายบูรณาการ STEM กับ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ” ครัง้ ที่ 3 จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ประจ�ำปี 2561

( อ่านต่อฉบับหน้า )
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Read Up Zone
ดร.โพยม จันทร์น้อย

การศึกษา 4.0
ตอนที่ 1
คนส่วนใหญ่ได้ยินค�ำว่า “ไทยแลนด์ 4.0”
บ่อยมาก หลายคนก็ติดตามดูว่ามันคืออะไร
และก็ มี ห ลายหน่ ว ยงานน� ำ ไปขยายความ
ในองค์กรของตัวเองแล้วต่อด้วย 4.0 เช่น
เกษตร 4.0 อุ ต สาหกรรมอาหาร 4.0
การท่ อ งเที่ ย ว 4.0 อื่ น ๆ อี ก หลาย 4.0
ดู เ หมื อ นว่ า อะไร ๆ ก็ 4.0 มั น ทั น สมั ย ดี
การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ไม่น้อยหน้ากว่า
หน่วยงานอืน
่ ๆ ก็ประกาศการศึกษา 4.0
หลายคนก็ให้ความเห็นไปต่าง ๆ นานาตาม
ความรู้สึกของตนเอง
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ไทยแลนด์ 3.0
ไทยแลนด์ 1.0
ก่ อ นที่ จ ะพู ด ถึ ง การศึ ก ษา 4.0
ต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่าไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร
มีความเป็นมาอย่างไร ไทยแลนด์ 4.0 เป็น
โมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทีม่ มี าไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี โดยในปี พ.ศ. 2504
เริม่ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับแรก ยุคนั้นน่าจะเป็นไทยแลนด์ 1.0
สั ง คมเกษตรกรรมที่ เ น้ น การเกษตร
เป็ น หลั ก ซึ่งในสมัยนั้นจะมีเพลงลูกทุ่ง
ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ประชาชน
รูจ้ กั ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังเนือ้ เพลง
“พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลอง
ประชุม ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่
บ้านผู้ใหญ่ลี ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึง
เรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการเขาสั่งมาว่า
ให้ชาวนาเลีย้ งเป็ด และสุกร” นับว่าเป็นความ
พยายามของรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้ยคุ ไทยแลนด์ 1.0 เป็นยุคทีย่ าวนาน
พอสมควร   

ไทยแลนด์ 2.0
ต่ อ มาเข้ า สู ่ ยุ ค ไทยแลนด์ 2.0
ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา ที่โด่งดังมากคือ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ และก็มบี ทเพลงฉันทนาทีร่ กั
สะท้อนให้เห็นถึงในยุคนัน้ ดังเนือ้ เพลง “ปิดไฟ
ใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้า นั่งเขียน
จดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าถึงคนชื่อ
ฉันทนาที่เคยสบตากันเป็นประจ�ำ”   
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ต่อมาเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 3.0 มุ่งสู่อุตสาหกรรม
ทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ มีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมมากมาย
ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างหลากหลาย อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 7 - 8% ต่อปี มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติประกาศว่า
เราจะเข้าสู่ประเทศโชติช่วงชัชวาล จนถึงฟองสบู่แตก
ถึงแม้จะมีการลงทุนจากต่างประเทศในเรือ่ งโรงงานอุตสาหกรรม
หลากหลาย มีการจ้างแรงงานในประเทศมากมายก็ตาม
แต่รายได้ของคนส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในรายได้ปานกลาง
มีความเหลือ่ มลํา้ ทางสังคม และรายได้สงู ประเทศไทยเป็นเพียง
แค่รับจ้างในการผลิตเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติก อืน่ ๆ
ที่ เ ห็ น ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ เราเป็ น
แหล่งผลิตรถยนต์ส่งขายทั่วโลก แต่เราไม่มีรถยนต์ที่เป็น
นวัตกรรมของคนไทยเอง ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 เกาหลีใต้ประเทศยังไม่สามารถก�ำหนด
อนาคตของประเทศได้เลยว่าจะเดินไปทางใด เพราะอยู่
ในภาวะสงคราม ประชาชนยากจน แต่ปัจจุบันเกาหลีใต้
เป็นประเทศชั้นน�ำของเอเชีย มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
ไม่วา่ รถยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ทสี่ ามารถแข่งขันกับของ
อเมริกาได้อย่างภาคภูมิใจ  

ไทยแลนด์ 4.0
การเข้าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสูย่ คุ ทีป่ ระเทศไทย
ต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งจากต่างชาติ ซึ่งเป็น
โจทย์ที่ท้ายทายสูงมาก ๆ ท�ำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็น
ของตนเองได้ทงั้ ๆ ทีเ่ รามีทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นประเทศมากมาย เช่น
ข้าว ยางพารา แร่ ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เราท�ำอย่างไรที่จะ
มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่มากกว่าอาหารประจ�ำวัน เราท�ำ
อย่างไรทีจ่ ะมีผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกเหนือจากนํา้ ยางพารา หรือ
อื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมของเรา เราเคยมีวิทยุ โทรทัศน์ยี่ห้อธานินท์
ซึ่งเป็นของคนไทยผลิตโดยคนไทย แต่เสียดายไม่ได้ต่อยอดและ
ต้องปิดตัวเองไป ถึงเวลาทีท่ กุ ภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยระดมความคิด
ในการพัฒนาประเทศให้เข้าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ฉะนัน้ แต่ละกระทรวง
จึงมีสโลแกนของตัวเองต่อด้วย 4.0 กระทรวงศึกษา ฯ เองก็มี
สโลแกน “การศึกษา 4.0” ส่วนรายละเอียดผู้เขียนเองก็ไม่เห็น
แผนแม่บทว่าจะเดินอย่างไร

การศึกษา 1.0
เป็นยุค พ.ศ. 2503
การศึกษา 1.0 เป็นยุค พ.ศ. 2503 หรือเราเรียกว่า หลักสูตร 2503 (ซึ่งก่อนหน้านี้ต้ังแต่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 ส่วนใหญ่
จะเป็นการเรียนตามต�ำรา ไม่ได้ก�ำหนดเป็นหลักสูตร) เป็นยุคที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ 4 ด้าน คือ
พุทธิศกึ ษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา การวัดผลวัดเป็นองค์รวม โดยตัดสินเป็นร้อยละ ใครสอบผ่าน
ร้อยละ 50 ถือว่าผ่าน ตํา่ กว่าเป็นการสอบตกต้องเรียนซาํ้ ชัน้ การสอนของครู เน้นการบรรยาย เป็นลักษณะ
บอกเล่า จดในกระดานหรือตามค�ำบอก ครูว่าอย่างไรนักเรียนจะเชื่อครูทั้งหมด นักเรียนไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้ฟงั ครูอย่างเดียว หนังสือเรียนส�ำคัญทีส่ ดุ สือ่ การสอนกระดาน ชอล์ค บัตรค�ำ รูปภาพ
โครงสร้างเวลา 4 : 3 : 3 : 2 ประถมต้นเรียน 4 ปี ประถมปลายเรียน 3 ปี มัธยมต้นเรียน 3 ปี มัธยมปลาย
สายสามัญเรียน 2 ปี สายอาชีพเรียน 3 ปี หลักการ/แนวคิด สนองความต้องการของสังคม เป็นหลักสูตร
แบบเน้นวิชา  

การศึกษา 2.0
เป็นยุค พ.ศ. 2521
การศึกษา 2.0 เป็นยุค พ.ศ. 2521 หลังจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ประชากรมากขึ้น
จึงจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นหลักสูตร เป็นการเปลีย่ นใหม่ทงั้ ระบบ ให้มรี ะดับประถมศึกษา 6 ปี ยกเลิกชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 7 ระดับมัธยมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาใช้อักษรย่อว่า “ม.” ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีวชิ าเลือกมากมายนักเรียน
สามารถเลือ กเรียนตามความถนัดความสนใจ เริ่มมีสื่อการสอนที่เ ร้าใจ เช่น มีภาพสไลด์ มี วิดี โอ
มีภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นสื่อในการจัดการเรียนสอน การวัดประเมินผลเป็นการประเมินแยกส่วน หมายถึง
ประเมินเป็นรายวิชา สอบตกรายวิชาใดก็สามารถซ่อมในรายวิชานั้น ๆ ไม่มีการเรียนซ�้ำชั้น ข้อจ�ำกัดของ
หลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2521  
1. การก�ำหนดหลักสูตรไม่สามารถสะท้อนสภาพความต้องการของท้องถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียังไม่สามารถ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
3. การน�ำหลักสูตรไปใช้ไม่สามารถสร้างพื้นฐานทางการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน
4. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศยังไม่สามารถสื่อสารและค้นคว้าหาความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวจึงปรับปรุงหลักสูตร
เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

วิทยาจารย์ 29

การศึกษา 3.0
เป็นยุค พ.ศ. 2551
การศึกษา 3.0 เป็นยุค 2551 จากข้อจ�ำกัดของหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2521
และหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 และพบว่า มีความสับสนของผูป้ ฏิบตั กิ าร
ในสถานศึกษา เป็นหลักสูตรเนื้อหาแน่นเกินไปเรียนทั้งวัน มีปัญหาในการเทียบโอน และ
ปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงเปลี่ยนมาใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิม่ สมรรถนะส�ำคัญของผูเ้ รียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการก�ำหนดตัวชี้วัดมาให้ เป็นการจัดหลักสูตร
ที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคปัจจุบนั มีศกั ยภาพพร้อมทีจ่ ะแข่งขัน
และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก จุดหมายของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก�ำหนดเป็นจุดหมาย
เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก�ำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข   
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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การศึกษารอบทิศ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และคณะ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
สภาพบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว
ประกอบกับประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและมีจ�ำนวนประชากรวัยเรียนลดลง
ส่งผลให้โรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน มีแนวโน้มปรับเปลีย
่ นขนาด
จากโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพิม
่ มากขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง

จากรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาส�ำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งส่งผลให้
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ได้ ประกอบด้วย
1) โรงเรี ย นแต่ ล ะแห่ ง ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาจากรั ฐ บาล
โดยคิดเป็นรายหัวนักเรียน คือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ�ำนวนนักเรียนมากกว่า
2) ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจ�ำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน
3) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจนท�ำให้ไม่มีศักยภาพ
ในการระดมทรัพยากร เพื่อน�ำมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน
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นอกจากนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มีความเห็นส่วนใหญ่
สอดคล้องกับสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษาว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
ท�ำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจ�ำนวนที่มากกว่าหรือจ่ายแพงกว่า
2. โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการงบประมาณจากรัฐบาลคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนน้อยตกอยูใ่ นสถานะทีเ่ สียเปรียบ
3. โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในแต่ละรายวิชาและ/หรือ 6 ระดับชัน้ เนือ่ งจากในปัจจุบนั สพฐ. ก�ำหนดสัดส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 20 คน
นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า การทีก่ ระทรวงศึกษาธิการพยายามด�ำเนินการ
“แก้ปญ
ั หาโรงเรียนขนาดเล็ก” หรือ “ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก” นัน้ เป็นการก�ำหนดเป้าหมายทีผ่ ดิ
เป้าหมายที่ถูกต้องคือ “แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในชนบทและพื้นที่ห่างไกล” ในประเทศไทย
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้มีการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
2. มาตรการบริ ห ารจั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะกรรมการก� ำ หนดเป้ า หมาย
อัตราก�ำลังพลภาครัฐ (คปร.)
1) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการ
ที่เหมาะสม
2) จัดให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อให้เกิดขนาดที่เหมาะสม
3) เร่งด�ำเนินการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4) ให้ควบรวมเป็นโรงเรียนทีส่ ามารถบริหารจัดการเพือ่ ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จัดท�ำโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ 
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ให้
สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 ว่า ผูแ้ ทนจากธนาคารโลก (World Bank)
ได้เสนอแนะให้ควบรวมหรือลดจ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพฐ.
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การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1. มีกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง
2. จัดท�ำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ก�ำหนดยุทธศาสตร์และวิธกี ารด�ำเนินการทีห่ ลากหลาย
3. การรวมและเลิกโรงเรียน โดยก�ำหนดรูปแบบการรวมโรงเรียนแบบรวมบางชั้น รวมช่วงชัน้
และรวมทั้งโรงเรียน
4. จูงใจให้ผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถยุบรวมโรงเรียนได้
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
7. ประสาน ส่งเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ในการถ่ายโอนโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนให้เข้ามารับผิดชอบในการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. เพิ่มงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
9. จัดท�ำโครงการวิจัยเพื่อก�ำหนดอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้สรุปรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่สามารถด�ำเนินการได้ประสบความส�ำเร็จ ดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียน การบูรณาการ
หลักสูตร ความร่วมมือจากชุมชน การใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบโรงเรียนเครือข่าย และ
ผู้บริหารใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ดังนี้
• ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก (สูค่ วามเป็นเลิศ) ซึง่ พบว่า หลังจากทีม่ กี ารควบรวม/ยุบเลิกแล้ว ควรพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมีปัจจัยที่ส�ำคัญ ดังนี้ ผู้บริหารมีหัวใจของการพัฒนา ผู้บริหาร
เข้าถึงชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชนเห็นความส�ำคัญของการศึกษาและการพัฒนา ผูบ้ ริหารและชุมชนร่วมกันสร้าง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน รูปแบบการพัฒนาครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียน มีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของโรงเรียนในอนาคต จะเป็นแหล่ง
ให้ความรู้กับชุมชนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ
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ข้อเสนอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรวมกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในระดับต�ำบล และให้มสี ถานะเป็นกลุม่ สถานศึกษานิตบิ คุ คล เพือ่ การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. จัดให้มกี ารควบรวมโรงเรียนให้มขี นาดเหมาะสม และเมือ่ ควบรวมแล้วควรมีนกั เรียน
ไม่ต�่ำกว่า 120 คน
3. จัดให้มีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐต�ำบล
โดยแต่ละต�ำบลมีศูนย์ประสานเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐต�ำบล มีคณะกรรมการโรงเรียนประชารัฐ
ต�ำบลท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การยุบเลิกโรงเรียน กรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการตามข้อ 1 – 3 ได้ และเป็นโรงเรียน
ที่ไม่มีนักเรียนหรือมีนักเรียนไม่ถึง 60 คน ในกรณีที่ยังมีนักเรียน เมื่อยุบเลิกโรงเรียนให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง
5. จัดให้มีโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนอุปถัมภ์ กรณีท่ีท่ีไม่สามารถควบรวมหรือ
ยุบโรงเรียนได้ โดยให้โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปร่วมพัฒนาระดมทรัพยากร
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
7. การปรับเปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนร่วมกับ อบต.หรือ กศน.
ระดับต�ำบล
8. พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ครบ
ทุกรายวิชาตามหลักสูตร
9. ก�ำหนดมาตรการจูงใจ ทั้งครู ผู้บริหารและเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา
10. ปรับแก้กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีความคล่องตัว
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Knowledge All Around
กองบรรณาธิการ

ทักษะที่จ�ำเป็นในการเรียน การท�ำงาน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมี
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Here’s a framework on ‘transversal competencies’ in
the Asia-Pacific. Many education systems throughout the region
have emphasized their importance to help learners develop
the necessary knowledge & skills across their lifespan.
Developing and Strengthening Qualifications
Frameworks in Asia and the Pacific : Building
a Culture of Shared Responsibility

Collaboration with stakeholders throughout Asia and the
Pacific is increasingly important to develop quality and relevant
lifelong learning systems. Technical planning tools like qualifications
frameworks aim to promote transparency around expected
learning outcomes, yet education and training providers in many
countries struggle to deliver on these mechanisms. A key to
changing that lies in taking a serious look at qualifications
frameworks around the region to see how we can better engage
stakeholders throughout the development process and
implementation of qualifications frameworks. This is crucial
because such frameworks cannot be effective with governments
acting alone. To ensure equal access to quality tertiary education,
including university, we must promote a culture of shared
responsibility.
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With generous support from the Republic of Korea Funds-in-Trust,
the new Guidelines on Developing and Strengthening Qualifications
Frameworks in Asia and the Pacific aim to connect several important
areas of work at national and regional levels. Main ideas include :
underline
the importance of relevant and effective learning outcomes as a means
to promote quality education.
• National Qualifications Frameworks (NQF) are a means
to build a culture of shared responsibility throughout education and
training systems, including for the development of expected learning
outcomes (e.g. knowledge, skills and values).
• Despite the rapid growth of qualifications frameworks in
• The Sustainable Development Goals (SDGs)

Asia-Pacific, questions remain about how NQFs are being
implemented to improve student mobility and employability. It is

therefore critical to address the misconception that NQF is a shortcut
to international recognition of qualifications, or a quick solution to quality
assurance.
• New tools and strategies are being developed by UNESCO

Member States to strengthen an integrated approach to NQF, quality

assurance and recognition, including around key policy instruments
such as the Tokyo Convention and forthcoming Global Convention on
the Recognition of Qualifications.
ข้อมูล : บทความจาก UNESCO
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

NangLeaw Model
การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนวัดนางเล่ว
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น
ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “NangLeaw Model การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โรงเรียนวัดนางเล่ว
ที่ต้ังหมู่ 4 ต�ำบลชัยฤทธิ์ อ�ำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผูร้ เิ ริม่
นวัตกรรมก็มิใช่ใครที่ไหน ผู้อ�ำนวยการรัชดา ทองสุข และ
คณะคุณครู โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผล
สูงสุด โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน  2. เพือ่ สร้างโอกาส
ทางการศึกษา ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมทักษะ ในด้านต่าง ๆ
ให้กับนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศได้
3. เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้นกั เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการเรียนรู้
สู่สังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยนวัตกรรมจะประกอบด้วย
การพัฒนาปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ปัจจัยการมีสว่ นร่วม
โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ชมุ ชน/ท้องถิน่ /ภาคเอกชน/ภาคส่วน
อื่น ๆ โดยน�ำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด�ำเนินงาน
บริหารงาน ตามหลักการกระจายอ�ำนาจ และสร้างนวัตกรรม
NangLeaw Model : 9 ร่วมรวมพลัง โดยให้ความส�ำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาท ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินงาน
ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตามประเมินผล รวมทัง้ ร่วมภาคภูมใิ จ
ในผลส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ของโรงเรียน ตลอดจนการควบคุม ก�ำกับ
ติดตามและประเมินผล เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดความสัมพันธ์แบบบวร

(บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นความสัมพันธ์ทดี่ ใี นการร่วมมือ ร่วมใจ
ในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ปัจจัยด้านที่ 2 ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา ซึง่ นักเรียนโรงเรียน
วัดนางเล่วส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการเรียน ขาดความรัก ความอบอุน่ การเลีย้ งดูทไี่ ม่ถกู ต้อง
ท�ำให้นักเรียนขาดทักษะชีวิต การไม่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางที่จะดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ เี ทียบเท่าโรงเรียนในเมือง
นักเรียนได้รบั การดูแลช่วยเหลือตามความต้องการ มีทกั ษะชีวติ
และภูมิคุ้มกัน สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศได้
โดยโรงเรียนได้สร้างนวัตกรรม เพื่อน�ำมาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือ โรงเรียน 4G (Good) ได้แก่ 1. Good
Care Help (ระบบดูแลช่วยเหลือดี) 2. Good Environment
(สภาพแวดล้อมดี) 3. Good Experience (ประสบการณ์ดี)
และ 4. Good Talent (ความสามารถพิเศษดี) และปัจจัยด้านที่ 3
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ นักเรียนของโรงเรียนวัดนางเล่ว
มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการคิด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ  ขาดทักษะที่จ�ำเป็นในการเตรียมพร้อมรับ
กับการเปลีย่ นแปลงของสังคม ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงได้สร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะที่จ�ำเป็นในการ
เรียนรู้ สูส่ งั คมปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง คือ 3 C Develop
ได้แก่ 1. Core Academic Develop (พัฒนาสาระวิชาหลัก)
2. Characteristics Develop (พัฒนาคุณลักษณะ) และ
3. Competencies Develop (พัฒนาสมรรถนะ)
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ผลการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนวัดนางเล่ว
ทีไ่ ด้ดำ� เนินการ ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เกิดความส�ำเร็จต่อสถานศึกษา
คณะครู นักเรียน และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคน มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ถึงการด�ำเนินงานและยั่งยืน ดังนี้
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คือ นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง นักเรียนมีคณ
ุ ภาพทัง้ ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา ได้รบั การพัฒนาเต็มศักยภาพ
มีทกั ษะการใช้ชวี ติ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ สามารถออกท�ำการแสดงหารายได้
และช่วยเหลือชุมชนได้ และนักเรียนสร้างชือ่ เสียงเข้าแข่งขัน
ในระดับประเทศในด้านดนตรี และศิลปะ สามารถเข้าเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนประจ�ำจังหวัดได้ทกุ คน เนือ่ งจาก
มีความรูท้ งั้ ด้านวิชาการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง
นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิอ์ ยูใ่ นเกณฑ์ดี และในการประเมินผล
การสอบ O-NET และ NT ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียน คือ โรงเรียนสภาพแวดล้อม
สถานที่สะอาด สดชืน่ สวยงาม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
มีแหล่งเรียนรูค้ รบครัน มีอปุ กรณ์สอื่ ทันสมัย มีหลักสูตรทีต่ รงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น โรงเรียนมีการระดมทุนมาช่วย
ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยไม่ต้องรอเงินงบประมาณ
ได้รบั รางวัลมากมาย ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในหลายเรื่องทั้งการพัฒนา
อาคารสถานที่ การจัดหาทุน การพัฒนาวิชาการ เป็นต้น
ส่งผลให้นักเรียนมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
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ผลทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน ท้องถิน่ คือ โรงเรียน ชุมชน
ท้ อ งถิ่ น พึ่ ง พาอาศั ย กั น เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นการ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา นอกจาก
การจัดประสบการณ์ดี ๆ ให้กบั นักเรียนแล้ว ชุมชนยังเข้ามา
ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
โรงเรียน และชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องส่งบุตรหลาน
ไปเรียนในตัวเมือง เป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ย ชุมชนมีสถาบัน
การศึกษาที่มีคุณภาพ

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะของพระบรมครู

ทรงล้างวาทะนิครนถ์
เรื่อง ค�ำสอน

ตอนที่ 59
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ควรรีบท�ำความดี
เมื่อท�ำความดีช้า

รีบห้ามจิตจากบาป
ใจย่อมน้อมไปในบาป

บาป คือ สภาพทีเ่ ศร้าหมองทัง้ ทางร่างกาย วาจา และจิตใจ แปดเปือ้ นส่วนใดก็ทำ� ให้สว่ นนัน้
เศร้าหมอง มีผลเป็นความทุกข์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ ความทุกข์
ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายไซร้ ขอเธอทั้งหลายอย่าได้ท�ำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ” หรือ “ที่ลับ
ส�ำหรับผูท้ ำ� บาปนัน้ ไม่มี เพราะว่าทีใ่ ดแม้วา่ งจากผูอ้ นื่ ก็ไม่เคยว่างจากตน” ตนเองย่อมรูเ้ ห็นเป็นพยาน
อยู่เสมอว่า ชั่วหรือดี จริงหรือเท็จ
ความกล้ า ในการท� ำ บาปนั้ น เป็ น ความกล้ า ที่ ไ ม่ ค วรกล้ า บุ ค คลไม่ ท� ำ บาปเพราะ
รังเกลียดบาป ท่านเรียกว่า คนมีหิริ ส่วนบุคคลไม่กล้าท�ำบาปเพราะกลัวผลอันทารุณของบาป
ท่ า นเรี ย กว่ า คนมี โ อตตั ป ปะ หิ ริ แ ละโอตตั ป ปะทั้ ง สองอย่ า งนี้ เป็ น ธรรมช่ ว ยคุ ้ ม ครองโลก
ช่วยท�ำโลกให้สะอาดและน่าอยู่ ส่วนคนที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะ ย่อมหาโอกาสท�ำบาปได้เสมอ
บุคคลที่กล้าอย่างแท้จริง ต้องเป็นคนกล้าไม่ท�ำบาป
บุญ ซึ่งตรงกันข้ามกับบาป คือ ความดี ความผ่องแผ้ว ความบริสุทธิ์ ความดีงาม
เป็นธรรมชาติช�ำระล้างกาย วาจา และใจ ให้ปราศจากมลทิน เปรียบเหมือนน�้ำที่ใสสะอาด
เป็นน�้ำแท้ ๆ ไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตม ย่อมมีอานุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วย
สิ่งโสโครกให้สะอาด ให้ผลเป็นความสุข
บุคคลเมื่อท�ำบาปย่อมท�ำบาปย่อมท�ำด้วยกาย วาจา และใจ ฉันใด เมื่อท�ำบุญก็ย่อมท�ำด้วย
กาย วาจา และใจ ฉันนั้น กายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดี วาจาที่ประกอบด้วยบุญก็เป็นใจดี
บุคคคลที่มีความกล้าอย่างแท้จริง ต้องเป็นคนกล้าท�ำความดี หรือท�ำบุญนั่นเอง
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธศาสนสุภาษิต เรือ่ ง ควรท�ำบุญบ่อย ๆ มาในหนังสือ
ธรรมบท แปลและเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ส่วนที่จะกล่าวถึง คือวาทะของพระบรมครู หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงล้าง
วาทะนิครถ์นาฏบุตร เรื่อง ค�ำสอนนิครนถ์นาฏบุตรจะสอนอย่างไร พระพุทธองค์จะหักล้างอย่างไร
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เรื่องทรงล้างลัทธิ หรือค�ำสอนของนิครนภ์นาฏบุตรนี้ มีมาในพระสูตรที่ 8 แห่งคามณิสังยุต
คัมภีรส์ งั ยุตตนิกายสคาถวรรค ว่า เวลานัน้ อสิพนั ธกปุตตคมณีซงึ่ เป็นสาวกของนิครนถ์นาฏบุตร ได้ไป
เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ปาวาริกอัมพวิหาร ใกล้เมืองนาลันทา พระพุทธองค์
ตรัสถามว่า คามณีนคิ รภ์นาฏบุตรแสดงธรรมให้สาวกฟังอย่างไร เขากราบทูลว่านิครภ์นาฏบุตรแสดงธรรม
ให้พวกสาวกฟังว่า ไม่วา่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ด เมือ่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ท�ำกาเมสุมจิ ฉาจาร กล่าวเท็จแล้ว ต้องไปอบาย
ต้องไปนรกทั้งนั้น สิ่งใดมาก อยู่มากด้วยสิ่งใด ผู้นั้นก็ถูกสิ่งนั้นน�ำไปพระพุทธเจ้าข้า
นี่แน่ะ คามณี เธอว่าสิ่งใดมาก อยู่มากด้วยสิ่งใด ผู้นั้นก็ถูกสิ่งนั้นน�ำไป เมื่อเป็นอย่างนี้ ไม่ว่า
ใคร ๆ ก็จะต้องไปอบาย ไปนรก เหมือนกับถ้อยค�ำของนิครนถ์นาฏบุตร นีแ่ น่ะ คามณี ผูใ้ ดท�ำปาณาติบาต
อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ผู้นั้นย่อมท�ำในเวลากลางคืนบ้าง กลางวันบ้าง เวลาเขาท�ำ
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมจิ ฉาจาร มุสาวาท กับเวลาไม่ทำ� นัน้ เวลาไหนมากกว่ากัน เวลาไม่ทำ�
มากกว่าพระพุทธเจ้าข้า ถ้าอย่างนัน้ ก็ไม่มใี ครไปนรก ไปอบาย เหมือนกับถ้อยค�ำนิครนถ์นาฏบุตร เพราะ
นิครนถ์นาฏบุตรว่า บุคคลอยู่มากด้วยสิ่งใด ๆ ก็ถูกสิ่งนั้น ๆ น�ำไป
นีแ่ น่ะ คามณี ศาสดาบางคนกล่าวว่า เห็นว่า ผูท้ ที่ ำ� ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมจิ ฉาจาร
มุสาวาท ทั้งสิ้น ต้องไปอบายไปนรกทั้งนั้น ย่อมมีอยู่ สาวกผู้เลื่อมใสต่อศาสดานั้นก็เชื่อตามเขา
ว่าตามเขา เมือ่ ไม่ละวาจานัน้ ไม่ละจิตนัน้ ไม่ละความเห็นนัน้ ต้องถูกกรรมนัน้ ซัดไปในนรก เหมือนกับ
ของที่โยนไปรวมกันไว้ฉะนั้น ด้วยเขานึกว่าศาสดาของเราได้สอนไว้ว่า ไม่ว่าผู้ใดท�ำปาณาติบาต
อทินนาทาน กาเมสุมจิ ฉาจาร มุสาวาท ต้องไปอบาย ไปนรกทัง้ นัน้ เราก็ได้ทำ� ปาณาติบาต อทินนาทาน
กาเมสุมจิ ฉาจาร มุสาวาท ไว้บา้ งแล้ว เราจะต้องไปอบาย ไปนรก เมือ่ คิดอย่างนีแ้ ล้ว ก็เกิดความร้อนใจ
ไม่สบายใจ เวลาเขาตาย เขาก็ต้องไปนรกเพราะไม่ละวาจานั้น ไม่ละจิตนั้น ไม่ละความเห็นนั้น
ตอนนีไ้ ด้ใจความว่า ค�ำสอนของนิครนถ์นาฏบุตรนัน้ เป็นค�ำสอนทีไ่ ม่ถกู ดี ผูท้ ไี่ ม่คดิ ให้ละเอียด
ต้องเห็นว่าถูกดี เพราะเขาสอนว่า ไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใด ท�ำปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาทแล้ว ต้องไปอบาย ไปนรกทัง้ นัน้ เมือ่ ผูใ้ ดเชือ่ ถือตามเขาอย่างนี้ แล้วนึกว่า เราได้ทำ� ปาณาติบาต
ไว้บ้างแล้ว ได้ท�ำอทินนาทานไว้บ้างแล้ว ได้ท�ำกาเมสุมิจฉาจารไว้บ้างแล้ว ได้กล่าวเท็จไว้บ้างแล้ว
เราต้องไปอบายไปนรกแน่ เมือ่ เขาคิดอยูอ่ ย่างนีเ้ รือ่ ยไป เขาก็ตอ้ งไม่สบายใจเรือ่ ยไป เมือ่ เขาตายลงไป
เขาก็ต้องไปอบาย ต้องไปนรกแน่
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ข้อที่เขาว่า อยู่มากด้วยสิ่งใด ๆ ก็ถูกสิ่งนั้น ๆ น�ำไปนั้นเมื่อเราฟังดูก็เห็นว่าถูก แต่ว่าเมื่อได้ฟัง
ค�ำของพระพุทธองค์แล้ว ก็เห็นว่าไม่ถูก เพราะเวลาที่คนเราท�ำปาณาติบาตเป็นต้นนั้นมีน้อย
เวลาไม่ท�ำนั้นมีมาก ถ้าถือว่าสิ่งไหนมากก็ถูกสิ่งนั้นน�ำไป ก็ไม่มีใครอบายไปนรก เหมือนกับค�ำ
นิครนถ์นาฏบุตรเป็นแน่ จึงว่าเป็นค�ำที่ไม่ถูก
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้คามณีฟังต่อไปว่า พระพุทธองค์ได้ทรงติเตียนการกระท�ำ
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท โดยอเนกปริบาย ทรงสอนให้ละสิ่งเหล่านี้ไว้
โดยอเนกปริบาย เมือ่ ผูใ้ ดเห็นว่า เราได้ทำ� สิง่ เหล่านีไ้ ว้แล้ว ๆ ก็ละเสียเมือ่ ละเสียแล้วก็ดใี จ ความดีใจนัน้
ก็ทำ� ให้เขาไปสวรรค์ได้ผทู้ ลี่ ะปาณาติบาต กาเมสุมจิ ฉาจาร มุสาวาท ปิสณ
ุ วาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาย
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิแล้ว ตัง้ ใจเจริญพรหมวิหารจนได้สำ� เร็จวิมตุ ติ แล้วก็หลุดจากบาปทัง้ ปวง
เป็นอันว่า พระพุทธองค์ได้ทรงสอนด้วยอาการอย่างนี้ คือ ทรงติความชั่ว สอนให้ละความชั่ว
ให้ท�ำความดี เมื่อรู้ว่าท�ำความชั่วไว้แล้ว เห็นว่าถ้าเราละเสีย ท�ำความดีก็เป็นการดี แล้วก็พยายามละ
เมือ่ ละแล้วก็ดใี จ เวลาตายก็ตอ้ งไปสวรรค์ ถ้าในชาตินนั้ ได้สำ� เร็จวิมตุ ติ ก็เป็นอันพ้นบาปบุญทีไ่ ด้กระท�ำ
ไว้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เมื่อถึงคราวที่ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังมีโอกาสได้แสดงธรรม ท่านต้องแสดง
ตามหลักของพระพุทธองค์น้ี ท่านอย่าพูดแต่เพียงว่าท�ำบาปแล้วต้องตกนรกอย่าพูดว่าผูท้ ที่ ำ� บาปทัง้ สิน้
ต้องตกนรกทั้งนั้น เพราะถ้าพูดอย่างนี้ จะท�ำให้คนทั้งสิ้นตกนรกจริง ๆ เพราะคนทั้งสิ้นต้องได้ท�ำบาป
ไว้น้อยบ้าง มากบ้าง ต้องได้ท�ำบาปไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ท่านต้องพูดว่า ผู้ที่ท�ำบาป ถ้าไม่ละบาปเสียต้องไปตกนรก แต่ถ้ารู้ว่าเราได้ท�ำบาปไว้แล้ว
เราต้องละ แล้วก็ละเสีย ตั้งใจท�ำบุญต่อไป ผู้ที่ท�ำอย่างนี้ถึงจะได้ไปสวรรค์ เมื่อคนทั้งหลายได้ฟังดังนี้
เขาก็จะดีใจ จะได้ละบาปที่เขาเคยท�ำมา แล้วเขาก็จะได้ไปสวรรค์ เพราะเมื่อนึกถึงบุญที่เขาได้ท�ำไว้
ใจเขาก็จะผ่องใส เมื่อใจผ่องใส เขาก็ต้องตายอย่างสบายใจ เมื่อตายแล้ว เขาก็ต้องได้ไปสวรรค์
ท่านจงสอนเขาว่า อย่าได้คดิ ถึงบาปทีเ่ คยกระท�ำมาแล้ว ให้คดิ ถึงแต่บญ
ุ ถึงจะเป็นการดี แม้วา่ ได้ทำ� บุญไว้
อย่างมากน้อยใด ๆ ก็จงพยายามนึกไว้ เมื่อเวลาตายจะได้นึกได้ จะได้ไปสวรรค์
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ า่ “เมือ่ รูว้ า่ ร่างกายรีแ้ ตกดับง่ายเหมือนหม้อน�ำ 
้
พึงป้องกันจิตให้มั่นเหมือนป้องกันเมืองหลวง และพึงรบกับพญามารด้วยอาวุธ คือ ปัญญา
ระวังอย่าตกอยู่ในอ�ำนาจของมารอีก”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 102
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
เมื่อถึงวาระสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา ซึ่งแสดงว่าครูและนักเรียนได้เดินทาง
มาสู่บทจบของภารกิจการเรียนการสอนตามที่หลักสูตร ฯ ก�ำหนดในแต่ละรายวิชาหรือ
แต่ละกิจกรรม นักเรียนอาจได้พักนานพอสมควร แต่นั่นมิได้หมายความว่าครูจะได้หยุดพัก
ติดต่อกันตามไปด้วย ภารกิจหนึ่งที่ส�ำคัญมาก ๆ ณ ห้วงเวลาอันงดงามและมีค่าเช่นนี้ก็คือ
“การสรุป - ทบทวน - แก้ไขปรับปรุง - พัฒนา” ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่อง
“ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน” ในรายวิชาทีค่ รูรบั ผิดชอบ พีค่ ดิ ว่าเป็นไปไม่ได้เลยทีค่ รูจะไม่นำ� ผลนัน้
มาวิเคราะห์หรือพิจารณาว่า “บรรลุจดุ มุง่ หมายหรือจุดประสงค์หรือไม่” มีจดุ ใดประเด็นใด
ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดให้ดยี งิ่ ขึน้ ในระดับชัน้ ใหม่หรือห้องเก่าแต่เป็นภาคเรียนใหม่
ต่อไป
ในที่นี้พี่ขอโยงไปถึงเรื่องการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนต่อเนื่องจากที่กล่าวมา
ข้างต้นพร้อมกันไปเลยเพราะไม่อาจแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด หากครูไม่ทราบความรู้
พื้นฐานของนักเรียนแล้วจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและวัดผลประเมินผลเพื่อแก้ไข
หรือพัฒนานักเรียนได้อย่างไร
การทราบความรู้พื้นฐานของนักเรียน พี่ขอแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานที่เป็นภาพรวมของรายวิชาที่นักเรียนจะได้เรียน
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานที่เป็นเนื้อหา / สาระย่อย ๆ ของรายวิชานั้น ๆ ขณะด�ำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ส�ำหรับส่วนที่ 1 พี่คิดว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องทราบ เพราะจะเป็น
ตัวก�ำหนดการเขียนโครงการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรายวิชา ดังนั้นก่อนจะ
สอนจริง ครูจึงจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพมาตรฐาน และช่วงเวลา
การวัดทีเ่ หมาะสมก็คอื ก่อนเปิดภาคเรียนหรือก่อนสอน นัน่ หมายความว่าครูควรทดสอบนักเรียน
ก่อนเรียนและเมือ่ สอนจบแล้วก็ตอ้ งทดสอบหลังเรียนด้วยเพือ่ เปรียบเทียบผลดูพฒ
ั นาการอีกครัง้
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ส่วนที่ 2 เป็นการวัดผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน ฯ หรือแต่ละ
เนือ้ หาย่อย ๆ ซึง่ แน่นอนครูตอ้ งทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยเช่นกัน ซึง่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีความยุง่ ยาก
ซับซ้อนพอสมควรเพราะต้องท�ำในเวลาอันจ�ำกัดและท�ำไปพร้อม ๆ กับภารกิจอื่น ๆ ของโรงเรียน
เช่น งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอน จึงเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เช่น สมมุติว่ามีจุดประสงค์ของเนื้อหาหรือทักษะหนึ่งนักเรียนบางส่วนไม่ผ่านครูก็ต้อง “จัดการ”
ให้ผา่ นจุดประสงค์นนั้ ให้ได้ ขณะทีน่ กั เรียนอีกส่วนหนึง่ ผ่านแล้วและพร้อมทีจ่ ะเรียนเรือ่ งใหม่ตอ่ ไป
พีเ่ ห็นว่า การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูล้ ว่ งหน้าหรือหยิบยืมมาจากแหล่งค้นคว้า
อืน่ ๆ โดยทีค่ รูยงั ไม่ทราบความรูพ้ นื้ ฐานของนักเรียนเลยแล้วน�ำไปใช้สอนจริง จะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร
เพราะการเตรียมเช่นนีเ้ หมือนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “แบบคาดเดาหรือคิดเอาเอง”
พี่เห็นว่าผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือแบบทดสอบประเมินความรู้นักเรียนใหม่คือ
ชั้น ม.1 และ ม.4 หากน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนแล้ว
จะเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ถกู ทางและได้ผลดีกว่าการคาดเดาเพียงประการเดียว
ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพียงหวังเชิญชวนน้องดาวได้ใช้บางช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน
วางแผน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนส�ำหรับ
ภาคเรียนต่อไปนั่นเอง
แต่มีเรื่องหนึ่งที่พี่และครูหลาย ๆ คนรู้สึก “หนักใจ” และถึงเวลาที่ “เรา” ควรยอมรับ
ความจริงกัน ก็คือปัจจุบันนี้นักเรียน “อ่าน - เขียนไม่ได้หรือได้แต่ไม่คล่อง” มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างน่าตกใจ น้องดาวลองจินตนาการดูเถิดว่าเมือ่ นักเรียนตกอยูใ่ นสภาวะเช่นนีแ้ ล้วจะเข้าใจ - รูเ้ รือ่ ง
เนือ้ หาสาระรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างไร เมือ่ อ่านโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ แล้วจะหาค�ำตอบได้หรือไม่
เมื่ออ่านค�ำสั่งให้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ได้ ผลจะเป็นอย่างไร...คงยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่อง
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ว่าจะเป็นเช่นใด
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พี่ฝากภาพลายมือและจดหมายลาครูให้น้องดาวพิจารณา แล้วลองจินตนาการเถิดว่า
ครูควรใช้วิธี การใด “แก้ไข - พัฒนา” ให้ดีกว่านี้ได้

ข้อความจดหมาย
"เรียนคูณ (คุณ) ครูที่เคราโรบ (เคารพ) ผม ณัฐพงศ์...ของ (ขอ) อยุด (หยุด) หนึ่งวัน เพราะผมมีอาการ
ปวดท้องและปวย (ปวด) หัว ม...เลขที่... ชื่อณัฐพงศ์
หรือจะปล่อยผ่านเลย จนจบช่วงชั้นนั้น ๆ แล้วก็จากเราไป...
“ครูท�ำได้ลงคอไหมหนอ..?”
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ยืนต้นแห้งตายเสียดายนัก
ขาดมือมุ่งถนอมจึงตรอมใจ
เช่นเยาวชนชาติบางขลาดเขลา
หากปล่อยปละละไหลไปตามกรรม

มือร้อนเร่าแล้งรักมาผลักไส
ตรากตรมห่มไห้ใกล้ฝั่งน�้ำ
อยู่ใต้เงามายาพาตกต�่ำ
ย่อมเพลี่ยงพล�้ำสู่ถนน...ซากต้นไม้
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตอนที่ 2

การเป็นผู้น�ำการเรียนรู้แห่งตน (Self-Directed Learning)
ผู้ที่มีความรู้จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์
ความรูจ้ ะเข้ามาในรูปแบบของสือ่ ต่าง ๆ มากขึน้ และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงไม่มรี ะบบการศึกษาใดทีส่ ามารถ
ถ่ายทอดความรูไ้ ด้ทงั้ หมด บุคคลจะสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากตนเอง หรือทีเ่ รียกว่า
การเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเอง (Self - Directed Learning) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นแนวทางหนึง่ ทีส่ อดคล้อง
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพในปัจจุบนั เนือ่ งจากเป็นการเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้บคุ คลมีการริเริม่ เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียน
สามารถเรียนรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ มากกว่าการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผสู้ อนเป็นผูป้ อ้ นความรูใ้ ห้เพียงอย่างเดียว ท�ำให้ผเู้ รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้แบบอิสระ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีชั้นเรียน
เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ บี่ คุ คลต้องมีความรับผิดชอบและความมีวนิ ยั ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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ครูนบั ว่าเป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน หากพิจารณาถึง
บทบาทหน้าที่ของครูแล้ว ครูไม่ใช่มีหน้าที่คอยจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่ครูยังมีหน้าที่ส�ำคัญ
ในการเรียนรูต้ ามบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ไม่วา่ จะเป็นด้านเนือ้ หาสาระทีจ่ ะจัดให้กบั ผูเ้ รียน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในยุคทีค่ วามรูม้ กี ารพัฒนา มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา หากครูไม่สามารถเรียนรู้ หาความรูท้ ที่ นั ยุคสมัยได้แล้ว
การจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนอาจเรียกได้วา่ ตกยุคตกสมัย
ในโลกของความเป็นจริงแล้วครูตอ้ งเรียนรูใ้ นหลายสิง่ หลายอย่างอีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแต่การเรียนรู้
เพือ่ การอยูร่ อดในการด�ำรงชีวติ เท่านัน้ แต่ครูยงั คงต้องมีการเรียนรูเ้ พือ่ สูก่ ารเป็นครูมอื อาชีพ ไม่วา่ การเรียนรู้
ในการพัฒนาตนเอง ทัง้ ในด้านศาสตร์ และศิลป์ของการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูใ้ นการครองตนให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ในการครองคนคือ
มีการเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข และทีส่ ำ� คัญการเรียนรูใ้ นการครองงาน
เมื่อกล่าวถึงงานหลักของครูทุกคนอาจตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ “การจัดการเรียนการสอน”
เป้าหมายทีส่ ำ� คัญของการจัดการเรียนการสอนก็คอื การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะดังพึงปรารถนา การทีค่ รู
จะน�ำพาผูเ้ รียนของตนไปถึงเป้าหมายได้ ครูกต็ อ้ งเริม่ เรียนรูใ้ นหลาย ๆ เรือ่ งด้วยกัน อาทิ
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรทัง้ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักสูตรอย่างถ่องแท้ จนสามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้
การเรียนรู้แนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อติดตามดูว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยการจัดการศึกษา
ของบ้านเมืองเรามีแนวโน้มและทิศทางไปทางใด เช่น การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน หรือการเตรียมการเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
การเรียนรู้สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา เรียนรูส้ ภาพวิถชี วี ติ และความเป็นอยู่
สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีค่ รูตอ้ งเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง้ คือ การเรียนรูเ้ พือ่ ให้รจู้ กั ผูเ้ รียน
ของตนไม่วา่ จะเป็นความสามารถ ความรูพ้ นื้ ฐาน จุดเด่นหรือจุดทีค่ วรพัฒนา ความถนัด ความต้องการหรือ
ความสนใจ และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
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นอกจากนี้การเรียนรู้ของครูต้องเกิดจากการปฏิบัติการในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะหน้าที่ในการจัด
การเรียนการสอน ครูต้องตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ โดยครูอาจตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการสอน
ของตนเองว่า “การจัดการเรียนการสอนของตนนั้นประสบความส�ำเร็จหรือไม่ อย่างไร อะไรคือ
การเรียนรู้ของครูในครั้งนี้ สิ่งที่ท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จและครูควรท�ำต่อไปคืออะไร และอะไร
เป็นสิง่ ทีค่ รูตอ้ งปรับปรุงแก้ไข” ซึง่ ในการหาค�ำตอบของค�ำถามดังกล่าวครูควรมีการวางแผนทัง้ แผนการสอน  
แผนการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อมีการวางแผนแล้วต่อมาครูก็ต้องน�ำแผนนั้นไปสู่การปฏิบัติการ
นั่นก็คือการจัดการเรียนการสอน ขณะที่สอนหรือหลังสอนครูก็ต้องเรียนรู้ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน�ำมา
สะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตน ซึ่งแนวทางการด�ำเนินการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ครูในยุคปฏิรูป
การศึกษามีความคุ้นชินในชื่อที่ว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน นั่นเอง
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นแค่สว่ นหนึง่ ในการเรียนรูข้ องครูเพือ่ การก้าวสูค่ วามเป็นครูมอื อาชีพเท่านัน้
เพราะในชีวติ จริงของครูตอ้ งมีการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ซึง่ อาจไม่มสี ตู รส�ำเร็จตายตัวทัง้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั ความถนัด
ความสนใจของครูแต่ละคนด้วย

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสู่การเป็นครูมืออาชีพ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสูก่ ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ในเมื่อการเรียนรู้มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู แล้วครูจะมีวิธีการในการพัฒนาตนเอง
เพือ่ ให้สามารถเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้อย่างไร ซึง่ Knowles (1990) ได้เสนอแนวคิดว่าวิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนัน้
เน้นทีก่ ารเรียนรูก้ ระบวนการเรียนรู้ (Learning How to Learn) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเน้นการเรียนทีส่ อดคล้องกับ
สภาพวิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งฝึกให้บคุ คลคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็น
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เรียนรอบตัว
ดร.พงศธร มหาวิจิตร

เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟิน (แลนด์)
ตอนที่ 2

ทฤษฎีเบื้องหลัง
ปรัชญาการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั นิ ยิ มของ John Dewey และโมเดลการเรียนรูแ้ บบ Experiential
Learning ถือเป็นรากฐานก่อเกิดแนวคิด PhBL ด้วยญาณวิทยาแบบ Constructivism ทีเ่ ชือ่ ว่าความรู้
ไม่ได้เกิดมาก่อนประสบการณ์ การมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบตั หิ รือ "Learning by Doing"
จะน�ำมาซึง่ การเกิดความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้กว่าการรับรูม้ าจากผูอ้ นื่
Experiential Learning (Kolb, 1984) เป็นโมเดลการเรียนรูท้ มี่ องว่าการเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการ
ไม่ใช่ผลลัพธ์ พูดภาษาง่าย ๆ ก็คือ “กระบวนการส�ำคัญกว่าค�ำตอบ ความรู้เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการเรียนรู”้ กระบวนการส�ำคัญขัน้ ตอนส�ำคัญตามโมเดลนีจ้ ะประกอบด้วย
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ขัน้ ที่ 1 Experience : ผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์ทเี่ ป็นรูปธรรม เป็นการเชือ่ มโยงโลกแห่งชีวติ จริง
มาใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับศึกษาเรียนรู้ อาจเป็นสถานการณ์ เรื่องราว ปัญหา ข้อสงสัย หรือประเด็น
ถกเถียงในสังคม ทีอ่ าจยังไม่มขี อ้ สรุปชัดเจน อาจมีการสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ มาอธิบายสิง่ ทีย่ งั สงสัย
ขั้นที่ 2 Reflect : ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์หลากหลายมุมมอง ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นของตนแลกเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองกับผูอ้ นื่ รูจ้ กั การวิเคราะห์ วิจารณ์ และเรียนรู้
ที่จะท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะท�ำให้ได้ค�ำอธิบายที่มีน�้ำหนักและครอบคลุมได้รอบด้านมากขึ้น
ขั้นที่ 3 Conceptualise : ผู้เรียนสรุปความรู้จากการสังเกตและสะท้อนความคิดสร้างเป็น
Concept เป็นขั้นตอนของการแปลงประสบการณ์ตรงให้กลายเป็นหลักการ โดยใช้กระบวนการ
ทางปัญญาสร้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาด้วยตนเอง
ขัน้ ที่ 4 Experiment : น�ำความรูน้ นั้ ไปประยุกต์หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เป็นขัน้ ตอน
การยืนยันคุณค่าขององค์ความรูท้ สี่ ร้างขึน้ มานัน้ ว่าสามารถน�ำไปใช้ได้จริง อาจท�ำเป็นโครงงานปฏิบตั กิ าร
หรือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เช่น โปสเตอร์ คลิปวีดิทัศน์ แสดงละคร หรือจัดแสดงผลงาน เป็นต้น

ใช้อย่างเข้าใจ
เมื่อเราเชื่อว่าเด็กสร้างองค์ความรู้ได้ บทบาทของครูและผู้เรียนในห้องเรียนก็จะเปลี่ยนไป
ครูจะเปิดใจรับฟังเด็กมากขึน้ และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทดลองลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ เกิดการค้นพบ
ด้วยตนเอง โดยครูจะคอยท�ำหน้าที่จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ
ทางความคิด และกล้าแสดงออก เกิดเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เรียกว่า Active Learning
และสารพัดวิธสี อนในกลุม่ Constructivist Active Learning Pedagogy จึงสามารถน�ำมาใช้กบั การเรียนรู้
แบบ PhBL อย่างลงตัว ไม่วา่ จะเป็น Problem - based, Project - based, Inquiry - based, Cooperative
Learning, ICT - based, Flipped classroom ฯลฯ ที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู้จักกันดี (หากแต่เราอาจน�ำมาใช้
โดยไม่ได้มีความเชื่อดังกล่าว)

ทีม่ าภาพ: https://www.janetlordeducation.com/blog/august-31st-2017
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ครูฟนิ แลนด์มกั จะเริม่ ต้นชัว่ โมงด้วยค�ำถามหรือกิจกรรม Warm Up หรือ Ice - Breaking เพือ่ ให้
นักเรียนรูส้ กึ ผ่อนคลายและเริม่ คิดเกีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ำ� ลังจะเรียน (นีค่ อื หลักจิตวิทยาทีไ่ ม่ได้อยูเ่ พียงในต�ำรา)
ช่วงของการตัง้ ค�ำถามนีเ้ องเป็นช่วงของการสร้างปฏิสมั พันธ์ทดี่ ใี นชัน้ เรียน และช่วยกระตุน้ ความตืน่ ตัว
ทางความคิด เมือ่ เริม่ ต้นด้วยความสนุกมีชวี ติ ชีวา น่าสนใจ จะช่วยกระตุน้ ความอยากเรียนรูเ้ นือ้ หา และ
ช่วยให้บทเรียนสามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรืน่ และมีความหมายต่อผูเ้ รียน และทีส่ ำ� คัญบทเรียนจะต้อง
Active ตัง้ แต่ตน้ ไปจนจบ ด้วยการท�ำให้เด็กรูส้ กึ อยากรูก้ อ่ น (สมองและจิตใจ Active) แล้วจึงตามมาด้วย
กิจกรรมทีเ่ ชือ้ เชิญให้ผเู้ รียนลงมือค้นหาค�ำตอบในสิง่ ทีอ่ ยากรู้ (ร่างกาย Active) จนสามารถสรุปสิง่ ทีเ่ รียนรู้
ได้เอง นักเรียนฟินแลนด์จงึ คุน้ ชินกับการฝึกคิด แก้ปญ
ั หา วิพากษ์และรูเ้ ท่าทันข้อมูลต่าง ๆ เกิดเป็นทักษะ
ติดตัวทีไ่ ม่ได้ตดิ ยึดกับเนือ้ หาในต�ำราเรียน และไม่แปลกทีจ่ ะท�ำข้อสอบแบบ PISA ได้ดี
มีเรือ่ งตลกร้าย (ทีม่ อี ยูจ่ ริง) ของห้องเรียนไทยทีพ่ บว่า ครูบางส่วนยังมอง Active Learning
แค่ในมิตขิ องความสนุกสนานทีผ่ เู้ รียนแสดงออกทางกาย ครูเลยจัดกิจกรรมเริม่ ต้นน�ำเข้าสูบ่ ทเรียนด้วย
เกมสนุกสนานดึงดูด จากนัน้ ก็ปดิ สวิตซ์ฉบั ตัดภาพไปทีค่ รูยนื บรรยายเนือ้ หาเองจนจบแบบ Passive สุด ๆ
แล้วค่อยวกกลับมาร้องเพลงกระโดดโลดเต้นอีกครัง้ ตอนสรุปบทเรียน เช่นนีจ้ ะเรียกได้เต็มปากหรือว่า
Active Learning เพราะครูยงั สอนด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ การเรียนรูค้ อื การถ่ายเทความรูจ้ ากครูผเู้ ป็นศูนย์รวม
ความรูไ้ ปสูผ่ เู้ รียนซึง่ ไม่รอู้ ะไรเลย กิจกรรมที่ (ครูคดิ ว่า) Active ถูกหยิบมาสวมแบบแยกส่วนกับการเรียนรู้
ปัญหาของการเรียนการสอนในห้องเรียนไทยจึงไม่ได้อยู่ที่จะใช้รูปแบบวิธีสอนใดดี แต่อยู่ที่ครู
ต้องปรับเปลีย่ นความเชือ่ ในวิธกี ารเรียนรูไ้ ปจากเดิมให้ได้เสียก่อน พูดอีกนัยหนึง่ ก็คอื “ครูตอ้ งใส่ใจว่า
ผูเ้ รียนจะเรียนรูอ้ ย่างไร มากกว่าแค่คดิ ว่าฉันจะสอนยังไง” ไม่เช่นนัน้ คงจะเกิดอาการสอนแบบบังคับ
ให้ผเู้ รียนจงสนุกเดีย๋ วนี้ !!!
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน

1. ความหมายของวรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน

วรรณคดีคืออะไร
ตามความหมายทีอ่ าจารย์เจือ สตะเวทิน (1) ให้ไว้ในหนังสือประวัตวิ รรณคดี ชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายกล่าวว่าวรรณคดี คือหนังสือหรือบันทึกความคิดที่ดีที่สุด ด้วยท่วงท�ำนองเขียน (Style)
ที่ประณีตบรรจงครบองค์ แห่งศิลปะของการเขียน สามารถดลใจให้ผู้อ่าน ผู้ฟังเกิดปิติเพลิดเพลิน
มีความรูส้ กึ ร่วมกับผูแ้ ต่ง เห็นจริงเห็นจังกับผูแ้ ต่ง มีความสะเทือนอารมณ์ ทัง้ ต้องประกอบด้วยคุณค่า
สาระอีกด้วย
เสฐียรโกเศศ(2) กล่าวไว้ในหนังสือค่าของวรรณคดีว่า วรรณคดีคือหนังสือที่มนุษย์แต่งเป็น
เรื่องขึ้น นี่เป็นความหมายอย่างกว้างขวางของค�ำว่าวรรณคดี
อาจารย์เปลือ้ ง ณ นคร(3) กล่าวไว้ในหนังสือค�ำบรรยายวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์วา่
“ที่เรียกว่าวรรณคดีนั้น แปลตามศัพท์ที่ว่าทางแห่งหนังสือ หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นจะเป็นหนังสือ
ชนิดใดแล้วแต่  แต่บรรดาหนังสือทั้งหลายนั้น แยกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. พวกหนังสือที่เป็นต�ำรับ ต�ำรา  และวิชาการ
2. พวกหนังสือที่เป็นอักษรศิลป์ หรือศิลปกรรม”
จากความหมายของวรรณคดีตามที่กล่าวมานั้น ก็พอจะสรุปได้เป็นสองทางว่า วรรณคดีคือ
หนังสืออะไรก็ได้ทแี่ ต่งขึน้ จะดีมคี ณ
ุ ค่าหรือไม่กต็ าม อีกความหมายหนึง่ ก็คอื ต้องเป็นหนังสือทีด่ เี ท่านัน้
หนังสือไม่ดีไม่จัดว่าเป็นวรรณคดี ผู้เขียนเห็นด้วยกับความหมายในประการหลังมากกว่า คือ ต้องเป็น
หนังสือที่แต่งขึ้นและมีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้

เจือ สตะเวทิน , ประวัติวรรณคดี , พระนคร : คุรุสภา , 2512 น. 8
เสฐียรโกเศศ , ค่าของวรรณคดี , พระนคร : คลังวิทยา , 2503 น. 5
(3)
เปลื้อง ณ นคร , ค�ำบรรยายวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์ , พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช 2514 น. 66
(1)
(2)
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1. ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
2. อ่านแล้ว เกิดสะเทือนอารมณ์
3. มีคุณค่า สาระ ประโยชน์
4. ส่งเสริมในด้านศีลธรรม
ชีวิตประจ�ำวันคืออะไร
ตามความหมายในพจนานุกรม ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ประจ�ำ  หมายถึง อยู่ที่ เฉพาะ
อยู่คงที่ ก็พอจะสรุปได้ว่าชีวิตประจ�ำวันหมายถึง ความเป็นอยู่เฉพาะวัน ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า
ชีวติ ประจ�ำวัน หมายถึงการด�ำเนินชีวติ ของคนทีท่ ำ� กันเป็นปกติวสิ ยั เช่น เริม่ ตัง้ แต่ตนื่ นอนตอนเช้าขึน้ มาก็กนิ
แล้วออกไปท�ำงานนอกบ้าน หรือไม่ก็ท�ำงานบ้าน ในระหว่างนั้นก็มีการพบปะสนทนากับเพื่อนฝูง
ผู้ร่วมงาน เป็นลักษณะการเข้าสังคมแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ในชีวิตแต่ละวันของเรายังต้องมีเรื่อง
ของศาสนาเข้ามาเกีย่ วข้อง ตัวอย่างเช่น วันพระก็ไปฟังเทศน์ ฟังค�ำอบรมสัง่ สอนของครูเหล่านีล้ ว้ นเป็น
เรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันทั้งสิ้น
จึงพอสรุปง่าย ๆ ถึงค�ำจ�ำกัดความหรือนิยามของค�ำว่า วรรณคดีกบั ชีวติ ประจ�ำวัน หมายถึง
หนังสือที่บันทึกความคิดที่ดีที่สุด โดยสอดแทรกเรื่องราวชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ลงไปด้วย
2. วรรณคดีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน

ศุภร บุนนาค กล่าวไว้ในหนังสือ สมบัติ กวี. ขุนช้างขุนแผนว่า (4) “วรรณคดีของชาติใดก็ตาม
เป็นประเพณีบนั ทึกชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ ในชาตินนั้ ๆ อีกทัง้ สรรพสัตว์และสิง่ ทีป่ รากฏอยูท่ วั่ โลกธาตุ”
ส�ำหรับวรรณคดีไทย เช่น เรือ่ งขุนช้างขุนแผน เขาจะได้เห็นชีวติ ความเป็นอยูแ่ บบไทย ๆ หลายอย่าง
เป็นต้นว่า การเชื่อมั่น และการเคารพในพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันตรุษ วันสงกรานต์
ส�ำหรับอาชีพก็มีปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น การท�ำนา ท�ำไร่ การรับราชการ จากวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ
ก็มชี วี ติ ประจ�ำวันปรากฏอยูเ่ ช่นกัน เพียงแต่แตกต่างกันไปตามเนือ้ เรือ่ งเท่านัน้ จึงพอสรุปได้วา่ วรรณคดี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันอย่างแน่นอน
3. วรรณคดีกับชีวิตในแง่ต่าง ๆ

เนื่องจากเรื่องราวในชีวิตประจ�ำวันมีปรากฏในวรรณคดีเป็นจ�ำนวนมาก ผู้เขียนน�ำมากล่าว
เพียงเฉพาะหัวข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ความเป็นอยู่พื้น ๆ เช่น การกิน การนอน การครองเรือน การแต่งกาย การสนทนา ฯลฯ
(2) ศีลธรรม
(3) การศึกษา
(4) ประเพณี
(4)
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ศุภร บุญนาค , สมบัติกวี. ขุนช้างขุนแผน , พระนคร : แพร่พิทยา, 2561 ค�ำน�ำ

(1) ความเป็นอยู่พื้น ๆ เช่น การกิน การนอน การครองเรือน การแต่งกาย การสนทนา ฯลฯ
ในวรรณคดีไทยมีเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องอยู่อย่างมาก เช่น
(1.1) การกิน จากพระอภัยมณีคำ� กลอนของสุนทรภูต่ อนทีเ่ จ้าละมานรับอาสานางละเวง
ไปสู้รบกับทัพของพระอภัยมณี แต่ก่อนรบนางละเวงก็ให้เจ้าละมานซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงใหม่ ๆ
พักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อน แล้วรับสั่งให้จัดเลี้ยงแม่ทัพนายกอง เจ้าละมานก็
“เสวยเหล้าเมามายสบายใจ

กินแกะไก่ม้าลาสารพัน

เอาปลายมีดกรีดเชือดเลือดสดสด

อร่อยรสน�้ำส้มด้วยคมสัน

เนื้อพังผืดตืดไตกินไส้ตัน

ยิง
่ กลืนมันเมามายท�ำชายตา”

ลักษณะอาหารการกินที่พูดนี้ คล้ายกับลาบเลือดของภาคอีสาน
ใน มหาเวสสันดรชาดก ตอนทีน่ างอมิตตดาจัดอาหารให้ชชู กไว้สำ� หรับจะได้ไปกินระหว่างทาง
ที่จะไปขอสองกุมาร  พรรณนาว่า
“วันนัน
้ นางอมิตตดาสาวศรี เมือ
่ จะตกแต่งเสบียงให้แก่ ธ ชีไป...ทางไกล
ออเฒ่าสั่งสิ่งใดเจ้าก็ได้ท�ำสิ่งนั้นทุกสิ่งสรรพ์ เสร็จสรรพส�ำหรับจะเดินทาง
ทัง
้ ลูกเดือย ข้าวฟ่างต่าง ๆ ไม่อย่างเดียว ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเม่า ข้าวพอง
เป็นของเดินทาง ถั่ว งา สาคู ตูข้าวตากหลาก ๆ ไม่น้อย ที่ใส่น�้ำอ้อยอร่อยดีล�้ำ
น�ำ้ ผึง
้ หวานฉ�ำ่ น�ำ้ ตาลหวานเฉือ
่ ย เหนือ
่ ย ๆ แก้รอ
้ นผ่อนลงถุงได้ ยัดใส่ยา่ มละว้า
หนักหนาซับซ้อน อ้ายที่ไหนกินก่อนผ่อนไว้ข้างบน ที่ไหนเมื่อจนจะได้กินนาน ๆ
จัดลงไว้ข้างล่างต่าง ๆ สารพัด”

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

โฟเบียมาแล้ววว!!!
เดือนที่แล้วพูดถึงเรื่อง “คนอมทุกข์” ซึ่งมีทั้งเรื่อง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
แ ล ะ ม ร ร ค ผ ส ม ป น เ ป กั น ไ ป ต า ม ส ไ ต ล ์ ข อ ง นั ก วิ ช า ก า ร บั น เ ทิ ง
ซึ่งในเรื่อง จะเห็นว่า “คนอมทุกข์” มีสาเหตุจากหลาย ๆ อย่าง หนึ่งในนั้น
เป็นเรื่องของ “ความกลัว” และ “ความวิตกกังวล” อยู่ด้วย
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แต่เมื่อได้ค้นคว้าลึกลงไป พบว่า “ความกลัว” กับ “ความวิตกกังวล” มีความแตกต่าง
กันมาก อาการตื่นตระหนก กังวล คิดมาก เป็นเรื่องที่มนุษย์เราต่างก็มีติดตัวมาทุกคน เรียกว่า
เป็นเรือ่ งปกติธรรมดา แต่เมือ่ พัฒนาไปมากเข้าก็จะกลายเป็นความกลัว (Fear) ไม่อยากเผชิญหน้า
กับสิ่งนั้นๆ เช่น กลัวความสูง เราก็อย่าไปในที่สูง กลัวงู ก็ต้องคอยระแวดระวัง ไม่ท�ำให้
ที่อยู่อาศัยของเรารกรุงรังอันเป็นสาเหตุที่งูจะเข้ามาอาศัยอยู่ได้
เมื่อมีการพัฒนาต่อไปอีก อาการที่ถือเป็นปกติที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้กลายเป็น
“โรคกลัว” ที่ภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า “Phobia” ถึงขั้นมีการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงปรากฏออกมา
มีอาการร้องไห้ฟมู ฟาย บางรายมีอาเจียน หรือร้องกรีด๊ ๆ ตีอกชกหัว สารพัดทีเ่ จ้าตัวควบคุมไม่ได้
โรคกลัวโฟเบียมักจะถูกโยงเข้ากับโรควิตกจริตและโรคตืน่ ตระหนก และยังสามารถส่งผล
ต่อความกลัวประเภทอื่นได้อีกมากมาย ดังจะสังเกตเห็นว่า เรื่องบางเรื่องไม่น่าจะกลายเป็น
“โรคกลัว” ไปได้ ก็เป็นไปแล้ว เช่น โรคกลัวทีช่ มุ ชน กลัวทีโ่ ล่ง หรือกลัวสถานทีท่ เี่ รารูส้ กึ ไม่คนุ้ เคย  
(Agoraphobia) เป็นต้น
ดังนัน้ ความกลัวทีย่ กตัวอย่างมานัน้ ถ้าไม่มอี าการทางอารมณ์ทรี่ นุ แรงตามมา ก็ไม่ถอื ว่า
เป็ น โรคอะไรใด ๆ ทั้ ง สิ้ น คื อ เป็ น ความกลั ว ธรรมดา ๆ ที่ ใ คร ๆ ก็ เ ป็ น ได้ เรี ย กว่ า
ไม่ตอ้ งใส่คำ� ว่า Phobia ต่อท้าย ซึง่ เมือ่ รูต้ วั แล้ว ก็เพียงแต่ควบคุมมัน หรือรูเ้ ท่าทันอาการของมัน
คอยหลบห่างอย่าให้เกิดขึน้ จนมันพัฒนาตัวมันเองกลายเป็น “โรค” ทีม่ คี นนิยามมันว่า “โฟเบีย”
คือโรคที่มีขั้นของความกลัวสูงกว่า “ความกลัว” ธรรมดา และสามารถเกิดกับเราได้โดยไม่รู้ตัว
สรุปอีกที โฟเบีย คือ อาการทางประสาทอย่างหนึง่ ทีเ่ รียกว่าภาวะ “วิตกกังวล” อันเกิดจาก
สิ่งที่ตนเองกลัว เช่น หนู แมลงสาบ ของแหลมคม หรือความสูง ซึ่งคนปกติอาจกลัว
แต่ไม่ได้มากถึงขนาดแสดงอาการออกมา เช่น   คนทั่วไปเห็นมีด ก็แค่มองมันเฉย ๆ รู้ว่า
มันอันตราย แต่จะไม่กลัวจนกว่าจะมีคนหยิบมีดหันเข้ามาหาเรา ซึง่ เป็นอาการกลัวปกติ แต่คนที่
มีอาการโฟเบีย เพียงแค่เห็นมีดก็กลัว และไม่ใช่แค่ถอยหนีอย่างเดียว แต่อาจแสดงอาการ
หายใจไม่ถนัด หัวใจเต้นแรง รู้สึกปั่นป่วนในท้อง บางรายอาจมีอาการหนักมากถึงขั้นเป็นลม
หรือเสียสติไปเลย
วันนี้ จึงต้องเดือดร้อนถึง “จิตแพทย์” มากกว่า “นักจิตวิทยา” เดิม ๆ ที่เราคุ้นชิน
เอาล่ะ ลองมาดู โฟเบีย สารพัดชนิดทีน่ กั เลงโฟเบียเขาค้นพบมาแล้ว และมันได้กลายเป็น
โรคร้ายทีเ่ กิดกับมนุษยชาติทวั่ ทัง้ โลก แม้แต่มนุษย์หมิ ะทีข่ วั้ โลกเหนือ หรือขัว้ โลกใต้ ก็ไม่มเี ว้น
Ablutophobia โรคกลัวการอาบน�้ำ   Acrophobia โรคกลัวความสูง 1 ใน 20 คน
จะมีอาการแบบนี้ ถือเป็นอาการกลัวยอดนิยมก็วา่ ได้  Arachnophobia โรคกลัวแมงมุม Bathophobia
โรคกลัวความลึก หรือกลัวอะไรทีด่ ลู กึ ลงไป เช่น ใต้ทะเลลึก ในอุโมงค์ ในหุบเขา Caligynephobia
โรคกลัวคนสวย Cathisophobia โรคกลัวการนัง่ Chorophobia โรคกลัวการเต้นร�ำ  Chrometophobia
โรคกลัวเงิน Claustrophobia โรคกลัวทีแ่ คบ หรือทีป่ ดิ เช่น ห้องเก็บของใต้บนั ได ลิฟต์ เครือ่ งบิน
ถ�ำ ้ อุโมงค์ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ อาจเป็นเพราะตอนเด็กเคยถูกขังในทีแ่ คบ Didaskaleinophobia
โรคกลัวโรงเรียน มักเกิดกับเด็กอายุ 4 - 6 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ต้องจากบ้านไปอยู่โรงเรียน ท�ำให้
รู้สึกไม่ปลอดภัย Disposophobia โรคกลัวการทิ้งสิ่งของ เก็บหมดแม้กระทั่งตั๋วรถเมล์จนของ
เต็มบ้าน Hemophobia โรคกลัวเลือด แค่เห็นเลือดก็จะเป็นลม Heliophobia โรคกลัวแสง  
Hypnophobia โรคกลัวการนอนหลับ Katsaridaphobia โรคกลัวแมลงสาบ เห็นแมลงสาบ
แล้วกรีดร้อง ควบคุมตัวเองไม่ได้
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Neophobia โรคกลัวนวัตกรรมใหม่ ๆ มักพบในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ และคนที่ไม่ชอบ
การเปลี่ยนแปลง Nomophobia โรคกลัวการขาดโทรศัพท์ คนที่มีอาการแบบนี้จะรู้สึก
ไม่สบายใจเมือ่ โทรศัพท์มอื ถือไม่ได้อยูใ่ กล้ตวั หรือรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยแค่เพราะโทรศัพท์แบตหมด  
Nyctophobia โรคกลัวความมืด พบมากในวัยเด็ก เนื่องจากเมื่อปิดไฟ เด็กมักจะจินตนาการ
ว่ามีอะไรน่ากลัวอยู่ในความมืด Ophidiophobia โรคกลัวงู Peladophobia โรคกลัวคน
หัวล้าน Phasmophobia โรคกลัวผี ไม่กล้านอนปิดไฟ ไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืน
ไม่กล้าอยู่คนเดียว Philophobia โรคกลัวความรัก ไม่อยากผูกมัดในความรัก เพราะกลัวเสียใจ
กลัวสูญเสีย Phobophobia โรคกลัวทีจ่ ะเป็นโรคโฟเบีย Scopophobia โรคกลัวการถูกจ้องมอง
Trypanophobia โรคกลัวเข็ม Trypophobia โรคกลัวรู แม้แต่ฝักบัว ที่มีรูเยอะๆ ก็กลัวถึงขั้น
เป็ น ลมหมดสติ ไ ด้ เ ลย Xenophobia โรคกลั ว คนแปลกหน้ า เช่ น เห็ น คนต่ า งชาติ
ก็จะกลัว รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง เมื่ออยู่ใกล้ และหลีกเลี่ยงไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ฯลฯ
(ยังมีอีกเป็นร้อย ๆ โฟเบีย)
โฟเบียแปลก ๆ น่าขัน เหล่านี้ จะขันไม่ออกถ้ารู้ถึงพิษสงของมัน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
ส�ำหรับคนที่ต้องตกอยู่ใต้สภาวะเช่นนั้น หากประสบกับตัวคุณ ก็ขอให้ไปพึ่งความช่วยเหลือ
จากแพทย์โดยเร็ว จะเป็นเรื่องดีที่สุดครับ
ตอนผมท�ำงานที่เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2531 ได้พบกับโรคร้ายนี้ กล่าวคือ มีแก๊งซามูไร
ชอบชวนกันขีม่ อร์เตอร์ไซค์ซง่ิ เข้าไปในที่ ๆ มีนกั ท่องเทีย่ วเยอะ ๆ และใช้ดาบไล่ฟนั ผูค้ นเหล่านัน้
เมื่อจับได้ส่งให้แพทย์ท่านลงความเห็นว่า เป็น “โรคตามความเจริญไม่ทัน” ซึ่งจนบัดนี้
ผมยังไม่รวู้ า่ ภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่าอะไร แต่พอจะรูว้ า่ มีคำ� ว่า “Phobia” ตามหลังแน่ ๆ เลย ฮ่า ๆๆ

“

เมื่อรู้ตัวแล้ว ก็เพียงแต่ควบคุมมัน
หรือรู้เท่าทันอาการของมัน
คอยหลบห่างอย่าให้เกิดขึ้นจนมัน
พัฒนาตัวมันเองกลายเป็น “โรค”
ที่มีคนนิยามมันว่า “โฟเบีย”

“
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

ความสุข

ไม่เล็กที่สิงคโปร์

ก่อนที่ผมจะเดินทางไปสิงคโปร์ ผมเคยคิดว่า…
สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่เดินเที่ยววันเดียวก็ทั่วแล้ว
สิ ง คโปร์ เ ป็ น ชาติ ที่ ทั น สมั ย มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี น่ า จะขาดเสน่ ห ์ ใ นเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม
สิงคโปร์หนาแน่นไปด้วยตึกรามใหญ่โต น่าจะอัตคัดพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติอันน่าดึงดูดใจ

แต่แล้วความคิดของผมก็เปลีย่ นไป เมือ่ ได้สมั ผัสสิงคโปร์ดว้ ยตัวเอง สิงคโปร์อาจจะเล็กก็จริง แต่ไม่มที างทีเ่ ราจะเทีย่ ว
สิงคโปร์ได้ครบภายในวันเดียวแน่ เพราะแต่ละหย่อมหญ้าล้วนซุกซ่อนของดีที่น่าสนใจทั้งสิ้น
และที่เกินคาด คือ เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่สิงคโปร์มีอยู่เหลือร้าย แม้ความทันสมัยจะรุกคืบเข้ามาเบียดกระทบสังคม
สิงคโปร์มากเพียงใด แต่น่าทึ่งที่ชนชาติต่าง ๆ ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างเหนียวแน่น ตลอดจน
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ สิงคโปร์จึงเป็นชาติที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีสีสันทางวัฒนธรรมให้ได้สัมผัสอย่างไม่รู้จบ
อีกอย่างหนึ่งที่ผิดคาดก็คือ ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ สิงคโปร์กลับสามารถจัดสรรพื้นที่สีเขียวเป็นโอเอซิสของเมือง
ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่เพียงแค่นนั้ ยังเนรมิตธรรมชาติกลางใจเมืองทีม่ คี วามงดงามแปลกตาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะฉะนัน้
ในความเป็นจริง ท่ามกลางดงตึกสูง สิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยสวนเล็กสวนน้อยสวย ๆ จ�ำนวนมาก และมีแม้กระทั่งผืนป่าร้อน
ชื้นผืนใหญ่ใจกลางเกาะ!!
อยากรู้จักสิงคโปร์มากกว่านี้ ตามผมมาเลย ผมจะพาไปส�ำรวจเมืองสิงคโปร์กันครับ แต่บอกไว้ก่อนนะ ว่าสถานที่
ทีผ่ มแนะน�ำนัน้ เป็นเพียงแค่หยิบมือเดียวของสถานทีท่ นี่ า่ สนใจในประเทศสิงคโปร์ ถ้ามีโอกาสในฉบับต่อ ๆ ไป ผมจะน�ำมาเขียน
แนะน�ำเพิ่มเติมกันอีกนะครับ
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ทีแ่ รกทีค่ วรไปเยีย่ มชมก่อนทีอ่ นื่ ใด เพราะจะช่วย
ปูพื้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากเหง้าตัวตนของสังคม
สิงคโปร์ให้แก่เราได้เป็นอย่างดี คือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
สิงคโปร์
ใครที่ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรที่สุดแสนจะน่าเบื่อ
อาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เมื่อได้เหยียบย่างเข้ามาใน
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ เพราะการจัดแสดงข้าวของต่าง ๆ ในแต่ละส่วน
ท�ำได้เยี่ยมยอด เนื่องจากน�ำเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้การน�ำเสนอประวัตคิ วามเป็นมาและ
พัฒนาการของสังคมสิงคโปร์ในแต่ละช่วงยุคมีความน่าสนใจ
และตื่นตาตื่นใจมาก เป็นตัวอย่างที่ท�ำให้เห็นว่าความรูก้ บั
ความบันเทิงสามารถเข้าคูก่ นั ได้อย่างลงตัว มินา่ ล่ะทีน่ จี่ งึ มี
พ่อแม่ผู้ปกครองหอบลูกกระเตงหลานเข้ามาใช้บริการกัน
ให้คึกคักไปหมด
มีส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด คือ ส่วนที่ว่า
ด้วยการก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ ภายในห้องได้ฉายวีดิทัศน์
บนหน้าจอขนาดใหญ่ในตอนทีล่ กี วนยูให้สมั ภาษณ์สอื่ มวลชน
เกี่ยวกับการแยกตัวเป็นเอกเทศของสิงคโปร์จากสหภาพ
มาลายา ระหว่างให้สมั ภาษณ์ ลีกวนยูถงึ กับหลัง่ น�ำ้ ตาออกมา
น�ำ้ เสียงสัน่ เครือ ใบหน้าหม่นเศร้า จนกระทัง่ จุกน�ำ้ ตาจนพูด
ไม่ออก เพราะสะเทือนใจกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น
เชือ่ ว่าหลายคน แม้กระทัง่ ตัวเขาในขณะนัน้ คงไม่มนั่ ใจนักว่า
สิ ง คโปร์ จ ะน� ำ พาตั ว เองให้ อ ยู ่ ร อดได้ อ ย่ า งไร ในเมื่ อ
มีขนาดเล็กนิดเดียวทรัพยากรธรรมชาติกแ็ ทบไม่มี ซ�ำ้ ยังมามี
ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอีก
  
ไม่น่าเชื่อว่าในอีก 50 กว่าปีให้หลัง สิงคโปร์และ
ลีกวนยูได้ทำ� ให้ทวั่ โลกประจักษ์วา่ ไม่เพียงทีเ่ ขาน�ำพาประเทศ
ให้อยูร่ อดได้ แต่สงิ คโปร์ในทุกวันนีย้ งั สามารถพัฒนาตัวเอง
จนมีความมั่งคั่งถึงขั้นเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นน�ำของโลก
ที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับนับถือเป็นแบบอย่าง
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Merlion

มาถึงสิงคโปร์ทงั้ ที ไม่ไปถ่ายรูปคูก่ ับรูปปั้นสิงโต
ทะเล (Merlion) สักหน่อย ใครเขาก็จะว่าได้ว่ามาไม่ถึง
เนื่องจากรูปปั้นสิงโตทะเลถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ก็ว่าได้
รูปปัน้ สิงโตทะเลตัง้ อยูท่ รี่ มิ อ่าวมารินา (Marina Bay)
เป็นสัตว์ในจินตนาการ คือ มีหวั เป็นสิงโต และล�ำตัวเป็นปลา
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปคู่กับสิงโตทะเลอย่างมาก
โดยถ้าจะให้เก๋ ต้องท�ำท่ายอดฮิตไปด้วย คือ ท่าอ้าปาก
รับน�้ำพุที่พวยพุ่งออกมาจากปากสิงโตทะเล ผมเห็นใคร ๆ
ก็ทำ� กันตัง้ แต่ลกู เด็กเล็กแดงจนกระทัง่ คนเฒ่าคนแก่ เลยอด
ไม่ได้ ต้องลองท�ำตามดูหน่อย ปรากฏว่าพอเห็นภาพนัน้ แล้ว
ก็อดข�ำตัวเองไม่ได้
ในบริเวณรูปปัน้ สิงโตทะเล ยังเป็นจุดชมวิวชัน้ ยอด
เพราะสามารถมองเห็นสถานทีส่ ำ� คัญริมอ่าวมารินาได้ครบหมด
ไม่ว่าจะเป็นตึกมารีนาเบย์แซนส์ (Marina Bay Sands) ที่มี
เรือเทินอยู่บนยอดตึก 3 หลัง โรงละครเอสพลานาดหรือ
ตึกทุเรียน รวมทั้งสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)
ซึ่งถือเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ย่านไชน่าทาวน์เป็นอีกย่านที่พลาดไม่ได้ เพราะ
นอกจากจะมีตึกแถวชิโนโปรตุเกสหลากสีสันให้ชมแล้ว
ทีน่ ยี่ งั มีรา้ นอาหารจีนแบบสตรีทฟูด้ ให้เลือกชิมอย่างจุใจด้วย
มีทั้งสไตล์ฮักกา ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว หรือแม้กระทั่งกวางตุ้ง
อีกหนึง่ สีสนั ของย่านไชน่าทาวน์ คือ แผงค้าริมทางนับร้อย ๆ ร้าน
ซึง่ มีสนิ ค้าราคาย่อมเยาสารพัดอย่าง ให้เลือกซือ้ อย่างมันมือ
นอกจากนั้น ภายในย่านไชน่าทาวน์ ยังเป็นที่ตั้ง
ของวั ด พระธาตุ เ ขี้ ย วแก้ ว ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมศรัทธา
ของชาวพุทธทั่วทั้งสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน
พระธาตุเขีย้ วแก้วของพระพุทธเจ้า ทีอ่ ญ
ั เชิญมาจากประเทศพม่า
นอกจากพระธาตุเขีย้ วแก้วแล้ว วัดแห่งนีย้ งั มีความน่าสนใจ
อยูท่ กี่ ารตกแต่งอาคารสถานทีซ่ งึ่ วิจติ รอลังการ สมกับงบประมาณ
การก่อสร้างที่สูงเกือบ 2,000 ล้านบาท

ตึกมารินาเบย์แซนด์ส (Marina Bay Sands)

ย่านไชน่าทาวน์
ถัดจากย่านไชน่าทาวน์ไปเพียงเล็กน้อย มีเสน่หข์ อง
วัฒนธรรมอินเดียรอเราอยู่ที่นั่น ไม่เฉพาะอาคารสีลูกกวาด
เด่นสะดุดตาอันเป็นเอกลักษณ์ ลิตเติล้ อินเดีย ยังมีวดั แขก
งามๆ อาหารเลิศรส ส่าหรีผืนงามบนเรือนร่างของสาว ๆ
กลิน่ ก�ำยานหอมฟุง้ รวมไปถึงวิถชี วี ติ ของผูค้ น ให้ได้สมั ผัสเสน่ห์
กันอย่างไม่หยุดหย่อน
แต่เหนือสิ่งอื่นใด เหตุผลที่คนไทยหลายคนนิยม
ไปเยือนย่านนี้ คือ การไปช้อปปิ้ง โดยเฉพาะน�้ำหอมในห้าง
สรรพสินค้าชือ่ ดัง ทีว่ า่ กันว่าราคาถูกกว่าในเมืองไทยเกินครึง่
ไปย่านคนจีนมาแล้ว ย่านคนอินเดียก็แล้ว จะไม่
ไปเยีย่ มชุมชนชาวมุสลิมในย่านอาหรับสตรีต (Arab Street)
สักหน่อย เดีย๋ วจะหาว่าไม่ครบสูตร ย่านอาหรับสตรีทมีมสั ยิด
สุลต่าน (Sultan Mosque) ตัง้ เด่นเป็นสง่าเคียงคูช่ มุ ชนมาเกือบ
100 ปี โดยมีรา้ นรวงทีย่ งั คงกลิน่ อายความเป็นอาหรับกระจาย
ไปทัว่ หย่อมย่าน เช่น ร้านอาหาร ร้านชา ร้านพรม ร้านเครือ่ งหอม
ร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องใช้เกี่ยวกับศาสนา
อีกหนึง่ เสน่หใ์ นย่านอาหรับสตรีท ทีล่ อ่ ใจให้นกั ท่องเทีย่ ว
จากทัว่ สารทิศมาติดกับดัก คือ ภาพศิลปะสีสนั สดใสบนผนัง
ตึกเก่าในซอยฮาจิ (Haji lane) ซึง่ ยาวตัง้ แต่ตน้ ซอยยันท้ายซอย
เป็นความน่าหลงใหลซึ่งอดใจไม่ถ่ายภาพด้วยไม่ได้

ส�ำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ ไม่ควรพลาด
ไปเยือน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (Universal Studio) ซึ่งเป็น
สวนสนุกครบวงจรระดับโลกในธีมภาพยนตร์ฮอลลีวดู แห่งแรก
ในอาเซียน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเป็นอาณาจักรแห่งความสุข
ของครอบครัวที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงแค่ข้ามฝั่งไปยัง
เกาะเซ็นโตซา (Sentosa) ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย
ความบันเทิงอันหลากหลาย ทัง้ เครือ่ งเล่น กาสิโน โรงภาพยนตร์
ธีมพาร์ค ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ อนึ่ง
ยูนเิ วอร์แซลสตูดโิ อมีพนื้ ทีก่ ว้างขวางมาก ถ้าจะเทีย่ วให้ครบ
จริง ๆ ต้องเผื่อเวลาไว้ทั้งวัน
ส�ำหรับใครที่เป็นขาช้อป ต้องที่นี่เลย...ย่านถนน
ออร์ชาร์ด (Orchard Road) บนถนนสายนี้ถือเป็นสวรรค์
ของนักช้อปอย่างแท้จริง เพราะมีหา้ งสรรพสินค้าขนาดใหญ่
เรียงรายเป็นแถวอยูท่ งั้ สองฟากถนน แต่สำ� หรับคนซึง่ ชอบเดิน
ตลาดนัดเป็นชีวิตจิตใจอย่างผม งานนี้เลยไม่ได้อะไรติดไม้
ติดมือกลับมา เพียงแค่เดินจิบบรรยากาศ กับหาของอร่อย ๆ
กินแค่นกี้ พ็ อใจแล้ว
บอกแล้วว่าสิงคโปร์ให้ความส�ำคัญกับพืน้ ทีส่ เี ขียว
อย่างยิ่ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีใครคิดเนรมิตสวนสวย
ริมทะเลให้เป็นของขวัญส�ำหรับชาวสิงคโปร์ โดยผสมผสาน
ระหว่างความสวยงามของธรรมชาติกับประดิษฐกรรม
ล�้ำสมัยจากฝีมือมนุษย์ได้อย่างลงตัว ภายใต้ชื่อ การ์เดน
บายเดอะเบย์ (Garden by the Bay)
ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบสีเขียวของต้นไม้ รับรองว่ามา
ที่นี่ไม่ผิดหวัง เพราะนอกจากจะมีสวนกลางแจ้ง ซึ่งตกแต่ง
ในธีมต้นไม้ยักษ์หรือซุปเปอร์ทรี (Supertree) ที่เราสามารถ
เดินชมวิวเพลิน ๆ บนสะพานลอยฟ้าได้แล้ว ทีน่ ยี่ งั มีสว่ นจัด
แสดงพันธุไ์ ม้ในหลังคาโดมขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้จาก
ทั่วโลก โดยแต่ละส่วนถูกออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตย์
ได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง
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วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

ในทุกค�่ำคืน ต้นไม้ยักษ์ซุปเปอร์ทรี ซึ่งมีความสูง
เท่ากับตึก 15 ชัน้ จะมีการแสดงเล่นไฟกระพริบอย่างสวยงาม
นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาจับจองพื้นที่รอชมการแสดงกันจน
แน่นขนัด หากเดินไปหน่อย ข้าง ๆ การ์เด้นส์ บายเดอะ เบย์
จะเป็นทีต่ งั้ ของห้างมารีนาเบย์แซนส์ ซึง่ เราสามารถตีตวั๋ ขึน้
ไปยังจุดชมวิวของตึก เพือ่ ชืน่ ชมความงามของเมืองสิงคโปร์
ในยามค�ำ่ คืน ซึง่ มีแสงไฟจากตึกรามบ้านช่องส่องแสงวิบวับ
อย่างละลานตา
ส�ำหรับผู้ที่นิยมสีสันชีวิตยามราตรี ขอแนะน�ำให้
ไปเดินเล่นเลียบแม่นำ�้ สิงคโปร์ บริเวณนัน้ มีแหล่งบันเทิงจ�ำพวก
ร้านอาหาร คาเฟ่ คลับ บาร์ ฮิป ๆ อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก แหล่งบันเทิง
เหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่เป็นท่าเทียบเรือ ซึ่งอดีต
เคยเป็นโกดังสินค้า ประกอบไปด้วย 3 ท่าด้วยกัน ได้แก่ โบตคีย์
(Boat Quay) คลาร์กคีย์ (Clarke Quay) และโรเบิรต์ สันคีย์
(Robertson Quay) ซึ่งแต่ละที่สามารถเดินถึงกันได้
ผมเดินเล่นเพลิน ๆ เลาะเลียบไปตามริมแม่น�้ำ
สิงคโปร์มงุ่ หน้าไปทางปากแม่นำ �้ ในระหว่างนัน้ ก็เสพบรรยากาศ
โรแมนติกของแสงไฟวับวามบนตึกสูงไปเรือ่ ย ๆ พร้อม ๆ ไปกับ
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ซอยฮาจิ (Haji lane)

มัสยิดสุลต่าน (Sultan Mosque)
ชมสถาปัตยกรรมของตึกเก่าแบบโคโลเนียลที่มีอยู่หนาตา
ในที่สุดมาถึงจุดที่เชื่อว่า เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์
(Sir Stamford Raffles) ขึ้นฝั่งสิงคโปร์เป็นครั้งแรก (Raffles
Landing Site) ซึง่ มีรปู ปัน้ ของเขาในท่ายืนกอดอกเป็นอนุสรณ์
ราฟเฟิลส์ได้รบั การยกย่องว่าเป็นบิดาของประเทศ
สิงคโปร์ เพราะเขาเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในทุกด้าน ถ้าราฟเฟิลส์มีญาณวิถีหยั่งรู้ได้ เขาคงจะภูมิใจ
ไม่น้อยที่สิ่งซึ่งเขาปูทางไว้เมื่อเกือบ 200 ปีก่อน ได้รับ
การสานต่อโดยคนรุน่ ต่อ ๆ มา จนสิงคโปร์กลายเป็นดินแดน
ทีร่ งุ่ โรจน์อย่างเช่นทุกวันนี้
ต้องขอบคุณราฟเฟิลส์ และชาวสิงคโปร์ ที่มีส่วน
ในการส่งมอบความสุขมาให้ แม้สงิ คโปร์จะเป็นเพียงประเทศ
เล็ก ๆ แต่ความสุขที่ผมได้รับ
กลับเป็นความสุขกองโต ทีพ่ อ
นึ ก ถึ ง ครั้ ง ใด ก็ เ กิ ด รอยยิ้ ม
ในหัวใจทุกครั้ง

Full Frame
ดร.ดิเรก พรสีมา

ผลิตครู

เพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง :
หรือเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ ?

เมื่ อประมาณปี พ.ศ. 2538 นั ก ธุ ร กิ จและนั ก การศึ ก ษาชั้ น น� ำ ของไทย น� ำ โดย
คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ และศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้ไปปรึกษาหารือกันที่ธนาคาร
กสิกรไทย ของคุณบัณฑูร ประเด็นหลักในการหารือคือการหาค�ำตอบว่าท�ำอย่างไร
ประเทศไทยของเราจึงจะเติบโตได้อย่างยัง
่ ยืน แข่งขันกับประเทศชัน
้ น�ำในภูมภ
ิ าคเอเซียและ
บนโลกได้

ภายหลังการปรึกษาหารือ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ประเทศของเราจ�ำเป็นจะต้องปฏิรปู การศึกษา
ขนานใหญ่ ต้องปฏิรปู การศึกษาให้คนไทยมีคณ
ุ ภาพสูง ให้สามารถแข่งขันได้กบั ประเทศในภูมภิ าคเอเซีย
และในเวทีโลก ส่วนรายละเอียดว่าจะปฏิรปู อะไร ท�ำไม และอย่างไรนัน้ คงต้องมีการศึกษา วิจยั วิเคราะห์
และระดมความคิดเห็นของผูค้ นจากหลากหลายภาคส่วน ให้มาร่วมกันคิดและร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกัน
ในการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในขณะนัน้ (ดร.รุง่ แก้วแดง) ท�ำหน้าที่
เลขาธิการ จึงได้รบั การทาบทามให้มาท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะท�ำงาน และได้ขอร้องให้ศาสตราจารย์
ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ท�ำหน้าที่ประธานคณะท�ำงาน
ในขณะที่ภาคธุรกิจและการศึกษาก�ำลังหารือกันอยู่นั้น ฝ่ายการเมืองก็ก�ำลังด�ำเนินการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทุกคนในคณะท�ำงานมองเห็นเป็นโอกาสว่า
ถ้ามีบทบัญญัติสักมาตราใดมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�ำหนดให้ประเทศไทย
มีกฎหมายการศึกษาได้ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือก็จะส�ำเร็จ
การประสานงานกับฝ่ายที่ยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในขณะนั้นจึงเกิดขึ้น
พร้อมกับค�ำถามที่ว่า กฎหมายการศึกษาของเราควรมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไร จึงจะท�ำให้ประชาชน
และผูเ้ กีย่ วข้องเห็นความส�ำคัญ มองเห็นประโยชน์ และให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิรปู
การศึกษาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากครู ผู้บริหารการศึกษาที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว ประชาชน และ
ผู้มีผลประโยชน์ได้เสียกับการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจึงจะส�ำเร็จ
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คณะท�ำงานได้ตั้งคณะท�ำงานย่อยขึ้นมากกว่า 30 คณะ เพื่อไปศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ระบบการศึกษาของไทยและของประเทศชั้นน�ำทั้งหลายของโลก โดยเลือกคณะท�ำงานที่มีความรู้
ความสนใจ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในระบบการศึกษาของประเทศนัน้ ๆ ให้มาศึกษา วิคราะห์
ทัง้ ระบบ ทัง้ ผลผลิตของระบบการศึกษา (Output) กระบวนการผลิต (Process) ทรัพยากรเพือ่ การผลิต
(Input) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ของระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ น�ำมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกันกับระบบการศึกษาของไทย เพื่อจะหาค�ำตอบว่า “ถ้าจะปฏิรูปการศึกษาของไทย
ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ และยั่งยืน”
หนึ่งในคณะท�ำงานย่อยชุดนี้ก็คือคณะท�ำงานย่อยเกี่ยวกับการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึง่ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ด้วยว่า
“ท�ำอย่างไร เราจึงจะท�ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ รับผิดรับชอบ ก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน นักศึกษา
และประชาชน” คล้าย ๆ กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศชั้นน�ำทางการศึกษาของโลก
โจทย์ทคี่ ณะท�ำงานชุดใหญ่ฝากมาอีกอย่างคือ “ท�ำอย่างไรวิชาชีพครูและผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ของไทยจึงจะได้รับการยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากคนไทยเช่นเดียวกับการที่แพทย์และ
วิชาชีพแพทย์ของไทยได้รับการยอมรับจากประชาชน”
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตครูของประเทศชั้นน�ำและระบบการผลิตแพทย์
ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2540 คณะท�ำงานย่อยพบว่าคุณภาพของครูหรือของแพทย์ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของกระบวนการผลิต คุณภาพของกระบวนการผลิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวป้อนเข้าระบบ
การผลิตครูรับตัวป้อนเข้ามาจากสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของผลผลิตของระบบย่อยอืน่ ๆ ทีต่ า่ งส่งผลผลิตของตนออกไปสูส่ งิ่ แวดล้อมซึง่ เป็นระบบใหญ่ของสังคม
ถ้าจะปฏิรูปการศึกษาให้ส�ำเร็จ เราต้องใช้ครูผู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง (Professional)
เป็นครูที่ (Fullan : 2003) : (1) มีมาตรฐานความรู้ ความสามารถสูง เป็นมาตรฐานความรูค้ วามสามารถ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ทั้งความรู้เกี่ยวกับนักเรียน เกี่ยวกับวิชาที่จะสอน เกี่ยวกับวิธีการ
ที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (2) รู้ว่าจะใช้ความรู้ใดกับสถานการณ์ใดและกับนักเรียนคนใด
(3) รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจ การปฏิบัติ และสามารถจัดการ แก้ปัญหา
ประสานกับบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ตนท�ำงานได้ส�ำเร็จ (4) ทันสมัย ริเริ่ม สร้างสรรค์ ใช้สื่อและอุปกรณ์
สมัยใหม่ในการท�ำงาน (5) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง และ
(6) ได้รบั ค่าตอบแทนตามระดับความสามารถและความเชีย่ วชาญของความเป็นวิชาชีพชัน้ สูงของตน
การที่จะท�ำให้บัณฑิตครูของไทยมีมาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)
และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น (จรรยาบรรณ) สูง เหมาะสมกับการเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพชัน้ สูงดังทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้น นักศึกษาครูของไทยก็ตอ้ งศึกษาและได้รบั การบ่มเพาะเป็นเวลานาน เช่นเดียวกันกับการศึกษา
และการบ่มเพาะของนักศึกษาแพทย์ หรือคล้ายกันกับระบบการศึกษาและบ่มเพาะครูของประเทศชัน้ น�ำ
ทั้งหลาย ในทุกองค์ประกอบของระบบการผลิตครู การศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงไม่เพียงพอ
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ทีจ่ ะท�ำให้นกั ศึกษาครูของไทยมีคณ
ุ ลักษณะและสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพชัน้ สูงได้ เช่นเดียวกับ
ประเทศชัน้ น�ำทางการศึกษาทัง้ หลายของโลกต่างก็ใช้บณ
ั ฑิตครูระดับปริญญาโทสอนนักเรียนมัธยมศึกษา
หรือประถมศึกษา
กระบวนการผลิต (Process) จึงต้องเริ่มต้นจาก (ดิเรก พรสีมา และคณะ : 2541; ดิเรก
พรสีมา : 2560) : (1) การก�ำหนดภารกิจและหน้าที่ของคณาจารย์ให้ชัดเจน ให้ครูของครูสอนตรงตาม
วิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี/โท และสร้างภาวะผู้น�ำขึ้นในคณะครุศาสตร์ (2) การจัดหาและพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ (3) การสร้างแรงจูงใจและให้คณาจารย์ทุ่มเท
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้นักศึกษาครูเป็นผู้ปฏิบัติ (Active Learning Approaches)
ให้นักศึกษาครูเกิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็น (Inquiry Skills) ในวิชาที่เรียน ทั้งวิชาครู วิชาเอก
การบูรณาการวิชาครูและวิชาเอก วิชาพื้นฐาน และวิชาเกี่ยวกับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย (University Classroom) และ
ห้องเรียนของโรงเรียน (School Classroom) ให้เรียนที่โรงเรียน สถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการสื่อ
ศูนย์ภาษา ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฯลฯ เพื่อน�ำข้อสงสัยทั้งหลายไปใช้ในการก�ำหนดปัญหา
(Problem) และสร้างโครงงาน เรียนรู้จากการท�ำโครงงาน (Project - based Learning = PBL) ก็จะ
ท�ำให้เกิดการเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือแบบวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ของ
การเรียนการสอนเข้ามาช่วย ทั้งการเรียนการสอนแบบสอนน้อยแต่เรียนรู้ได้มาก (Teach Less and
Learn More = TLLM) ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรงร่วมเรียน (Cooperative Learning) การเรียน
การสอนแบบบูรณาการ (Integrative Learning) การเรียนการสอนแบบให้ค�ำแนะน�ำ  (Coaching)
การเรียนการสอนแบบเป็นพีเ่ ลีย่ ง (Mentoring) ให้เรียนด้วยการปฏิบตั แิ ละสร้างผลงาน (Community
of Practice = COP) ให้มีชั่วโมงส�ำหรับนักศึกษาครูได้สะท้อนและสรุปความรู้และความเข้าใจที่เป็น
ของตนเอง (Reflection/ Contemplation) ฯลฯ (4) การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อให้เป็นหน่วยงานร่วมกันผลิตครู (5) การใช้เวลา
ในการบ่มเพาะและพัฒนานักศึกษาครูอย่างเหมาะสมและเพียงพอแก่การท�ำให้นกั ศึกษาครูกลายเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงอย่างมั่นคงถาวร (6) การพัฒนาคณาจารย์โดยอาศัยการสร้างชุมชนวิชาชีพ
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community = PLC) การให้ผลสะท้อนกลับ (Feedbacks)
และสร้างประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาแก่คณาจารย์ ติดตามและประเมินผลการสอนของ
คณาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาครูและการให้ผลสะท้อนกลับ (Feedbacks) แก่นักศึกษาครู
เป็นระยะ (7) การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในระหว่างภาคและปิดภาคเรียน (8) การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยระบบหอพักและกิจกรรมหอพัก และ (9) ทุกขั้นตอนจาก (1) - (8) ด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบ ผ่านกระบวนการวางแผน น�ำแผนไปปฏิบัติ ประเมินผลการปฏิบัติ และน�ำผลการประเมินมาใช้
ในการวางแผนและการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง – Plan, Do, Check, Act = PDCA ซึง่ ถ้ากระบวนการผลิต
เป็นอย่างนี้ บัณฑิตครูก็จะกลายเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงคล้ายกับบัณฑิตแพทย์ได้
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เพื่อให้สถาบันผลิตครูสามารถใช้กระบวนการผลิตครูดังที่กล่าวถึงข้างต้นได้ ตัวป้อนเข้า
ของระบบการผลผลิตครูของไทย ทั้งนักศึกษาครู ครูของครู หลักสูตร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทางการผลิต สื่อการเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติ หอพัก ฯ ก็จะต้องมีลักษณะคล้ายกันกับตัวป้อนเข้า
ของระบบการผลิตแพทย์ไทย หรือคล้ายกันกับตัวป้อนเข้าของระบบการผลิตครูของประเทศชัน้ น�ำ
ทางการศึกษาของโลก นั่นก็คือ (ดิเรก พรสีมา และคณะ : 2541; ดิเรก พรสีมา : 2560) :
(1) นักศึกษาครูตอ้ งมีคณ
ุ ภาพสูง ต้องเป็นนักเรียน ม.6 ระดับเยีย่ มของประเทศ เช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์
ต้องไม่รับนักศึกษาจ�ำนวนมาก ๆ เกินความต้องการของผู้ใช้ครู (2) หลักสูตรต้องมีมาตรฐานสูง
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของประเทศและของโลก ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไป
วิชาครู วิชาเอก วิชาเลือก ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์พระราชา (3) คณาจารย์
หรือครูของครูต้องมีคุณภาพสูง ทันสมัย มีปริมาณพอเพียง มีความสามารถในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ มีจติ วิญญาณความเป็นครู มีพเี่ ลีย้ งนักศึกษาครูประจ�ำโรงเรียนร่วมผลิตครูทมี่ คี วามรู้
และประสบการณ์ทางการสอน (Mentors) ร่วมให้คำ� แนะน�ำนักศึกษาครู (4) มีสอื่ สถานประกอบการ
ห้องปฏิบตั กิ าร แหล่งเรียนรู้ หอพัก อุปกรณ์ทจี่ ะเข้าถึง ICT, YouTube แหล่งเรียนรูด้ จิ ทิ ลั มีโรงเรียน
ร่วมผลิตครู (Teacher Training Schools -TTS) ทั้งที่เป็นโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมผลิต
(5) มีผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ น AI, Robot, etc. ทีส่ ามารถมาให้ความรูส้ มัยใหม่แก่คณาจารย์และนักศึกษาครู
(6) มีงบประมาณ เวลาส�ำหรับการผลิตที่เอื้ออ�ำนวย และทรัพยากรการบริหารเพียงพอ
(7) มีกฎหมาย ระเบียบที่ส่งเสริมการผลิตครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
จากข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้างต้น คณะท�ำงานย่อยเกี่ยวกับ
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสรุปและน�ำเสนอประเด็นการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อที่ประชุมคณะท�ำงานชุดใหญ่เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดสาระบัญญัติในกฎหมาย
การศึกษาทีจ่ ะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนเกีย่ วกับการปฏิรปู ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 33 ประเด็น
และหลายประเด็นมีรายละเอียดเกี่ยวข้องเยอะ ตัดสินใจไม่ได้ เช่น การผลิตครูในระบบปิด
การมีหลักประกันการมีงานท�ำ  เงินเดือนและรายได้ของครู ฯลฯ จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปครู คณาจารย์และบุคลลากรทางการศึกษาในขณะนั้นมาก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายการศึกษาได้ทั้งหมด หลายประเด็นให้น�ำไปก�ำหนดไว้ในกฎหมายลูก จึงท�ำให้ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เพียง 6 มาตรา
คือมาตรา 52 - 57 ดังที่ผู้คนในวงการการศึกษาทราบกันดีอยู่แล้ว
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ค�ำว่า “วิชาชีพชัน้ สูง” “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” จึงเกิดขึน้ เพือ่ ใช้เป็นกลไกหรือเครือ่ งมือ
ในการท�ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยได้รับความไว้วางใจจากสังคมเช่นเดียวกับการที่
แพทย์ไทยได้รับความไว้วางใจจากสังคม ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก และค�ำว่า “วิทยฐานะ”
“เงินค่าวิทยฐานะ” เพื่อรองรับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกฎหมาย
ระดับรองจึงเกิดขึ้นตามมา
ถ้าวิชาชีพครูไม่ได้เป็นวิชาชีพชัน้ สูง เป็นเพียงอาชีพธรรมดาเหมือนอย่างอาชีพทัว่ ไป วิทยฐานะ
และเงินค่าวิทยฐานะของผู้ประกอบอาชีพครูจะยังควรมีอยู่ต่อไปไหม
ณ วันนี้ กฎหมายหลักทางการศึกษา โดยเฉพาะ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เปิดโอกาสให้สถาบันผลิตครู โดยเฉพาะ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ผลิตครูให้ออกไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงได้แล้ว คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ทั้งหลายจึงควรจะได้ผนึกก�ำลังกันผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มา
ให้การสนับสนุนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้ท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะแพทย์ศาสตร์
เพือ่ ให้กระบวนการผลิต - Process ตัวป้อนเข้าของระบบการผลิต - Input or Management Resources
และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตครู - Environment  เอื้อให้บัณฑิตครูและคุณครูทั้งหลายได้รับ
ความไว้วางใจและยอมรับจากประชาชนเช่นเดียวกับการที่แพทย์ไทยได้รับการยอมรับจากประชาชน
ต้องผลิตให้ครูไทยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง มากกว่าการผลิตเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ
เพียงเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่สังคม ประชาชนสงสัยและคลางแคงใจในคุณภาพ
บัณฑิตครูของพวกเรา เพราะบัณฑิตครูไม่สามารถท�ำตนเหมือนกับผูป้ ระกอบวิชาชีพชัน้ สูง - Professional
พึงปฏิบัติ และผลิตเกินความต้องการเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อ้างอิง :
ดิเรก พรสีมา และคณะ การพัฒนาวิชาชีพครู, 2541 (เป็นรายงานการวิจัยเพื่อใช้ในการก�ำหนดสาระบัญญัติใน (ร่าง)
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) โรงพิมพ์และ
ท�ำปกเจริญผล กรุงเทพมหานคร (พิมพ์เผยแพร่โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
ดิเรก พรสีมา ครูไทย 4.0, 2559 มติชนรายวัน 4 - 5 พฤศจิกายน 2559
ราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542
ราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เล่มที่ 120 ตอนที่ 52 ก 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2546
Fullan, Michael, Change Forces with a Vengeance, 2003, Routledge Falmer, NY, New York.
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

Yangnoi Model 4-5-6 สุดยอดยุทธศาสตร์
แห่งความสำ�เร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านยางน้อย
23 ตำ�บลบึงแก อำ�เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  35130
ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
ในช่วงก่อนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านยางน้อยประสบปัญหาในการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิง่ มีขอ้ จ�ำกัด มีความขาดแคลนในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต�่ำ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่า เฉลี่ยต�่ำกว่า ระดับประเทศ
ทุกด้าน มีจำ� นวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ร้อยละ 21.21 ด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
ครูไม่ครบชั้น เนื่องจากมีข้าราชการครูสายผู้สอนจ�ำนวน 3 คน ไม่มีครูอัตราจ้างหรือ
บุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ ด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่ สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ล้าสมัยและครูผู้สอนไม่มี
ความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และอีกอย่างชุมชนมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
การท�ำนาไม่มอี าชีพเสริม เสร็จสิน้ จากการท�ำนาจะอพยพไปขายแรงงานในกรุงเทพมหานคร
หรือต่างจังหวัดปล่อยให้ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตอย่างยิ่ง
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
การบริหารจัดการศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา
ให้พ้นผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้บรรลุจุดหมายคือ พัฒนา เยาวชนให้มีคุณภาพเป็น
คนดี เก่ง และมีความสุข เป็นก�ำลังส�ำคัญให้กบั ประเทศชาติควบคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชน
จึงพยายามปรับแนวคิด สร้างความตระหนักรับผิดชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาควบคู่ไปกับการยกคุณภาพชีวิตของชุมชน
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กรอบแนวคิด

บรบิททางสงัคม/ชมุชน
(Communication)
บรบิทของโรงเรยีน
การบรหิารงานของ
โรงเรยีนบานยางนอย
- งานวชิาการ
- งบประมาณ
- งานบคุคล

สภาพปญ
 หาและ
แนวทางการ
พฒ
ั นาคณ
ุ ภาพ
การศกึษา
แบบมสีวนรวม

แผนยทุธศาสตรการพฒ
ั นา
คณ
ุ ภาพโรงเรยีนขนาดเลก็
ของ สพฐ./กฎหมาย
/ขอระเบยีบที่เกี่ยวของกับ
โรงเรยีน ฯลฯ

รปูแบบ
แนวทาง
การพฒ
ั นา
สถานศึกษา
/วดั

ดำเนนิการ
ตามแนวทาง
การพฒ
ั นา
คณ
ุ ภาพ
การศกึษา
แบบมี
สวนรวม

ตดิตามผลการ
ดำเนนิงาน ฯ

คณ
ุ ภาพ
การศกึษา/
คณ
ุ ภาพชวีติ
ของชมุชน
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โรงเรยีนบานยางนอย
-งานวชิาการ
-งบประมาณ
-งานบคุคล

พฒ
ั นาคณ
ุ ภาพ
การศกึษา
แบบมสีวนรวม

การพฒ
ั นา
สถาน
ศกึษา/วดั

ดำเนนิกา
รตามแนวทาง
การพฒ
ั นา
คณ
ุ ภาพ
การศกึษา
แบบมี
สวนรวม

การมีส่วแนร่
ฒนาการศึกษา
ผนยวทุมของชุ
ธศาสตรกามรพชนในการพั
ั นา
ฒ
คณ
ุ ภาพโรงเรยีนขนาดเลก็
โรงเรียนขนาดเล็
กและการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอด ดังนั้นกระบวนการ
ของ สพฐ./กฏหมาย
ที่โรงเรียนจะด�
/ขำอเนิ
ระนเบการสร้
ยีบทเีกายีงความผู
วของกบักพันกับชุมชนจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนบ้านยางน้อย
ได้สร้างกระบวนการเทคนิ
โรงเรยีนคฯ5ลร่ฯวม คือ การร่วมคิด การร่วมท�ำ การร่วมตรวจสอบ การร่วมพัฒนา และ
การร่วมภาคภูมิใจเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน

ปจจยัการมสีวนรวม
PDCAP
ประชมุคณะกรรมการ,
หนวยงาน,องคกรตาง ๆ
สรางเครอืขายผปูกครอง,
ศิษยเกา, ครภูมูปิญ
 ญาทองถนิ
ฯลฯ

รวมคดิ
(plan)

ประชมุผปูกครอง,
ผมูสีวนเกยีวของ

รวมทำ (Do)
รวมตรวจสอบ (Check)
รวมพฒ
ั นา (Action)

MOU

ทุกสิ่งรวม
ภาคภมูใิจ (Pride)
ดานคณ
ุ ภาพผเูรยีน
กาวไกลสู
ความยงัยนื
ดานคณ
ุ ภาพการมสีวนรวม
ดานคณ
ุ ภาพการบรหิารจดัการ
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ดานคณ
ุ ภาพครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
ดานคณ
ุ ภาพแหลงเรยีนร/ู
ภมูปิญ
 ญาทองถิน
ดานคณ
ุ ภาพชวีติของชมุชนทดีขีนึ

ดำเนนิงานฯ

คณ
ุ ภาพ
การศกึษา/
คณ
ุ ภาพชวีติ
ของชมุชน

โดยใช้ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม 4 - 5 - 6 ดังนี้
4 เป็นการประสานงานร่วมกันของ 4 ฝ่าย ได้แก่ บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียนและหน่วยงาน
องค์กรและเครือข่ายในท้องถิ่นเป็นการสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น
5 เน้นการบริหารแบบมีสว่ นร่วม โดยให้ทงั้ 4 ฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วม ใช้เทคนิค 5 ร่วม
ได้แก่ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผล และการร่วมชื่นชม
6 เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน ใน 6 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู/บุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ด้านคุณภาพการมีส่วนร่วมและด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
Yangnoi Model 4-5-6 สุดยอดยุทธศาสตร์แห่งความสำ�เร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก
คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน

ครูภูมิปญญาทองถิ่น

ฝายวิชาการ

ฝายประสานงาน
ความรวมมือ

ฝายกิจกรรม

ฝายนิเทศ ติดตาม

โรงเรียนบานยางนอย/ชุมชนบานยางนอย/วัดอุตมังคลาราม

ผูเรียน ครู และผูบริหารมีคุณภาพ โรงเรียน/ชุมชนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย วัด ชุมชน ทองถิ่น
ใหความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาพุทธ และวิถีประเพณีวัฒนธรรมของไทย
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ
ผลจากการน�ำรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม “Yangnoi Model 4 - 5 - 6 สุดยอด
ยุทธศาสตร์แห่งความส�ำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก” ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ต่าง ๆ ได้แก่
1) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ�ำปีการศึกษา 2558
2) ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับชาติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�ำรุ่นที่ 7 ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสพฐ.
4) ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559
จากธนาคารออมสิน ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
5)  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 (สถานศึกษาพอเพียง) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
6) ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ระดับชาติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จากคุรุสภา
7) ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 จากกระทรวง
สาธารณสุข
8) ได้รับรางวัลโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 จากกรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข
9) ได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบพลังขับเคลื่อน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจ�ำปี 2557
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
10) ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจ�ำปี 2557
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
11) โรงเรียนดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าท�ำงาน โรงเรียนขนาดเล็ก ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 ประจ�ำปี 2557
12) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนน�ำเสนอชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จากกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2557 ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
14) ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรจัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมเสวนาพลัง “บวร”
บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลือ่ นค่านิยม 12 ประการ สูช่ มุ ชนคุณธรรม จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
15) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบมารยาทไทยจังหวัดยโสธร ประจ�ำปี 2557 ตามโครงการ
ขยายผลมารยาทไทยในสถานศึกษา ประจ�ำปี 2557 จากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
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PRASIT MODEL
โรงเรียนวัดประสิทธาราม
หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางชนะ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74000
ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
โรงเรียนวัดประสิทธารามเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ทีป่ ระสบปัญหาต่าง ๆ ตามธรรมชาติของ
โรงเรียนขนาดเล็ก คือครูไม่ครบชัน้ สอนไม่ตรงวิชาเอกและอยูใ่ นวัยใกล้เกษียณอายุราชการ งบประมาณ
จ�ำกัด ไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน สภาพห้องเรียน อาคารเรียน เก่าแก่ ช�ำรุดทรุดโทรม
ที่ผ่านมา โรงเรียนไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แปลกแยกจากชุมชน
มีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ปกครอง กับคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน ขาดการระดมทรัพยากรใด ๆ มาพัฒนาโรงเรียน นักเรียนที่เรียนที่นี่เป็นลูกชาวบ้านที่ฐานะ
ทางบ้านค่อนข้างยากจน หาเช้ากินค�ำ 
่ และส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาครอบครัวแตกแยก เด็กอาศัยกับบุคคลอืน่
ที่ไม่ใช่พ่อ แม่ เช่น อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน
ไม่ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาต่อ
เนื่องจากโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
วังไกลกังวล DLTV 100 % นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเป็นการเรียนแบบ Passive Learning คือรับอย่างเดียว
หากครูผู้ควบคุมชั้นเรียนไม่ได้กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดตาม ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมของโรงเรียน
ต้นทาง บางครัง้ นักเรียนต้องเรียนกับครูตตู้ ามล�ำพัง ครูวา่ งเว้นการพัฒนามาเป็นเวลานาน ใช้วธิ กี ารสอน
แบบเดิมขาดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนสู่ภายนอก
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
จากการระดมความคิดเห็นได้ข้อสรุปร่วมกันว่าในการจะพัฒนาโรงเรียนวัดประสิทธาราม
ให้กลับมามีชีวิตชีวา มีคุณภาพมากขึ้นในทุกด้าน ควรใช้หลักการบริหารจัดการโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของบุคคล กลุ่มคน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเปิดโอกาส และแสวงหาความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตรวจสอบ ประเมินผล ตั้งแต่
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจ�ำเป็น การวางแผนด�ำเนินการ การท�ำงานร่วมกัน
การประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา ให้การด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การหางบประมาณมาพัฒนาโรงเรียน โดยการระดมทรัพยากร
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนที่ให้นกั เรียนได้ฝึกการคิด การปฏิบัติจริง การท�ำงานร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้รูปแบบการบริหารที่เรียกว่า “PRASIT Model” ประสิทธิโมเดล
ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
PRASIT Model
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูเรียน

ครู

ผูบริหาร

โรงเรียน ชุมชน

- เปนคนดี คนเกง และ
มีความสุข
- มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม
12 ประการ
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกระดับชั้น
- มีผลการทดสอบ NT
และ O-NET สูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ
และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- มีแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู

- มีขวัญและกำลังในการ
ทำงาน มีแรงบันดาลใจ
- มีการปรับวิธีการเรียน
เปลี่ยนวิธีการสอน
- มีการทำงานเปนทีม
- มีเครือขายความรวมมือ
- มีการพัฒนาตนเองให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ในดานตาง ๆ สูค วามเปน
ครูมืออาชีพ

- ผูบริหารมีเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนา
การศึกษาจากทุกภาคสวน
- สามารถบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูบริหารไดรับการยอมรับ
จากครู ผูปกครอง ชุมชน
และสังคมภายนอก
- ดานชุมชน

- ชุ ม ชนเข า มามี ส  ว นร ว ม
และใหความรวมมือกับ
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
มากขึ้น
- รูสึกภูมิใจ รักและผูกพัน
กับโรงเรียนมากขึ้น
- ชุมชนเขมแข็งเพราะคน
ในชุมชนใหความสำคัญ
กับการเรียนรู
- ผูปกครอง ชุมชน ใหความ
สำคัญกับการเรียนและ
การศึกษาตอของบุตรหลาน
- ผูปกครองเอาใสใจ
บุตรหลานมากขึ้น
- ชุมชนศรัทธาในตัวผูบริหาร
และครู
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P

R

Participation

Resources

คือ การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ มีการกระจาย
อ�ำนาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งการ
ตัดสินใจและบริหารจัดการร่วมร่วมกับผู้บริหาร
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จากทุกภาคส่วน

คือ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

A

Active Learning
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม กระตุ้น
ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการท�ำงาน การลงมือปฏิบตั จิ ริง
ทักษะการคิด การสื่อสาร ทักษะอาชีพ ให้นักเรียน
ได้สัมผัสกับชุมชน เรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริง

I

S

Social Network
คือ การใช้สื่อสังคม การน�ำเสนอผลงาน การระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ รวมทัง้ ใช้ในการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับสังคมภายนอก ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram Twitter
YouTube เป็นต้น

T

Inspiration

Technology

คือ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ในการพัฒนาตนเองทัง้ ครูและนักเรียน
ด้วยการสอดแทรกในทุก ๆ กิจกรรม

คือ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษา ไม่วา่ จะเป็น
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ฐ านข้ อ มู ล
เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
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ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
1. นั ก เรี ย นเป็ น คนดี มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ า นิ ย ม 12 ประการ
ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่พึงพอใจทุกชั้นเรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติทั้ง O-NET และ NT ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. นักเรียนได้ใช้ชีวิตในบรรยากาศของโรงเรียนที่สวยงาม สะอาด มั่นคง แข็งแรง
มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐานครบครัน มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตให้ได้เรียนรู้ สืบค้นได้ด้วยตนเอง และเพื่อความบันเทิง
4. ให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ มีความสุข
ในการใช้ชีวิตในโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นที่ประทับใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มาเยี่ยมเยียน

ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของชุมชน และสังคม มีการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีการคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการท�ำงานเป็นทีม ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต และได้ลงไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้น
รวมทั้งการดึงชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ
งาน PDCA ในกระบวนการท�ำงาน มีการกระตุ้นการทางาน นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ครูทุกคนผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online ) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ และ
ผ่านการอบรมพัฒนาเพื่อพัฒนาตนเองมากกว่าคนละ 20 ชั่วโมงต่อปี
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ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา
1. ผู้บริหารมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาจากทุกภาคส่วน
2. ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ได้รบั รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Award ) รางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษายอดเยีย่ ม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
จากการบริหารโดยใช้ PRASIT Model
3. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาเด่น เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2560
4. รางวัลบุคคลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
1) เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2) รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจ�ำปี 2559
จากการประกวด โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
3) รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นแบบอย่าง ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
การพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประจ�ำปีการศึกษา 2558
4) โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2558
สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพระดับ 3 ดาว (ผลการสอบ (O-Net)
ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
6) เกียรติบัตรจัดการศึกษาตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ระดับคุณภาพดีมาก
7) เกียรติบตั รโรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ความฉลาดรู้

เรื่องการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาจะรู้เรื่องการบริหารเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพได้ ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาเปลีย
่ นแปลงตนเอง
ให้มค
ี วามฉลาดรู้ (Literacy) เรือ
่ งการบริหาร คือ ผูบ
้ ริหารต้องมีความรูค
้ วามเข้าใจ
เรื่องการบริหารการศึกษา (Knowledge) ต้องพัฒนาฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้มค
ี วามสามารถ มีความช�ำนาญในการบริหารจัดการเพือ
่ ให้เกิดทักษะในการด�ำเนินการได้
(Competency) และที่ส�ำคัญคือ จะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการด�ำเนินงานหรือในสถานการณ์เหตุการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความฉลาด รูเ้ รือ่ งการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษานัน้
ประกอบด้วย
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้เรื่องตนเอง ความรู้เรื่องคน
และความรู้เรื่องงาน และอื่น ๆ  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้
ตนเองทัง้ ในเรือ่ งคุณลักษณะของตนด้านสติปญ
ั ญา อารมณ์
ความสามารถ ทัศนคติ ความเป็นผู้น�ำ  และอื่น ๆ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ จึงต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับคน
อาทิ การสร้างแรงจูงใจ ลักษณะของคน การติดต่อสือ่ สาร
ประสานงานกลุม่ และอืน่ ๆ ในขณะเดียวกันจะต้องมีความรู้
เกีย่ วกับงานการบริหารสถานศึกษา หลักและกระบวนการ
ในการบริหาร ปัจจัยที่ช่วยในการบริหารนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ข้อมูลข่าว การติดต่อสื่อสาร
2. ด้านทักษะและความสามารถ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารแล้วจะต้องพัฒนา
ฝึกฝน เปลีย่ นแปลงตนเอง ให้มคี วามสามารถ ความช�ำนาญ
ในการด�ำเนินการในเรือ่ งการบริหาร ทัง้ ด้านตนเองทีต่ อ้ งท�ำ
ให้ตนเองมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ มีภาวะผูน้ ำ�
และพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับ
การเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษาในด้านคน ผูบ้ ริหารจะต้องเข้าใจ
ผูอ้ นื่ และสามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ใช้กระบวนการกลุม่ มี
ทักษะและความสามารถในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ  คอื
ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมี
ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานบริหาร

สถานศึกษา มีทักษะในกระบวนการบริหารจัดการ เช่น
การวางแผน การด�ำเนินการการตรวจสอบประเมินผล และ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์
ปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะและความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทัง้ ด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
ข้อมูลการติดต่อสือ่ สาร บริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ศึกษาเหล่านี้ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะและ
เกิดความช�ำนาญ
3. ด้านการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจ เมื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหาร
ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเกิดทักษะและมีความช�ำนาญ
เรือ่ งการบริหารสถานศึกษาแล้วจะต้องสามารถตัดสินใจและ
ประยุกต์ใช้ความรูท้ กั ษะ ความสามารถ ในการด�ำเนินงาน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์เหตุการณ์และ
ปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความฉลาดรู้ เรื่องการบริหาร
การศึกษา (Educational Administration Literacy) ต้องมี
ความรู้เรื่องการบริหาร (Knowledge) พัฒนาเปลี่ยนแปลง
จนเกิดทักษะและความสามารถเรือ่ งการบริหาร (Competency)
และต้องสามารถตัดสินใจและประยุกต์ใช้เรื่องการบริหาร
ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้ำชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 80

Move to Mars
แกรก ๆ ๆ ๆ !
เสื้อผ้าทั้งหมดที่แขวนเรียงรายอยู่ในตู้ถูกกวาดรวบกระชากออกมาในคราวเดียวแล้วถูกเหวี่ยงซวบลงไปบนเตียง
เธอปลดเปลื้องเสื้อผ้าพวกนั้นออกจากไม้แขวนเสื้อทีละตัวอย่างลนลาน
“นี่เรามีเวลาเท่าไหร่เนี่ย” เธอเอ่ยถามโดยไม่ละสายตา เม็ดเหงื่อผุดพรายเลื้อยไหลโทรมหน้า
เขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาเหลือบดูเพียงเสี้ยววินาที
“2 ชัว่ โมง !” เขาตะโกนตอบในขณะทีก่ ำ� ลังง่วนอยูก่ บั การเหวีย่ งนูน่ เหวีย่ งนีล่ งไปในกระเป๋าใบใหญ่ โดยไม่มกี ารสละเวลา
ไปจัดระเบียบใด ๆ ทั้งสิ้น
“ตายแล้ว ! แล้วมันจะทันมั้ยเนี่ย” เธอร้องโวยวาย น�้ำเสียงเหมือนคนท้อแท้สิ้นหวังและก�ำลังจะร้องไห้
“เอาเถอะน่า เอาไปเท่าที่จ�ำเป็นก็พอ เร็ว ๆ ด้วย อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราต้องออกจากที่นี่แล้ว กว่าจะไปถึงรถแม่ง
ติดฉิบหายแน่ !” เขาพูดโดยที่มือยังโยนของใส่กระเป๋าเป็นระวิง
“ฮือ ๆ ๆ ๆ ฉันยังไม่อยากตาย ฉันยังไม่อยากตาย ไม่อยากตาย  ไม่  ไม่อยากตาย...” เธอละล�่ำละลักพร�่ำเพ้อราวกับ
คนไม่ได้สติ
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เพี้ยะ ! เขาพราดเข้ามาตบหน้าไปหนึ่งฉาด !
“เฮ้ย ๆ ! ใจเย็น ๆ ! คุมสติไว้ก่อนอย่าเพิ่งหลุด ถ้าไม่อยากตายก็รีบเข้า เดี๋ยวเค้าจะไปกันแล้ว !”
ได้ผล !
ต่อไป

เธอเหลือเพียงอาการสะอึกสะอืน้ แบบกล�ำ้ กลืนฝืนตัวเองไม่ให้ฟมู ฟายแล้วก้มหน้าก้มตาเก็บของลงกระเป๋าเดินทาง

“แล้วรัฐบาลแม่งก็เพิ่งจะมาประกาศนะ...” เขาบ่นระหว่างที่วิ่งวุ่นไปโกยของมาลงกระเป๋าเพิ่ม
“เมื่อวานตอนเราเห็นเครื่องบินหน้าตาแปลก ๆ ล�ำเบ้อเร่อลอยเกลื่อนเต็มเมืองก็โคตรงงกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
แม่งนึกว่ามนุษย์ต่างดาวบุกโลกเหมือนในหนัง เปิดดูเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ แม่งมีแต่คนแชร์รูปพวกนั้น
เต็มหน้าฟีดเต็มห้องแชตไปหมด เรียกว่า ทั้งโลกน่าจะคุยกันอยู่เรื่องเดียวเลยมั้ง”
“เออ เห็นเหมือนกัน” เธอหันมาบอก
เขาบ่นต่อ มือก็เริ่มพับเสื้อผ้าให้เล็กลงเพราะมันชักจะล้นกระเป๋า
“ข่าวลือแม่งว่อนไปหมด แล้วอยู่ ๆ ก็มีท่อกลม ๆ ยาว ๆ ลงมาจากเครื่องบินพวกนั้นอีก กว่าท่าน ๆ ในรัฐบาล
จะประกาศว่าท่อพวกนัน้ คือลิฟท์ลำ� เลียงให้ประชาชนทยอยขึน้ ยานอวกาศยักษ์ทจี่ อดลอยรออยูท่ วั่ เมืองเพือ่ อพยพไปดาวอังคาร
แม่งก็เดามั่วซั่วตื่นตระหนกกันไปเรียบร้อยแล้ว”
“จริง ๆ พอประกาศออกมาแม่งน่าตกใจกว่าอีกนะ” เธอหันมาบอก
“ตกใจบ้าอะไรล่ะ ! นี่มันเป็นสิ่งที่ควรจะท�ำมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้วด้วยซ�้ำ ! โลกนี้มันอยู่ไม่ได้แล้ว แม่งมีแต่มลพิษ
ทัง้ น�ำ 
้ ทัง้ อากาศ ทัง้ ดิน แม่งปูย้ ปี่ ยู้ ำ� กันจนเละเทะไปหมดแล้ว อยูน่ ะ่ อยูไ่ ด้แต่จะตายห่ากันเมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้ อพยพไปดาวอังคาร
กันน่ะดีแล้ว อยู่ในโดมแก้วยักษ์ก็ยังดีกว่าอยู่ที่น่ี ที่นี่แม่งแค่จะสร้างโดมแก้วมาครอบยังท�ำไม่ได้เลย ไอ้พวกรวย ๆ
แม่งจองพื้นที่สร้างนู่นสร้างนี่กันเต็มไปหมดแล้ว โลกใบนี้มันเละไปหมดแล้ว !”
“Day Cream กับ Eye Cream เอาไปได้มั้ยเนี่ย ที่นู่นแพงแน่เลย น่าจะยังมีขายน้อยอยู่” เธอชูครีมสองกระปุก
ให้ดูพร้อมขอความเห็น
เขาส่งสายตาตาย ๆ มองมาด้วยความระอา ตอบกลับมาด้วยเสียงเนือย ๆ
“เอาไปได้หมดแหละ แค่ต้องยัดลงไปในกระเป๋าที่เค้าแจกมาให้ได้ เพราะเค้าให้เอากระเป๋าใบนั้นไปได้แค่ใบเดียว
แต่เอาจริง ๆ นะ...”
น�้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปโวยวายขึ้น
“จะเอาไปท�ำไม ! ห่วงชีวิตก่อนมั้ยก่อนจะห่วงสวยเนี่ย โว๊ะ !” เขาตอบอย่างไม่สบอารมณ์แล้วจัดการยัดข้าวของ
ตัวเองลงกระเป๋าต่อ
อีกพริบตาเดียวหลังจากนั้น...
เธอรูดซิปปิดกระเป๋า
เขารูดซิปปิดกระเป๋า
กระเป๋าขนาดเดียวกันและหน้าตาเหมือนกันของทั้งคู่ที่ได้รับแจกมาจากรัฐบาลบวมเป่งจนแทบปริจากข้าวของ
ที่อัดแน่นอยู่ภายใน
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กระเป๋าทั้งสองวางสงบนิ่งอยู่ข้างเคียงกัน
“ต้องไปจริง ๆ แล้วใช่มั้ย” เธอหันมาถามเขา
“ก็คงต้องไปแล้วล่ะมัง้ ” เขาหันไปตอบเหมือนไม่เข้าใจว่าเธอจะถามท�ำไมในเมือ่ ทุกคนบนโลกต้องอพยพไปหมดอยูแ่ ล้ว
“ดาวอังคารเลยนะ”
“ก็เธอจะอยู่ที่นี่ป่ะล่ะ”
“ทิ้งบ้านทิ้งรถเลยนะ”
“บ้านทิ้ง รถยังไม่ทิ้ง ขับไปให้ใกล้ท่อลิฟท์ที่สุดก่อนแล้วค่อยทิ้ง”
“ยังผ่อนไม่หมดเลย”
“ค่อยไปผ่อนต่อที่ดาวอังคารละกันถ้ามันยังมีคนให้ผ่อนนะ ไปเหอะ เดี๋ยวไม่ทัน” เขาก้มลงเตรียมคว้ากระเป๋า
“น่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเนอะ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงรถติด”
“พี่วินมอ’ไซค์น่าจะขึ้นยานไปหมดแล้วล่ะ เค้าไปได้เร็วกว่ารถยนต์อย่างเราอยู่แล้ว ไปเหอะ”
ทั้งคู่กระชับกระเป๋าใบโตเข้ากับอุ้งมือแล้วเริ่มก้าวเท้าเข้าหาประตูบ้าน
“เดี๋ยวก่อน!” เสียงหนึ่งโพล่งพรวดดังขึ้นมาจากด้านหลังของทั้งคู่
เขาและเธอหันขวับ !
บ้านหลังนี้มีพวกเขาอาศัยอยู่แค่ 2 คน...
แล้วเจ้าของเสียงนั้นคือใคร !
เพียงหันกลับมา ทั้งคู่ก็ได้พบกับ...
สิง่ มีชวี ติ หัวกลมเป่งไร้เส้นผม ดวงตากลมโตไร้แววตา ใบหูกางเรียวแหลมชีข้ นึ้ ไปด้านบน ผิวหนังโล้นเปลือยซีดเผือด
แขนขายาวลีบ นิ้วมือนิ้วเท้ายาวผิดปกติ !
เขาและเธอนิ่งงันราวโดนสาปเป็นหิน ! ดวงตาเบิกโพลงด้วยความตื่นตระหนก !
“จะอพยพกลับไปดาวอังคารกันอีกแล้วเหรอเนี่ย ?” สิ่งมีชีวิตตนนั้นเอ่ยถามเรียบ ๆ
“กลับไป ?” เขาพึมพ�ำทวนค�ำด้วยเสียงสั่นระรัว
“ก็จริง ๆ แล้วเนี่ย...” สิ่งมีชีวิตตนนั้นพูดพร้อมแสยะยิ้ม
เป็นยิ้มที่น่าพรั่นพรึงและชวนขนลุกพอ ๆ กับสิ่งที่พูดออกมา
“ประมาณล้านปีก่อนพวกเจ้าคือเผ่าพันธุ์ที่ท�ำให้ดาวอังคารมันแห้งแล้งแร้นแค้นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ก่อนจะอพยพ
มาแพร่พันธุ์กันอยู่ที่โลกใบนี้นี่แหละ !”
รอยยิ้มเยาะหยันนั้นฉีกกว้างขึ้น
“แล้วนี่ก็ก�ำลังจะกลับไป ตลกดีว่ะ !”
…

84 วิทยาจารย์

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
มีน ’62 เขียนที่ ริมลุ่มทะเลสาบ

11 ปี... คือนิยาม
คือความหมาย แห่ง.....“ฅุรช
ุ น”
เท้าเล็ก ๆ... แต่กล้าก้าว
ตามรอยพระบาทที่ยิ่งใหญ่
เมือ่ ถึงเดือนมีนาคม 2562  ผมได้ใช้เวลาในเส้นทาง
“ฅุรุชน” ก้าวเดินมา 11 ปีเต็มแล้ว
      และ... เดือนหน้า เมษายน 2562 ก็จะเป็นการ
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12 ครบรอบปีนักษัตร พอดี.....    
ตั้งแต่วันเริ่มต้นการเป็น“ฅุรุชน” คือ 2 เมษายน
2551... ผมมักได้รับค�ำถามเสมอมาว่า... “ฅุรุชน” คือใคร
ก� ำ เนิ ด จากอะไร มี เ ป้ า หมายอย่ า งไร ท� ำ สิ่ ง ใด
ใครสนับสนุน และท�ำเพราะเหตุใด ????
      ซึ่งผมก็พูด บอก อธิบาย บ้างก็ให้เอกสารซึ่งผลิต
ในยุคแรก ๆ ที่ท�ำไว้... แต่ยังไม่เคยเขียนบอกเป็นเรื่องราว
แบบครบทั้งหมดในวารสารวิชาชีพวิทยาจารย์
    
วันนี้ เดือนนี้ ก่อนจะขึ้นปีที่ 12 คงจะได้เวลา
อันเหมาะสมล่ะครับ ทีจ่ ะเปิดเรือ่ งราวกันสักทีวา่ .. เช่นไร
คือนิยามแห่ง... “ฅุรุชน” โปรดสดับรับฟัง ณ บัดนี้.....

ผมได้เริ่มสั่งสมอุดมการณ์ความเป็นครูจากสถาบัน
วิทยาลัยครูสงขลา (อดีต)
แล้วก้าวสูก่ ารเป็นครูฝกึ หัด ณ โรงเรียนบ้านทางควาย
อ�ำเภอจะนะ และ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
หลังจากนั้น... ก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ชั้นตรี
ณ  โรงเรียนวัดท่าหิน (ริมทะเลสาบ) และโรงเรียนวัดบ่อแดง
(ทะเลอ่าวไทย) เพียงสองโรงเรียนเท่านั้นเอง ตลอดชีวิต
ราชการ 45 ปี (2515 - 2550)
        การเติ บ โตทางวิ ช าชี พ ครู และความส� ำ เร็ จ
ทางราชการ กับอุดมการณ์แห่งองค์กรวิชาชีพ ได้ก้าวไป
พร้อมกันอย่างงดงาม
ในห้วง 3 ทศวรรษ (2520 - 2550) ที่ผ่านไป
ช่วงนัน้ ... ภารกิจแห่งอุดมการณ์ กับงานในวิชาชีพ ท�ำให้ผม
ได้สมั ผัสและรับประสบการณ์กบั งานการศึกษาจากฐานราก
ถึงจุดสูงสุด
ซึง่ ได้แก่ งานร่างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐ
การได้สัมผัสกับปัญหาเด็กด้อยโอกาสที่หลากหลาย
ทั่วแผ่นดิน การได้พบปะกับครูส่วนใหญ่ที่ยากแค้น
กร�ำงานอุดมการณ์ อยูใ่ นซอกหลืบอีกมากหลาย ในช่องว่าง
ของประเทศ
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และการได้พบกับความจริงของสิ่งแวดล้อมที่
สูญสลาย แล้วเริ่มส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เสมือน
ฝุน่ พิษ PM 2.5 ทีก่ ำ� ลังห่มคลุมประเทศอยู่ในขณะนี้
        บ่อยครัง้ ทีผ่ มเริม่ คิดว่า จะท�ำอะไรได้บา้ ง นอกจาก
ความเป็นข้าราชการครูปกติ
นัน่ คือ ความคิดเมือ่ ปี 2545... แล้วค่อย ๆ มีความคิด
ที่ชัดเจนขึ้นเป็นล�ำดับว่า “ต้องออกจากระบบราชการ”
แล้วปรับวิถีชีวิตให้เป็นอิสระ และรู้จัก “ความพอเพียง”…
ก้าวลงไปเผชิญกับสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ไป
ร่วมคิด ไปเป็นก�ำลังใจ แล้วใช้ทักษะที่มี สะท้อนผ่านสื่อ
อันหลากหลายสู่สาธารณะ เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมไทย
ได้ช่วยกัน...
        ความตั้งใจดังกล่าวค่อย ๆ ตกผลึก ผ่านช่วงเวลา
มาอีกระยะหนึ่ง.....
        จนกระทัง่ โอกาสอันประเสริฐได้มาถึง... เมือ่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
จึงเป็นวาระอันเป็นมงคลแห่งชีวิตของผม ที่จะ
สละพันธะราชการจากวิถีชีวิตและวิชาชีพครูแบบเดิม...
ไปปฏิบตั ภิ ารกิจแบบใหม่ทมี่ อี สิ ระ นัน่ คือความเป็น “ฅุรชุ น”...
เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และน้อมถวายเป็นราชพลี แด่...
“ในหลวง” ของพสกนิกรสยามทั้งปวง.....
หากปี 2515 คือ จุดเริม่ ต้นของการเป็นครูธรรมดา...
ปี 2517 ผมก็เริ่มเคลื่อนตัวเองออกสู่สังคมวิชาชีพ
ที่กว้างขึ้น
ปี 2523 เริม่ ก้าวสูก่ จิ กรรมองค์กรวิชาชีพครูในระดับจังหวัด
ปี 2525 ก็เริ่มก่อตั้งสมาพันธ์ครูภาคใต้..
หลังจากนั้น ปี 2531 ก็เริ่มเชื่อมประสานกับองค์กร
วิชาชีพครู ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้
ได้หมดสิ้น...
ยังครับ... ยังไม่หมดแค่นี้
ปี 2536 ผมก็เริ่มก้าวขึ้นสู่ระดับองค์กรวิชาชีพครู
นานาชาติ จากสภาครูอาเซียน ไปสู่สภาครูแห่งโลก.!
        และเมื่อผมพัฒนาไปสู่ระดับสัมพันธ์กับเครือข่าย
วิชาชีพได้ครอบคลุมทั่วโลก
ในปี 2540 ก็เริม่ มองเห็นสัจธรรมแห่งปัญหาทัง้ ปวง
ที่สัมพันธ์กัน กระทบกัน ส่งผลสะเทือนสู่กัน ตามกฎเเห่ง
“อิทัปปัจจยตา” ด้วยพลังแห่งโลกยุคเทคโนโลยีสากล
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และจากการที่ ผ มได้ เ ป็ น ผู ้ แ ทนครู ใ น กปช.
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2534)... และได้เป็น
คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา (2541 - 2545) ท�ำให้ผม
มีโอกาสได้สัมพันธ์กับเพื่อนครูทั่วประเทศและทั่วโลก...
พร้อมกันนี้ ก็ได้สมั ผัสกับปัญหาการศึกษา ปัญหาเด็ก
ปัญหาสังคม และปัญหาวิชาชีพครูอกี มากมาย ทัง้ ลึกซึง้ ขึน้
แบบทบทวีคูณ...
       ทีก่ ล่าวมา คือ ต้นเหตุ ฐานราก แห่งการก่อเกิด...
“ฅุรุชน”...
        ด้วยความส�ำเร็จทุกด้านในทางวิชาชีพครูอย่าง
งดงาม แบบพอเพียง ไม่วา่ ด้านเทคนิคการสอน การสร้างสรรค์
สือ่ กิจกรรมทีก่ า้ วหน้าอันหลากหลาย... และภาวะการเป็น
ผูน้ ำ� องค์กรวิชาชีพครูทผี่ า่ นมากว่า 3 ทศวรรษ ประกอบกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนตนไม่มีปัญหา ไม่ต้องหมกมุ่น
ลูกก็สำ� เร็จการศึกษา มีงานท�ำ ครอบครัวมีหลักประกัน และ
ต่างยอมรับเข้าใจต่อภารกิจฅุรชุ น  ทกี่ ำ� ลังจะก่อเป็นรูปการณ์
จิตส�ำนึก แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม
       ทั้ ง หมดยั ง เป็ น เค้ า โครงทางความคิ ด ที่ ยั ง
ไม่ชัดเจนมากนัก... แต่ประสบการณ์ชีวิตซึ่งได้ส่ังสม
ในระยะเวลาที่ลงตัว... ก็ได้ถูกตรวจสอบ ทบทวนทาง
ความคิด โดยตนเองและผู้อื่นตลอดระยะเวลา 5 ปี
(2545 - 2550)
จนกระทั่งได้หลอมเป็นแก่ น ความคิ ด ที่มั่นคง
สามารถบูรณาการร่วมกันกับปรากฏการณ์ทางสังคม ให้เป็น
พลังอุดมการณ์  ท�ำให้ผมเกิดความตระหนัก และมีหลักยึด
4 ประการ คือ
1.  ดว้ ยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จาก
พระราชกรณียกิจอันหลากหลาย มาปรับเป็นแนวทางของ “ฅุรชุ น”
        2. ด้วยความชืน่ ชมในพระราชจริยวัตรอันเรียบง่าย
และพระราชกรณียกิจต่อการศึกษา ต่อเด็กในพืน้ ทีก่ ว้างไกล
และกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คือแนวทางในการสร้างสรรค์งานตามพระราชปณิธาน
        3. ด้วยความตระหนักว่า ปัญหาเด็ก การศึกษา
และสังคม จะด�ำรงอยู่ ขยายสูว่ กิ ฤตมากขึน้ ดังนัน้ การเข้าร่วม
รับรู้ ร่วมคลี่คลาย ร่วมสะท้อนปัญหา จากนอกระบบ
อย่างมีหลักการและไร้ประโยชน์แอบแฝง จึงเป็นพันธกิจ
ที่ส�ำคัญ

        4. ด้วยความเชื่อมั่นต่อหลักการมานุษยวิทยา
ว่า... มนุษย์มสี ำ� นึกด้านดีงามอยูเ่ สมอ และพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
หาทางออกต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันได้
       ผมเชือ่ ว่า หลักยึด 4 ประการทีก่ ล่าวมานี้ ท�ำให้
ผมมีความมัน่ ใจ และกล้าทีจ่ ะลาออกจากระบบ ในขณะที่
วิถแี ละเส้นทางก�ำลังรุง่ โรจน์... ย้อนคืนสูค่ วามเป็นสามัญ
ด้วยความคิด ด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรี แล้วปรับวิถชี วี ติ
สูค่ วามเรียบง่าย มองปัญหาด้วยใจทีเ่ ปิดกว้าง ไม่ยดึ ติด
กับกรอบความรูใ้ ดๆ สังเกตการณ์โดยไม่ตดั สินใจอะไร
ล่ ว งหน้ า ใช้ สั ญ ชาตญาณหรื อ สมองซี ก ซ้ า ย
ในการเข้าใจมนุษย์ พยายามมองสิง่ ต่างๆ ในแง่มมุ ทีค่ นอืน่
มองไม่เห็น... แล้วบันทึกแปลเป็นสือ่ สูส่ าธารณะต่อไป
เอาล่ะครับ ทั้งหมดนี่แหละ คือ นิยาม... เท่าที่ผม
พอสรุปได้คร่าว ๆ ถึงปรากฏการณ์ความเป็น “ฅุรุชน”
จาก 11 ปีเต็มที่ผ่านมา
      เมือ่ ได้หลักการแล้ว ก็เปิดโอกาสให้สงั คมทีแ่ วดล้อม
ตัวผมอยู่ ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ความเป็นไปได้กนั อย่างเต็มที่ (2548)
      ขณะเดียวกัน ผมก็เตรียมรูปธรรม งาน  “ตระเวน
การศึกษาไทย” ไปอย่างเงียบ ๆ แต่รอบคอบ...ได้แก่ รถ
อุปกรณ์ยังชีพ เต๊นท์พักแรม เครื่องครัว อุปกรณ์
การเขียน และการผลิตสื่อสู่สาธารณะ...
อา.!.. นีค่ อื ชีวติ แห่งการเดินทางซึง่ ก�ำลังจะเริม่ ขึน้ ...

      และแล้ว...ในปี 2550 วันเวลาอันส�ำคัญและ
เป็นมงคลต่อภารกิจของ “ฅุรุชน” ก็มาถึงในปีนี้
นั่นคือ.... วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ผมได้ประกาศ
ถวายเป็นราชพลีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช อุทิศตนและงานเพื่อการศึกษา
เพือ่ เด็ก เพือ่ ชุมชนในพืน้ ทีก่ นั ดารเสีย่ งภัย ทัว่ ประเทศ
เมื่อถึงวันที่ 16 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นวันครู...
ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากความเป็นข้าราชการครู เป็น
“ฅุรุชน” คนธรรมดา หมดพันธะจากความเป็นข้าราชการ
ก้าวสูภ่ าวะใหม่อย่างเต็มภาคภูม.ิ .. หลังจากนัน้ หนังสือลาออก
จากประธานคณะกรรมการตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ในชุดต่าง ๆ ก็ตามออกมา
      วันเวลาค่อยหดสั้นลงทุกขณะ... เดือนกุมภาพันธ์
2551 ผมเตรียมสะสางงานทุกด้าน ประสานงานทุกเรื่อง...
แล้วตรวจสอบสภาพความคิดกับสภาพจริงเป็นครั้งสุดท้าย

ผมก�ำหนดเส้นทางและจุดพักแรมทั่วไทยด้วยมือ
ของตัวเองในปี 2549 โดยยึดเอามิตรภาพทางวิชาชีพ
จากเพื่อนครูทั่วไปเป็นผู้ประสานงานที่ส�ำคัญ
      พืน้ ทีก่ ว้าง ๆ ทีผ่ มก�ำหนดคือ... เขตวิกฤต ชายแดน
ภาคใต้ เขตเด็กไทยไร้สัญชาติ ชายแดนตะวันตก
เขตดอยสูงกันดารเสีย่ งภัย ชายแดนภาคเหนือ เขตป่าเขา
แห้งแล้งยากไร้ ชายแดนภาคอีสาน และเขตเมืองใหญ่
แหล่งรวมปัญหาเด็กทั่วไทย
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      เมื่อถึงเดือนมีนาคม 2551 ผมได้เตรียมงานการพบปะกับ
น้อง ๆ สมาพันธ์ครูภาคใต้ ทีเ่ คยร่วมงานกันมานาน เพื่อพูดคุยเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิด โดยไม่มากคนนัก แต่เน้นการเสวนากลุ่มน้อย
ทว่าบ่อยครั้ง...
ในทีส่ ดุ ... วันแรกของการเดินทาง “ตระเวนการศึกษาไทย”
วันที่ 2 เมษายน 2551 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี... ก็มาถึง...
    
เช้ า วั น นั้ น 09.09 น. ณ บ้ า นพั ก ครู ริ ม ทะเล
ที่เพื่อนครูทั่วประเทศคุ้นชื่อ และอยากไปเห็น... ผมสตาร์ทรถ
มิตซูบชิ ิ สีแดงคันเก่า อย่างง่ายๆ ไร้พธิ รี ตี รอง แต่เรียบง่าย โดยมี
เพือ่ นครูบา้ นพักใกล้ๆ มาร่วมรับรู้ เป็นพยาน เพียงสิบกว่าคน.....
ครับ.! หากเริ่มจากวิถีแห่งวิชาชีพครูของผม 2515 มาถึง
2562 ก็ 47 ปีแล้ว... และ... จากปี 2551 ของการเป็น “ฅุรุชน” มาถึง
บัดนี้ ก็ 11 ปีเต็ม

เวลานั้น อาจไม่มากนักหรอกครับ... แต่ รอยเท้า และ
ปณิธาณของ “ฅุรชุ น” ก็ครอบคลุมผืนแผ่นดินสยามแล้ว
      ทีส่ ำ� คัญและภาคภูมใิ จคือ... แม้จะเป็นรอยเท้าเล็ก
ไป แต่ ก็ ก ้ า วตามรอยพระบาทพระผู ้ ท รงคุ ณู ป การ
แห่งแผ่นดิน อย่างคงมั่นตลอดมา...
เมื่อ... “ฅุรุชน” เตรียมก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12 ของเดือน
เมษายน 2562 ผมอยากจะใช้ประโยคเดิม ที่ผมเคยคิดในใจ
เมื่ออรุณแรกของวันเริ่มออกเดินทาง วันที่ไร้ความมั่นใจใด ๆ
เลยว่า...
“จงก้าวเดินต่อไปเถิด “ฅุรุชน”... สภาพจริง คือ
ผู้ก�ำหนดอนาคต เป็นเรื่องของฟ้าดิน..!”...
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ เป็นแนวคิดส�ำคัญของการเปิดพืน
้ ทีแ่ ละการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความส�ำคัญต่อการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง ส่งผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และพฤติกรรม
ทั้ ง ของกลุ ่ ม ครู แ ละของผู ้ เ รี ย นในลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ อ ย่ า งรอบด้ า น และเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ให้ เ ป็ น เป้ า หมายส� ำ คั ญ ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เป็ น นโยบายส� ำ คั ญ ที่ รั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ มี
การรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้องให้สร้างกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา นอกจากนี้เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงานใหม่ของกลุ่มครู ที่ช่วยลดความโดดเดี่ยว แต่เพิ่มพลังการท�ำงานแบบทีม
ทีท
่ ก
ุ คนมีเป้าหมายส�ำคัญร่วมกัน คือ “ผูเ้ รียนของเราทุกคน” เป็นกระบวนการทีน
่ ำ� ไปสูก
่ ารคิดค้น สร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ส�ำหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพซึ่งเป็นพลังส�ำคัญของอนาคตประเทศ
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาในฐานะองค์กร
วิชาชีพ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการยกระดับคุณภาพครู
การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังของกลุ่ม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ภายใต้
การส่ งเสริ ม พั ฒ นา และยกย่อ งผู้ประกอบวิช าชีพทาง
การศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด โดยส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ได้รเิ ริม่ แนวคิดส�ำคัญในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการร่วมมือรวมพลังกันพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพที่อิงพื้นที่เป็นฐาน (Area - based)
ในการพัฒนา โดยรวมกลุม่ กันเป็นเครือข่ายวิชาชีพทีค่ รอบคลุม
เครือข่าย 3 ระดับ คือ ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ระดับหน่วยงานทางการศึกษา และระดับกลุม่ สมาชิกวิชาชีพครู
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำ� เนินการพัฒนาต่อยอด
เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู และได้ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมผ่านโครงการ ดังนี้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาแบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับ
ทักษะและพัฒนาความรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพแบบมืออาชีพ
ที่สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รียน ทีเ่ ป็นเป้าหมายส�ำคัญได้ และเพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการเป็นหุน้ ส่วนทางวิชาการ
และวิชาชีพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงาน
ทางการศึกษากับส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในการพัฒนา
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และยกระดั บ วิ ช าชี พ ด้ ว ยรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง ก� ำ รเรี ย นรู ้
อย่างเป็นระบบ และทัว่ ถึง ส�ำหรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ฯ เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561
ให้แก่เครือข่าย ทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งสิ้น 144 เครือข่าย
มี ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นา
รวม 6,689 คน รวมเป็นเงิน 11,556,025 บาท จากเครือข่าย
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 856 เครือข่าย
โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning
Community : e-PLC) ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ผูเ้ ตรียมเข้าสูว่ ชิ าชีพทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านกลยุทธ์การสร้าง
เงือ่ นไขให้เป็นตัวแบบแก่ผเู้ ตรียมเข้าสูว่ ชิ าชีพทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่าน
ประสบการณ์จริง โดยใช้หลักการประสานความร่วมมือกับ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบของครูดี
เป็นผูน้ ำ 
� และเป็นแบบอย่างให้แก่นสิ ติ นักศึกษา และเพือ่ น
ครูทฝี่ กึ ประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ให้สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ปี ที่ผ่านมา
มีผเู้ ข้าร่วมการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ�ำนวน 10,947 คน ผูเ้ ตรียม
เข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา จ�ำนวน 7,852 คน และอาจารย์
นิเทศก์ จ�ำนวน 3,343 คน จากสถานศึกษาจ�ำนวนทั้งหมด
1,180 แห่ง

ส�ำหรับกระบวนการด�ำเนินงานแบบ PLC ตามที่
คุรุสภาก�ำหนด ประกอบด้วย 1) การสร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Norms) 2) การปฏิบตั ิ
ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective
Focus on Student Learning) 3) การร่วมมือรวมพลังของ
สมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) 4) การเปิดรับการชีแ้ นะ
การปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) และ
5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection
Dialogue)
ในส่วนของการก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานตาม
โครงการ คุรสุ ภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ

ประเมิ น ผลติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
ของเครือข่าย ฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน เป็นการก�ำกับโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
เพื่อชี้แนะ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เครือข่ายวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรสุ ภา หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) สามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่
ทางด้านการเรียนการสอนให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทีเ่ ข้มแข็ง อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มมี าตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

ก้าวใหม่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พัฒนาสู่ดิจิทัล
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การบริหารจัดการและการให้บริการให้มค
ี วามทันสมัย มุง
่ ไปสูก
่ ารเป็นองค์กรสมัยใหม่
สามารถท�ำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ โดยด�ำเนินการ ดังนี้

1. วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต ส�ำหรับให้บริการ ณ จุดบริการงานของคุรุสภา
ในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทัว่ ประเทศ ช่วยในการด�ำเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการ
แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา รวมถึงประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. พั ฒ นาระบบบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E- Service) เพื่อให้บริการงานด้านใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ในการยื่ น
ค� ำ ขอขึน้ ทะเบียนรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  การยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การยืน่ ค�ำขอหนังสือ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาต
เป็นการชัว่ คราว การตรวจสอบข้อมูลการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทัว่ ประเทศ ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้แก่ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
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• ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self - Services) เป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ทผี่ ปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสามารถยื่นค�ำขอต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านออนไลน์ เช่น การยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การยื่นค�ำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชาชีพ
ทางการศึกษา การตรวจสอบข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น สามารถยื่นค�ำขอได้ที่
https://selfservice.ksp.or.th เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
ก็สามารถใช้บริการได้
• ระบบ KSP Bundit เป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับให้บริการแก่สถาบันผลิตครูยนื่ ค�ำขอต่าง ๆ
ผ่านออนไลน์ เช่น การยืน่ ค�ำขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร การบันทึกข้อมูลและการจัดส่ง
ข้อมูลของผู้เข้ารับการศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง การตรวจสอบ
ข้อมูลการยืน่ ค�ำขอต่าง ๆ รวมถึงการยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยระบบดังกล่าวช่วยให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาทีป่ ระสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประมาณปีละกว่า
สามหมื่นรายทั่วประเทศ ไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่สามารถยื่น
ค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ KSP Bundit ได้   ซึ่งเป็น
การอ�ำ นวยความสะดวก ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทาง และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษารวดเร็วยิ่งขึ้น สถาบันผลิตครูสามารถยื่นค�ำขอได้ที่ https://bundit.ksp.or.th
• ระบบ KSP School เป็นระบบบริการส�ำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษา เพือ่ ด�ำเนินการยืน่ ค�ำขอต่าง ๆ
แบบออนไลน์ เช่น การยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การยื่น
ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การยืน่ ค�ำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวทั้งครูชาวไทยและครูชาวต่างประเทศ การตรวจสอบข้อมูล
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การจัดท�ำทะเบียนข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในโรงเรียน รวมถึงการยืน่ ค�ำขออืน่ ๆ สามารถยืน่ ค�ำขอได้ที่ https://school.ksp.or.th/ksp-sch/index.jbx
เพียงกรอกรหัสหน่วยงาน/สถานศึกษา 10 หลัก ก็สามารถใช้บริการได้
3. เพิม่ ช่องการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7 - 11) ทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่
• ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• ค่าใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถช�ำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ และบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเสียค่าบริการ
10 บาท ต่อ 1 รายการ
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4. ลดส�ำเนาเอกสาร โดยพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนทัง้ ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
เพื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ที่มา
ยื่นค�ำขอ เช่น การยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การยื่นค�ำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น
พร้อมทัง้ พัฒนาระบบเว็บเซอร์วสิ (Web Service RESTful)
ส�ำหรับเชือ่ มโยงบูรณาการข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ (Linkage Center) ของส�ำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ด้วยเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
เพือ่ เป็นการให้บริการแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่ตอ้ งยืน่ ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ในการยืน่ ค�ำขอรับบริการงานด้านใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการให้บริการประชาชน
ผ่านตูบ้ ริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart
Kiosk) ออนไลน์ภาครัฐของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA.
ส�ำหรับผูท้ ยี่ นื่ ค�ำขอรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาด้วยตนเองที่ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา เพียงน�ำบัตรประตัวประชาชนมายืน่ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ไม่ต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาบัตรประตัวข้าราชการ
อีกต่อไป
5. พัฒนา Mobile Application (KSP Service) เพื่อ
การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตรวจสอบผล
การขอรับบริการต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์งาน
ของคุรุสภา ส�ำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดฟรี
ผ่านทาง Google Play
6. เพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผา่ น Line @Khurusapha
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร รวมถึงการให้บริการแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น ตรวจสอบสถานะ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บริการดาวน์โหลดเอกสาร
และวารสารวิทยาจารย์ เป็นต้น
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7. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) เพือ่ ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ช่วยให้การด�ำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากยิ่งขึ้น
8. พัฒนาหอสมุดคุรุสภา ให้เป็นหอสมุดคุรุสภาดิจิตอล (KSP Library) เพื่อให้เป็นศูนย์รวม
แหล่งความรูเ้ ฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คลังปัญญาวิชาชีพ
และการบริการสารสนเทศ โดยจัดท�ำระบบสืบค้นข้อมูล (Guru Search) เพื่อให้บริการสืบค้น
ข้อมูลบนเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
ทัง้ ของหอสมุดคุรสุ ภาและของห้องสมุดอืน่ ๆ ได้ ขณะนีส้ ามารถเข้าใช้บริการหอสมุดคุรสุ ภาดิจทิ ลั
ได้ที่ http://site.ksp.or.th/home.php?site=library รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคารหอประชุม
คุรุสภา ให้เป็นพื้นที่ “หอสมุดคุรุสภา”
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โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คือ ห้องสมุด (e-Library) เน้นการให้บริการ
ในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ควบคูก่ บั การให้บริการห้องสมุดในรูปแบบเดิม ให้บริการ
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกีย่ วกับการศึกษา และองค์ความรูด้ า้ นวิชาชีพทางการศึกษา อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับใช้บริการให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ  
ส่วนที่ 2   คือ ห้องบริการการอ่าน (Coffee Lounge) ให้บริการพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท�ำงานร่วมกัน และการนัง่ พักผ่อนของผูใ้ ช้บริการ และส่วนที่ 3 คือ ห้องพิพธิ ภัณฑ์และหอเกียรติยศ
(Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บ รวบรวม จัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญด้านประวัติ
ศิลปวัฒนธรรม แสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เพื่อให้บริการข้อมูลส�ำหรับการเรียนรู้
และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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กองบรรณาธิการ
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