บทบรรณาธิการ
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562
ในนามกองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ ขอถวายพระพร ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน สถิตเป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
สวัสดีสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ทกุ ท่านค่ะ เดือนเมษายน เป็นเดือนส�ำคัญ
ของคนไทย เนื่องด้วย วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย อันเป็นประเพณี
สงกรานต์ของไทยเรา คือวันที่ 13 - 15 เมษายน สงกรานต์ ในความเชื่อดั้งเดิม
ใช้น�้ำเป็นสัญลักษณ์ในพิธี แก้กันกับความร้อนในฤดูร้อน จึงใช้น�้ำรดให้แก่กัน
เพือ่ ความชุม่ ชืน่ มีการขอพรจากผูใ้ หญ่ การร�ำลึกและกตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับ
และในสมัยใหม่นสี้ งั คมไทยนิยมกลับภูมลิ ำ� เนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพือ่ นครู
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งไม่ได้ท�ำงานอยู่ในภูมิล�ำเนาของตนเอง
ก็จะกลับไปเยีย่ มเยียนและร่วมท�ำบุญปีใหม่ไทยร่วมกับญาติพนี่ อ้ งและครอบครัว
ดิฉนั เชือ่ ว่าเทศกาลสงกรานต์ปนี จี้ ะเป็นอีกหนึง่ ช่วงเวลาส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ทกุ ท่าน
ได้รับพลังใจอันเข้มแข็งจากครอบครัวเพื่อที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามแนวทางแห่งวิชาชีพของพวกเราให้ก้าวหน้าและประสบผลส�ำเร็จ
หอสมุดคุรุสภาโฉมใหม่ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
2 เมษายน 2562 ซึง่ เป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)
สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
บรรณาธิการ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488 ทรงเป็นครู และ
ทรงเป็นผู้มีความสนพระทัยและส่งเสริมงานการพัฒนาห้องสมุด การเปิดให้บริการในครั้งนี้มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับ
การด�ำเนินงานของห้องสมุดมากยิง่ ขึน้ และมีการจัดท�ำสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพือ่ บริการผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกยิ่งขึ้น สกู๊ปพิเศษฉบับนี้ น�ำเสนอเรื่องราวของหอสมุดคุรุสภา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาให้ผู้อ่านได้ทราบกันค่ะ
ในวาระอันเป็นมงคลปีใหม่ไทยนี้ ดิฉนั ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ทีท่ า่ นนับถือ โปรดดลบันดาล
ให้ทกุ ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมส�ำราญ และสัมฤทธิผ์ ลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการค่ะ และขอให้ทกุ ท่านทีเ่ ดินทางกลับภูมลิ ำ� เนา
หรือเที่ยวพักผ่อน เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
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
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สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

หอสมุดคุรส
ุ ภา จากวันวานถึงวันนี้
...หอสมุดคุรส
ุ ภามีประวัตค
ิ วามเป็นมายาวนาน ควบคูก
่ บ
ั กระทรวงศึกษาธิการ
และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน...
เมื่อปี พ.ศ. 2433 (ร.ศ.109) มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการ ในระยะแรกเริ่มนั้นเรียกว่า
ห้องสมุด และ ห้องอ่านหนังสือ อยู่ในศาลาว่าการกรมศึกษาธิการ ประกอบกับสมเด็จ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นอธิบดี ได้ออกมาเป็นกฏที่ 2 ของระเบียบ
กรมการศึกษา ให้มีห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้สรรพวิทยาการ และเก็บรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ ห้องสมุดคุรุสภาจึงถือก�ำเนิดขึ้น
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ภาพ : ตึกสามัคยาจารย์สมาคม
4 วิทยาจารย์

แรกเริม่ ห้องสมุดคุรสุ ภาคือห้องอ่านหนังสือในสามัคยาจารย์สมาคม ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2438
ถือเป็นต้นก�ำเนิดของสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งส่งเสริมความรูท้ างวิชาการ และ
เป็นสถานที่ชุมนุมของครู อาจารย์ ส�ำหรับปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2504 ห้องสมุดคุรุสภาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 ภายในบริเวณ
คุรุสภา และในปี พ.ศ. 2507 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกหอสมุดคุรุสภา (ปัจจุบัน คือ อาคารส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา1) และเปลี่ยนจากเรียกห้องสมุดเป็นหอสมุดคุรุสภา

ภาพ : หอประชุมคุรุสภา
หอสมุดคุรสุ ภามีหนังสือให้บริการทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษารวมถึงหนังสือทัว่ ไป
และหนังสือนวนิยายจ�ำนวนมากกว่าสองหมื่นเล่ม มีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือในรูปแบบของระบบ
ทศนิยม ของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่าระบบ D.C. หรือ D.D.C. ระบบนี้ใช้
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือ  โดยใช้ตัวเลขสามหลัก  และยังสามารถใช้จุดทศนิยมหลังเลข
หลักร้อย ช่วยในการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาได้อีกด้วย ระบบนี้ใช้ง่าย เข้าใจและจ�ำได้ง่าย  จึงเป็นระบบการ
จัดหมูท่ นี่ ยิ มใช้กนั แพร่หลายในห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน  ในหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก รวมถึง
ประเทศไทยเราด้วย
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ภาพ : ป้ายหอสมุดคุรุสภา

ภาพ : อาคารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1
ผู้ที่สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดคุรุสภา ได้แก่ บุคลากรของคุรุสภา บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป สามารถสมัครเป็นสมาชิกของหอสมุดได้ โดยจะเสียค่าสมาชิกปีละ 5 บาท
เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ 2 องค์กร
หอสมุดคุรุสภาก็ยังคงเป็นภารกิจงานของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้น�ำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Window) มาใช้กับการ
บริหารจัดการงานของห้องสมุดคุรสุ ภา ซึง่ ช่วยให้การด�ำเนินงานมีความเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่งานจัดหา งานวิเคราะห์หมวดหมู่
และลงรายการ งานบริการยืม - คืน งานวารสารและงานเอกสาร

ภาพ : หอสมุดคุรุสภา ณ อาคารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1
หอสมุดคุรสุ ภา ได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ทั้งการบริหารจัดการและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2556 หอสมุดคุรสุ ภาจึงได้ยา้ ยจากตึกหอสมุด
คุรสุ ภา ไปยังพืน้ ทีบ่ ริเวณชัน้ 2 อาคารหอประชุมคุรสุ ภา รวมทัง้
พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดคุรุสภาเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แหล่งความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้มแี นวคิดเกีย่ วกับการ
ปรับปรุงหอสมุดคุรสุ ภาอีกว่า นอกจากหอสมุดจะเป็นศูนย์รวม
แหล่งความรูด้ า้ นวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ควรจะเป็นพิพธิ ภัณฑ์
เพื่อเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ด้านวิชาชีพทางการศึกษา จาก
แนวคิดดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาหอสมุดคุรสุ ภา
ให้เป็นทัง้ ห้องสมุดและพิพธิ ภัณฑ์วชิ าชีพทางการศึกษาอีกครัง้ หนึง่

หอสมุดคุรุสภาจึงปิดปรับปรุง และให้บริการข้อมูลออนไลน์
บนเว็บไซต์ของหอสมุดคุรุสภา
ในปี พ.ศ. 2560 จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงมีแนวคิดว่า หอสมุดคุรุสภาควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้บริการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นการให้บริการ
สารสนเทศวิชาชีพทางการศึกษา และเน้นความเป็นห้องสมุด
เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา (e-library) เน้นการชี้
แหล่งข้อมูลด้านวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เน้นการจัดระบบสืบค้นข้อมูล (Search) ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก และง่ายทั้งเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในรูปเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และอ่าน
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
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จากแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้มีการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้กับการด�ำเนินงานของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น มีการ
จั ด ท� ำ สารสนเทศในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book)
น�ำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินงานของห้องสมุด
หอสมุดคุรุสภาด�ำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561
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หอสมุดคุรสุ ภา เปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่
2 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา เพื่อน้อม
เทิดพระเกียรติคณ
ุ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
ทรงเป็นครู และทรงเป็นผู้มีความสนพระทัยและส่งเสริม
งานการพัฒนาห้องสมุด โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรสุ ภา เป็นประธานในพิธเี ปิด หอสมุดคุรสุ ภา
เพือ่ เปิดให้บริการผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

พื้นที่เปิดให้บริการประกอบด้วย 2 ส่วนจาก 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ห้องสมุด (e-Library) พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการให้บริการ
ห้องสมุดในรูปแบบเดิม โดยให้บริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกีย่ วกับการศึกษา และองค์ความรูด้ า้ นวิชาชีพทางการศึกษา
พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
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ส่วนที่ 2 ห้องบริการการอ่าน
(Coffee Lounge)
พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการพื้นที่เพื่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การท�ำงานร่วมกัน และการนัง่
พักผ่อนของผู้เข้ามาใช้บริการ

ส�ำหรับ ส่วนที่ 3 ห้องพิพิธภัณฑ์
และหอเกียรติยศ (Hall of Fame)
จะเปิดให้บริการในโอกาสต่อไป โดย
เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นนีจ้ ะเป็นสถานทีจ่ ดั เก็บ
รวบรวม จัดแสดงสิ่งของที่มีความ
ส�ำคัญด้านประวัติศาสตร์ แสดงสิ่ง
เชิดชูเกียรติยศของผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่อง
และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา

หอสมุดคุรุสภา
ที่ตั้ง
ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน
“หนังสือทรงคุณค่า 3 ต�ำราแห่งการศึกษาไทย”
หอสมุดคุรุสภา หอสมุดวิชาชีพทางการศึกษา ได้จัดสรรสารสนเทศหมวดหนังสือทรงคุณค่า
เพื่อให้บริการภายในหอสมุดคุรุสภา โดยมีการเก็บรวบรวมหนังสือเก่าและหนังสือหายาก ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู วิวัฒนาการการศึกษา ตลอดจนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทัง
้ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นหน้าเว็บไซต์หอสมุดคุรส
ุ ภา และหนังสือตัวเล่มจริง
ที่สามารถอ่านได้ภายในหอสมุดคุรุสภา
หอสมุดคุรส
ุ ภา จึงอยากมาเชิญชวนอ่านหนังสือทรงคุณค่า 3 ต�ำราเรียนเก่าในการศึกษาไทย
ให้คุณครูทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้
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“จินดามณี” ต้นต�ำรับต�ำราเรียนสยาม

หนังสือจินดามณี ถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ทีม่ มี าตัง้ แต่
ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสืบเนื่องมาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น โดยในเบือ้ งต้นหนังสือจินดามณี ไม่ได้เป็นหนังสือส�ำหรับ การหัด
อ่านเขียน ด้วยเนื้อหาและถ้อยค�ำที่ใช้มีความยาก เป็นค�ำศัพท์ที่มิได้ใช้
พูดกันอย่างสามัญธรรมดา จึงสันนิษฐานได้วา่ จินดามณีในฉบับแรกเริม่ นัน้
เป็นหนังสือส�ำหรับผู้ที่จะถวายตัวเข้ารับราชการ หรือฝึกหัด เพื่อเป็นกวี
ในสมัยนัน้ และด้วยเหตุทยี่ งั ไม่มกี ารพิมพ์ การส่งต่อเนือ้ ความจึงใช้วธิ กี าร
คัดลอกจากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นเหตุให้มคี วามคลาดเคลือ่ นของเนือ้ ความหรือบางที
ก็แต่งเพิม่ เติมความ จนท�ำให้ยคุ ต่อมาเราพบเห็น จินดามณีทมี่ เี นือ้ หาแตก
ต่างกันไป (กรมศิลปากร, 2561, 1 - 6.) โดยหอสมุดคุรุสภา มีหนังสือ
จินดามณี ให้บริการส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษา จ�ำนวน 2 ฉบับด้วยกัน คือ
โคลงสุภาษิตจินดามณี บทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงนิพนธ์ขนึ้ เมือ่ พ.ศ. 2392
เพื่อเป็นต�ำราส�ำหรับศึกษา การแต่งกาพย์กลอนให้แด่พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 โดยโคลงสุภาษิตจินดามณีนี้ เป็นเนื้อหา
ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ของหนังสือจินดามณีเล่ม 2 ที่แต่งขึ้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื้อความกล่าวเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลเหตุแห่งพระนิพนธ์จินดามณีฉบับนี้ และสั่งสอนข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเป็นข้าราชการ
(บุญเตือน ศรีวรพจน์, 2552, หน้า 62 - 66)
หอสมุดคุรุสภา มีโคลงสุภาษิตจินดามณี ฉบับตีพิมพ์ พ.ศ. 2468 ให้บริการทั้งรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน้าเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา และจัดแสดงตัวรูปเล่มจริงให้ชมกันภายในหอสมุดคุรุสภา

จินดามณีฉบับหมอบรัดเล จัดพิมพ์ขนึ้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2422
โดย ดร. แดนบีช บรัดเล (Dan Beach Bradley) เป็นผูค้ ดั สรรเนือ้ ความจาก
ต�ำราเรียนเก่าและสอดแทรกเนื้อหาส�ำคัญที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
มาไว้ในเล่มเดียวกัน ประกอบด้วย ประถม ก กา แจกลูกอักษร จินดามุนี ประถม
มาลา ปทานุกรม โดยจินดามณีฉบับนี้ ถือเป็นแบบเรียนที่มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการเรียนการสอนภาษาไทย และพัฒนาการของภาษาไทยในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (หมอบรัดเล, 2549, 1 - 2.)
ปัจจุบันหอสมุดคุรุสภา มีจินดามณีฉบับหมอบรัดเลให้บริการ
เป็นตัวเล่มหนังสือ ฉบับตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
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“มูลบทบรรพกิจ” ต�ำราบทแรกของแบบเรียนหลวง

มูลบทบรรพกิจ เป็นหนังสือแบบเรียนล�ำดับที่ 1 จากชุดแบบเรียนหลวงแต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) โดยชุดแบบเรียนหลวงนี้ได้อิทธิพลมาจากจินดามณี แต่ได้ขยายความและยกตัวอย่าง ให้มากขึ้น
มุ่งเน้นจ�ำเพาะด้านภาษาเท่านั้น ประกอบด้วยแบบเรียนจ�ำนวน 6 เล่ม ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค
สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล, 2550, หน้า 21.)
มูลบทบรรพกิจนี้ เป็นแบบเรียนเพื่อนักเรียนที่เริ่มเรียนหนังสือ
ให้รู้จักสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ เครื่องหมายต่าง ๆ การฝึกหัดประสมค�ำ
โดยแจกแจงมาตราทัง้ 9 แม่ การผันวรรณยุกต์ การใช้ไม้มว้ นไม้มลายค�ำเป็น
ค�ำตาย การใช้ ศ ษ ส มีการแทรกกาพย์พระไชยสุริยา ตอนท้ายมีการสอน
วิชานับเลข มาตราชั่ง ตวง วัด การนับวัน เดือน ปี ฤดู ทิศ และจบท้ายด้วย
การสอนนักเรียนให้มีความขยันมั่นเพียรในการศึกษา (ธวัช ปุณโณทก,
2538, หน้า 152.)
หอสมุดคุรุสภาให้บริการ หนังสือมูลบทบรรพกิจ ในรูปแบบของ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์หอสมุดคุรสุ ภา และจัดแสดงหนังสือตัวเล่มจริง
ที่หอสมุดคุรุสภา

“ดรุณศึกษา” ต�ำราไทยฝรั่งเขียน

หนังสือดรุณศึกษา เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยฉบับทีเ่ ขียนและเรียบเรียงขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2453 โดย ฟ. ฮีแลร์ (F. Hilaire)
ภราดาชาวฝรั่งเศษ นักบวชคณะเช็นต์คาเบรียล ผู้เข้ามารับผิดชอบงานด้านการศึกษา ในโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก หลังจาก
พ�ำนักอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา 9 ปี อาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ได้เริ่มลงมือแต่ง และหมั่นเพียรไปขอค�ำปรึกษาจากครูภาษาไทย
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญพระองค์หนึง่ ทีช่ ว่ ยตรวจทาน
ความเรียบร้อย ถูกต้อง และสนับสนุนให้หนังสือดรุณศึกษาได้รับการตีพิมพ์ ถือเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยฉบับแรก
ที่ชาวต่างชาติเป็นผู้แต่ง (สุณีย์ อัตศาสตร์, 2530, หน้า 30 - 42.)
หนังสือดรุณศึกษานี้ แบ่งเนือ้ หาออกเป็น 5 เล่ม ใช้เป็นแบบเรียน
ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมจนถึงชั้นประถมปีที่ 4 ความน่าสนใจของ
หนังสือดรุณศึกษา คือ เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยที่มุ่งให้เกิดทักษะ
ทางภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรก
เรื่องราวในรูปแบบของนิทาน ต�ำนาน หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ไว้ในบทเรียน (สถิตย์ แตงเกษม, 2548, หน้า 12.)
หอสมุดคุรุสภา มีหนังสือดรุณศึกษา ส�ำหรับชั้นประถมปีที่ 4
ฉบับตีพิมพ์ พ.ศ. 2512 โดยเนื้อความเป็นการสอนการใช้ตัว ร การันต์
การใช้ตวั อักษร ทร ล ศ ษ ส ห ฬ ฤ ฯลฯ และนอกจากนี้ ยังมีการเรียบเรียง
ค�ำเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง ในส่วนท้ายของเล่มอีกด้วย โดยให้บริการอ่าน
ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา และ
จัดแสดงตัวเล่มจริงไว้ที่หอสมุดคุรุสภา
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หนังสือทรงคุณค่าทั้ง 3 เรื่องนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ภายในหอสมุดคุรุสภายังมีหนังสือ
ทรงคุณค่าอีกจ�ำนวนมากพร้อมให้บริการ เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 6) หนังสือแบบเรียนกรมศึกษาธิการ เป็นต้น นอกจากนีม้ บี ริการหนังสือหมวดการศึกษา
หนังสือวิชาชีพทางการศึกษา
นอกจากนั้นยังเปิดบริการพื้นที่เพื่อการอ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถจัดกิจกรรม
เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาได้อกี ด้วย สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดคุรสุ ภาได้ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริเวณชั้น 2 อาคารหอประชุม
คุรุสภา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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เล่าเรื่องด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

กิจกรรมของส�ำนักเลขาธิการคุรุสภา
ประจ�ำเดือนเมษายน 2562
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คุรุสภาลงนามความร่วมมือ "จัดประกวดหนังสั้น"
กับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรสุ ภา กล่าวว่า
การจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำ�ปี 2562
ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริม
และพั ฒ นาจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ ดำ�เนิ น การต่ อ เนื่ อ ง
มาเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสถาบัน
อุดมศึกษา จำ�นวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยได้ดำ�เนินการใน 2 กิจกรรม คือ การจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำ�ปี 2562 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและนักศึกษาครูเกี่ยวกับการผลิตหนังสั้นให้มีคุณภาพ ซึ่งได้ดำ�เนินการไปแล้วเมื่อเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำ�ปี
2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้มกี ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในการผลิตสือ่ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนิสติ และนักศึกษาครู ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพและเสริมสร้างจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู ผ่านสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย ต่อยอดองค์ความรูใ้ นด้านสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยให้แก่นสิ ติ
และนักศึกษาครู อันจะนำ�ไปสูก่ ระบวนการผลิตสือ่ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนการฝึกอบรม การวิจยั และกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนิสิตและนักศึกษาครู
16 วิทยาจารย์

KSP PROUND
กองบรรณาธิการ

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
เพราะคุณครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ
หากจะกล่าวถึงรางวัลทีค่ รุ สุ ภายกย่องผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในฐานะทีค่ รุ สุ ภา
เป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนด ควบคุม และรักษามาตรฐาน
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นั้น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ
Princess Maha Chakri Award คงจะเป็นรู้จักของทุกคนในแวดวงวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจาก
เป็นรางวัลนานาชาติทม่ี เี กียรติสงู ยิง่ ทีเ่ ทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผูท้ รงพระปรีชาและทรงมีคณ
ุ ปู การยิง่ ต่อการศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และเชิดชูเกียรติ
ครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของกลุม่ ประเทศอาเซียน อันได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม และไทย รวมทั้ง ติมอร์ - เลสเต ด้วย
ซึ่งจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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“ให้รางวัลนีแ้ ก่ครูทป่ี ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น อันก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและ
การพัฒนาคนในประเทศ ตลอดระยะเวลาการทำ�งาน” พระราชวินจิ ฉัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่กล่าวถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของครู
ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award คือ
ผู้รับรางวัลต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
คุรุสภาได้ดำ�เนินการร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำ�นักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สลค.) และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดำ�เนินการคัดเลือกครูทกุ ๆ
2 ปี โดยดำ�เนินการจัดงานมาแล้ว 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 และครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

...ขอแสดงความยินดีกบั ครูผไู้ ด้รบั รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทัง้ 11 คนจาก 11 ประเทศ ด้วยความยินดี
เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รว่ มงานกับพวกท่าน ข้าพเจ้าได้เรียนรูว้ า่ ครูทงั้ 11 ท่าน เป็นครูทมี่ คี วามมุง่ มัน่ และทุม่ เทเป็นอย่างมาก
ตลอดอาชีพ การสอนของครูเหล่านีไ้ ด้อทุ ศิ ตัวให้กบั ลูกศิษย์ของเขา เพือ่ ให้มโี อกาสทางการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ ทำ�ให้พวกเขาประสบความสำ�เร็จในชีวติ และการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ข้าพเจ้าอยากจะชีใ้ ห้เห็นจุดสำ�คัญทีว่ า่
การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศ และที่สำ�คัญไปกว่านั้นคือ
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ครูจึงจำ�เป็นต้องปรับปรุงตัวเอง
อยูเ่ สมอและแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ เพราะปัจจุบนั เราอยูใ่ นโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว หากครูไม่ได้ตระหนักถึง
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบ ๆ ตัว ครูกไ็ ม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้ ทัง้ นี้ ครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพต้องสร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ซึ่งเราทุกคนรู้ดีว่าต้องใช้เวลา ในการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในฐานะสมาชิกของชุมชนทั่วโลก...

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำ�รัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครู
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2560
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...เป็นที่ยอมรับทั่วกันว่า การศึกษาเป็นรากฐานและเครื่องมือที่สำ�คัญในการพัฒนาคนและพัฒนา
คุณภาพของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามัน่ คง ครูจงึ มีบทบาทและเป็นปัจจัยทีส่ ำ�คัญในการจัดการศึกษาของชาติ
ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทุ่มเทและเสียสละพากเพียร อบรมสั่งสอน ดูแลลูกศิษย์ด้วยความรัก
และเมตตาอาทร ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ....
...ทุกท่านนับเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง
มีความรักและเมตตาลูกศิษย์อย่างจริงจัง อันเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำ�ให้บุคคลทั่วไป
เกิดศรัทธาชื่นชม และนิยมยินดีที่จะเสียสละกำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด ตลอดจนประโยชน์สุขส่วนตัว
เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ลูกศิษย์และการศึกษาของชาติต่อไป จึงขอ
แสดงความนิยมยกย่องด้วยอย่างจริงใจ กับทุกท่านทัง้ 11 คนทีไ่ ด้รบั รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง้ ที่ 1 ปี 2558...
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำ�รัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครู
ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ตุลาคม 2558
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รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award นัน้ สืบเนือ่ งมาจาก ปี 2548
อันเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ
ได้พร้อมใจกันจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาส
วันครูโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
โดยได้พระราชทานพระราชดำ�ริ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทย รวมทั้ง
ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ด้วยพระราชดำ�ริวา่
การศึกษาเป็นสือ่ ให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ งี ามและยัง่ ยืนระหว่างชนทุกชาติ ทุกภาษา ก่อให้ความสมานฉันท์
และสันติสุข ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในฐานะครู ผู้บริหารการศึกษา และ
นักพัฒนาการศึกษา
ครัน้ ในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 เนือ่ งในโอกาสวันครูโลก
เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
เห็นสมควรจัดให้มกี ารมอบรางวัล Princess Maha Chakri Award เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชา
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกย่องครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่า
ของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพขั้นสูง
ชือ่ รางวัล “Princess Maha Chakri Award” เป็นชือ่ พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้เป็นรางวัลระดับนานาชาติ และทรงพิจารณาเห็นตาม
กระทรวงศึกษาธิการเสมอ กล่าวคือ ให้จดั ตัง้ กองทุนของรางวัล โดยให้ครุ สุ ภาเป็นหน่วยงานของกองทุน
และมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก คุรุสภา สมาคมทางการศึกษา
รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นผูด้ แู ล รวมทัง้ ดำ�เนินการสรรหาผูเ้ หมาะสม เพือ่ รับพระราชทานรางวัลในวันครูโลก
ซึง่ การจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ครูโลก ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นไป หรือจนกว่ากองทุนจะพร้อม และทรงโปรดเกล้า ฯ
ให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อดำ�เนินงานเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
โดยให้สำ�นักงานของมูลนิธิ ฯ ตั้งอยู่ที่คุรุสภา และให้มูลนิธิ ฯ ดำ�เนินงาน
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดให้มีขึ้นทุก 2 ปี ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับพระราชทานเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
พร้อมเหรียญทอง เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่เกียรติคณ
ุ ทัง้ นีส้ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำ�พระองค์ จัดทำ�เป็นเหรียญและเข็มเชิดชูเกียรติ
ดังกล่าวด้วย
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และทีพ่ เิ ศษคือ สำ�หรับประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วนัน้ เพือ่ เป็นขวัญ
และกำ�ลังใจแก่ครูดเี ด่นทีผ่ า่ นกระบวนการคัดเลือกและกลัน่ กรองในระดับต่าง ๆ คณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรีจงึ เห็นสมควรให้มรี างวัลสำ�หรับครูไทยรองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
อีก 3 รางวัล คือ รางวัลคุณากร มอบแก่คุณครูผู้พร้อมด้วยคุณธรรม คุณลักษณ์ คุณค่าความเป็นครู
อุทิศตนพัฒนาชีวิตศิษย์ เจริญสู่ความสำ�เร็จตลอดมา จำ�นวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มีคะแนนลำ�ดับที่ 2
และลำ�ดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลครูยง่ิ คุณ มอบแก่คณ
ุ ครูผเู้ พียรพัฒนางาน
สอนศิษย์ เจริญชีวิตด้วยปัญญาและกรุณา สร้างแรงบันดาลใจเสริมแรงศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่อง
ยาวนาน มีจำ�นวน 17 รางวัล ซึง่ เป็นครูทม่ี คี ะแนนลำ�ดับที่ 4 ถึงลำ�ดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการ
มูลนิธิ และรางวัลครูขวัญศิษย์ มอบแก่คุณครูผู้ที่มีผลงานแสดงความรู้ คุณธรรม ความสามารถ
ประจักษ์ชดั สอนศิษย์ดว้ ยจิตเปีย่ มเมตตา นำ�ทางชีวติ สร้างคุณค่าสูส่ งั คม มีจำ�นวนประมาณ 150 รางวัล
ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและองค์การระดับชาติ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ
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ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

ประเทศ

รายชื่อผู้รับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้รับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2

บรูไนดารุสซาลาม

มาดาม ฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด

มาดาม ลิม ซง โงว

กัมพูชา

นางสาวทอช บันดาว

นางดี โส พอน

อินโดนีเซีย

นายเฮอร์วิน ฮามิด

นายเอนชอน ระมัน

ลาว

นายวงสัมพัน คำ�ส้อย

นางคูนวิไล เคนกิติสัก

มาเลเซีย

นายไซนุดดิน ซาคาเรีย

มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง

เมียนมา

นางสาวแตว ยี มอน ซอร์

นายทัน ทุม

ฟิลิปปินส์

นายวิลเลียม โมราคา

ดร.เฮซุส อินสิลาดา

สิงคโปร์

นางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน

มาดาม สะรับจิต คอร์ บุตรีฮาดิปซิงห์

ติมอร์-เลสเต

นายจูลีโอ ไซแมน มาเตียรา

นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส

เวียดนาม

นางทราน ติ ตวย ตุง

นางฟาน ถิหนือ

ไทย

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็นรางวัลแห่งความภาคูมิใจของผู้ที่เป็น “ครู” ที่ได้อุทิศตน
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างแท้จริง และเราเชื่อว่า
ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ยกย่องได้วา่ เป็นครูทส่ี งั คมเชือ่ ถือและให้การยอมรับ และเชือ่ ว่า
ครูที่ได้รับรางวัลจะช่วยกันพัฒนาการศึกษาในประเทศของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
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รางวัลคุรส
ุ ภา
จากฉบับที่แล้ว วารสารวิทยาจารย์ได้น�ำเสนอเรื่อง "รางวัลคุรุสภา" ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ได้รับรางวัล ปีละ 9 ราย และได้น�ำเสนอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล
คุรสุ ภา ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ประเภทผูป้ ระกอบวิชาชีพครู จ�ำนวน 2 ราย ฉบับนีข้ อน�ำเสนอผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวนอีก 7 ราย ดังนี้

ประเภทผูป
้ ระกอบวิชาชีพครู

รางวัลคุรุสภา

“ครูผู้สอนให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล
ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พร้อมจิตอาสาเพื่อชุมชน”
ประวัติและผลงาน
ชื่อ-สกุล 			
ต�ำแหน่ง			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
		
การศึกษา
		

นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล อายุ 51 ปี
ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
25 ปี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอนบัณฑิต
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ความโดดเด่น
จุดเด่นในการจัดการเรียนรู้ คือ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รว่ มวางแผนการเรียนรู้ เลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
กับตนเอง การออกแบบการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ มีการก�ำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการ และความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นทักษะกระบวนการคิด ความมีระเบียบวินยั ความซือ่ สัตย์ และ
มีจิตสาธารณะ บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ ยึดแนวทางปฏิบตั งิ า่ ย ๆ ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O
ดังต่อไปนี้
Positive Thinking			
คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม
Smile 					
ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ
Yours 					
จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน
Compromise 			
สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม
Human Relations 			
สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน
Oral Communication 			
สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง
แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
ใช้ชั่วโมงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เป็นชั่วโมงแห่ง “คุณภาพ” และมี “คุณค่า” ให้มากที่สุด
และเป็นไปตามธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง คือ “ วิชาวิทยาศาสตร์ เน้นความสามารถ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หาข้อความรู้เพื่ออธิบาย การท�ำนายและคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ”
โดยใช้หลัก SMART TEACHERS
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ประจ�ำปีการศึกษา 2560
3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561		
4. ได้รบั เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุด”ี ประจ�ำปี 2561 ประเภทวิชาชีพครู ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
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ประเภทผูป
้ ระกอบวิชาชีพครู

“ครูผู้สร้างศิลป์ด้วยงานสอน
และสื่อสารสู่ชุมชนด้วยจิตบริการ”
ประวัติและผลงาน
ชื่อ – สกุล			
ต�ำแหน่ง			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
การศึกษา			

นายสมชาย สุขกรม อายุ 47 ปี
ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
21 ปี
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ต�ำบลวังตะกอ อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา

ความโดดเด่น
		 เป็นผูม้ คี วามสามารถในการจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกัน
และแก้ปญ
ั หา เน้นจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิ ให้ทำ� ได้ คิดเป็น
ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมการฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้
มีลักษณะเด่น คือ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ เผชิญสถานการณ์ เช่น กิจกรรม
ศิลปะกับธรรมชาติ กิจกรรมเสริมศักยภาพ กิจกรรมระดมความคิด กิจกรรมเพลินกับโลกศิลปะ
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ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวมีการอภิปรายซักถาม อีกทัง้ ยังได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ นการคิดการแก้ปญ
ั หา นับได้วา่ กิจกรรม
ศิลปะสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในปัจจุบันนวัตกรรมการพัฒนาและฝึกทักษะศิลปะโดยใช้
ฐานการเรียนรู้ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ได้กำ� หนดจากเนือ้ หาสาระของหลักสูตร สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ สาระทัศนศิลป์
โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น และครอบคลุม
ตามหลักสูตร ความรูท้ ปี่ รากฏในคูม่ อื สามารถบูรณาการกับทุกกลุม่ สาระการเรียนรูโ้ ดยเฉพาะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถบูรณาการไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสาระทีร่ บั ผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงตามขัน้ ตอน
ภายในคูม่ อื แต่ละเล่มแล้ว ผูเ้ รียนยังได้ฝกึ ทักษะการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และฝึกการฟังเสียง
ภาษาจีนควบคู่ไป ด้วยการเรียนรู้จากเล่มนวัตกรรมแต่ละกิจกรรมและเรียนรู้ผ่านสื่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต จากแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ดังนั้นผู้เรียนจึงเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ได้
ตามความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล เพราะเป็นสือ่ ทีท่ นั สมัย ในรูปแบบสือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
e-book ที่สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อได้หลายช่องทาง เช่น แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน และ PC โดยผ่าน
แอฟพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้บนเว็บไซต์ Facebook YouTube และ LINE
แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
		 ต้องการน�ำเทคนิคและกลวิธีการสอน นวัตกรรมที่สร้างมาพัฒนาความก้าวหน้าแล้วน�ำไปใช้
กับนักเรียน เพื่อน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สูงขึ้น และต้องศึกษาหาความรู้
เพือ่ วางแผนพัฒนางานตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สร้างสรรค์เทคนิควิชาการใหม่ ๆ โดยออกแบบการจัด
การเรียนรู้เพื่อน�ำมาพัฒนาวิชาชีพและผู้เรียน โดยจัดให้ตั้งแต่ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วย สมอง กาย ใจ และเรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต ต้องการให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิดสร้างแบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยคิดว่าศิลปะจะเพิม่ ประสบการณ์การท�ำงานจริง
ตามสถานการณ์ให้มากยิง่ ขึน้ ไปตามช่วงชัน้ ปี จึงแก้ปญ
ั หาโดยใช้นวัตกรรม “การพัฒนาและฝึกทักษะ
ศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู”้ โดยจัดสือ่ ข้อมูล ให้นกั เรียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและให้ครูเป็นพีเ่ ลีย้ ง
หรือนักเรียนแกนน�ำเป็นพี่เลี้ยงช่วยครูเป็นฐานให้นักเรียน ซึ่งส่งผลให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถ
น�ำไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนโดยตรงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจน
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ แวดล้อม พัฒนากระบวนการรับรูท้ างศิลปะการเห็นภาพรวม ท�ำให้ครูสอนน้อยลง
นักเรียนเรียนรู้เองมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง
อันเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้ ด้วยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั สามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จที่สูงและดีขึ้นตามล�ำดับ
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
		 1. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอนสาระวิชาศิลปะ การประกวดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม/Best Practice โครงการโรงเรียนในฝัน ประจ�ำปี 2560 ระดับประเทศ จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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		 2. รางวัลระดับดีเยี่ยม หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้นวัตกรรมเรื่อง
“การพัฒนาและฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู”้ ในการประกวด BEIDQM Award ประจ�ำปี 2560
ระดับประเทศ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับภาคใต้ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 4. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 5. ครูผสู้ อนศิลปะ จนนักเรียนได้รบั รางวัลการแข่งขันการประกวดผลงานศิลปะในระดับประเทศ
และนานาชาติ กว่า 100 รางวัล

ประเภทผูป
้ ระกอบวิชาชีพครู

“ครูดอยผู้สอน STEM เพื่อน�ำไปใช้
ในชีวิตจริง และเสียสละอุทิศตนเพื่อชุมชน”
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ – สกุล			
ต�ำแหน่ง			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
					
การศึกษา			
					
					

นายเสกสรร ศรีแสวง อายุ 46 ปี
ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
18 ปี
โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
ต�ำบลเมืองแปง อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาเอก การสอนชีววิทยา

ความโดดเด่น
		 เป็นผูท้ มี่ คี วามมานะ อดทน มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ มีความสุข
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ สามารถด�ำรงชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลาที่รับราชการจนถึงปัจจุบันไม่เคยขอย้ายไปสถานที่อื่น ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่บนดอยสูง การคมนาคมไม่สะดวก และ
เสีย่ งภัย ตัง้ ใจทีจ่ ะอุทศิ ตนแก่เด็ก ๆ และชุมชน ปัจจุบนั ยังได้รบั แต่งตัง้ ให้รกั ษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษา อีกต�ำแหน่งด้วย
		 ด้านการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่เน้นแค่ให้อา่ นออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ดูแลนักเรียน
เหมือนลูกหลาน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนให้รู้จักการใช้ชีวิต การช่วยเหลือตนเอง
ท�ำอาหารกลางวันเอง ฝึกอาชีพ ท�ำขนม เย็บปักถักร้อย ท�ำการเกษตร ปลูกกาแฟ ท�ำน�้ำพริกโพซาโฮ
ท�ำไส้อั่ว (OTOP) พร้อมกับสอดแทรกและบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ และหล่อหลอมความเป็นไทยให้แก่เยาวชน ชาวไทยภูเขา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
		 มุ่งให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพบริบทของชาติพันธุ์ เน้นความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยการปฏิบตั จิ ริง พัฒนาผูเ้ รียนให้นำ� องค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์มาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เกิดทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ควบคู่กับทักษะวิชาการ
ครอบคลุมหลักองค์ 3 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และหัตถศึกษา พร้อมกับสรุป
องค์ความรูท้ งั้ หลายได้ดว้ ยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสยั ในการปฏิบตั ิ จนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผูเ้ รียนตลอดไป จัดหาทุนให้นกั เรียน และยังฝึกอาชีพให้นกั เรียน และส่งเสริมให้นกั เรียนเขียนเรียงความ
ส่งประกวดจนได้ทุนการศึกษามาเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและ
ความส�ำคัญของตนเองก่อนที่จะพึ่งพาแต่คนอื่น นอกจากนี้ยังให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข
และการอนุรักษ์ป่าไม้บนความขาดแคลนและยากล�ำบากแก่คนในชุมชน เป็นที่พึ่งพิงและไว้วางใจ
ตลอดจนความศรัทธาจากคนในชุมชน

28 วิทยาจารย์

แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาตนเองรอบด้าน
โดยใช้รูปแบบเทคนิควิธีการสอน ตลอดจนสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยดึงวิทยากรหรือ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์แก่ผเู้ รียนอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ผเู้ รียนและคนในท้องถิน่
เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง ให้ความรู้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาผู้เรียน
จากโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาให้มผี ลสัมฤทธิท์ ดั เทียมกับโรงเรียนในพืน้ ราบ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ะบูรณาการ เรือ่ งวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา และสิง่ แวดล้อม เข้าไปหน่วยการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียน
เกิดจิตส�ำนึก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับกลุ่ม ระดับเขต จนได้รับรางวัลต่าง ๆ
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
		 1. รางวัล “Moe AWARDS” สาขาเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
		 2. รางวัลน�ำเสนอนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นทักษะอาชีพโรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ งู
และถิ่นทุรกันดาร ประจ�ำปี 2560
		 3. ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ค.ศ.เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาจากข้าราชการครูที่มี
ความประพฤติดี ทุ่มเท เสียสละ และมีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี 2560
		 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับประถมศึกษา กิจกรรม
นักเรียน ด้านวิชาการ ประจ�ำปี 2560
		 5. รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา ประจ�ำปี 2561
		 6. รางวัลคุรุสดุดี ประจ�ำปี 2561
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ประเภท ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

“นักพัฒนา น�ำการเปลี่ยนแปลง สืบสานวัฒนธรรม
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตจริง”
ประวัติและผลงาน
ชื่อ – สกุล 			
ต�ำแหน่ง			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
					
					
การศึกษา 			

นายพนม เข็มเงิน อายุ 55 ปี
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
31 ปี
โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” 64 หมู่ 1 ต�ำบลบ่อกรุ
อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ปริญญาโทการบริหารการศึกษา

ความโดดเด่น
		 เป็นผู้มีความตั้งใจจริงในการท�ำงาน อุทิศตน อุทิศเวลาเพื่อราชการอย่างแท้จริง พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งในหลาย ๆ มิติ หลาย ๆ ด้าน จนเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถหลายด้าน เป็นผูม้ คี วามกล้าแสดงออก
ทางความคิดในทีส่ าธารณะ เพือ่ ก่อประโยชน์สว่ นรวม เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและองค์กรอื่น ๆ ตามวาระโอกาสต่าง ๆ เป็นผู้บริหารที่น�ำ
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างจริงจังจนบังเกิดผลการปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ของความส�ำเร็จในการบริหารงาน สูผ่ บู้ ริหารคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ๆ ได้อย่างดี จนมีคณะศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานทั่วทุกภาคของประเทศไทย ท�ำให้หลาย
โรงเรียนประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

30 วิทยาจารย์

แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
		 ใช้แนวคิดและกระบวนการท�ำงานโดยยึดหลัก “จริงจัง จริงใจ ฉับไว ใช้ข้อมูล” จริงจัง หมายถึง
มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อในการท�ำงาน จริงใจ หมายถึง มีความจริงใจต่องานและผู้ร่วมงาน
ภายใต้ความความเข้าอกเข้าใจกัน ฉับไว หมายถึง มีความคล่องตัว คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
ใช้ขอ้ มูล หมายถึง ในการท�ำงานทุกอย่างต้องศึกษาข้อมูล ท�ำความเข้าใจข้อมูล เพือ่ น�ำข้อมูล มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการท�ำงาน
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
พ.ศ. 2554 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง)
พ.ศ. 2555 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก)
			
2. โรงเรียนการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�ำ)
			
3. ผู้ท�ำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค.
			
4. เข็มทิศชูเกียรติผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
			
5. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. Obec Award ภาคกลางภาคตะวันออก
พ.ศ. 2559 1. โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
			
2. รางวัล คุรุสดุดี
			
3. เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นของสมาคมคณะกรรมการ
				 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 รางวัลชนะเลิศบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ

ประเภท ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

“ผู้น�ำการบูรณาการเชิงรุก มุ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น�ำความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล”
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ 					
ต�ำแหน่ง
			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน 		
การศึกษา				

นายโสภณ กมล อายุ 58 ปี
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
38 ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ความโดดเด่น
		 เป็นผู้มุ่งมั่นปฏิบัติแต่ความดี มีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิข์ องงาน โดยยึดหลักประหยัด คุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจติ วิญญาณในวิชาชีพ มีความเชือ่ มัน่
และศรัทธา ต่ออาชีพครู รักษาเกียรติและศักดิศ์ รีแห่งความเป็นครู เห็นคุณค่าของวิถชี วี ติ ครู เป็นกัลยาณมิตร
เป็นที่พึ่งพา และไว้วางใจของผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
เป็นผู้น�ำ การเปลี่ยนแปลงในการบริหาร มีการวางแผน คิดและท�ำงานอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน
แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
เป็นผูน้ ำ� การใช้นวัตกรรมทีเ่ น้นคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม โดยชุมชนมีสว่ นร่วมหลากหลายตามวิถไี ทย
และวิถีพอเพียง สร้างนวัตกรรมขององค์กร น�ำความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยการประพฤติปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ ด้วยการพูดน�ำ ปฏิบัติน�ำ สะกิดให้คิด จุดประกายให้เกิดพลังของผู้น�ำผู้ตาม อย่างมีหลักการ
ที่เป็นรูปธรรม จัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน
ให้ขวัญ ก�ำลังใจ แก่ผทู้ ที่ ำ� งาน กระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานก�ำหนดจุดพัฒนา เลือกเป้าหมายทีท่ า้ ทายและเลือกวิธพี ฒ
ั นา
ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มก�ำลัง จนประสบความส�ำเร็จในด้านความเป็นผู้น�ำและ
สร้างผู้น�ำได้ในทุกระดับจนน�ำสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
พ.ศ. 2560 - 2561 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
					 2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา 2560
		 			 3. โล่โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
		 			 4. โล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
					 ทางการเรียนการสอน
					 5. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
พ.ศ. 2559			 1. เกียรติบัตรห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ
					 2. เกียรติบัตร อย.น้อยดีเด่น
					 3. โล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
					 4. โล่และประกาศนียบัตรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�ำ รุ่นที่ 7
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พ.ศ. 2558			
					
พ.ศ. 2557 			
พ.ศ. 2554 - 2555

5. โล่โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
6. โล่รางวัล เสมา ปปส. ดีเด่น
7. โล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว
8. รางวัลยุวกาชาดดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาโล่พระราชทาน
9. โล่รางวัล MOE AWARD ระดับดีเด่น
1. โล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARD ด้านบริหารจัดการยอดเยีย่ ม
2. โล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARD ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2558
โล่รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี
รางวัลเหรียญลูกเสือ สดุดี ชั้นที่ 1 ของส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประเภท ผูบ
้ ริหารการศึกษา

“ ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง รวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ด้วยนวัตกรรมการนิเทศแบบสะท้อนคิด (Reflective Coaching Technique)”
ประวัติและผลงาน
ชื่อ 				
ต�ำแหน่ง			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
					
การศึกษา 			

ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว อายุ 55 ปี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
32 ปี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เลขที่ 2 หมู่ 3 ต�ำบลบางรัก อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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ความโดดเด่น
		 เป็นผู้มุ่งมั่นในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง อุทิศตน ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ในการท�ำงานให้แก่ราชการ
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ แสวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ มีคณ
ุ ธรรมน�ำจิตใจ มีความเป็น
กัลยาณมิตร มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงในการบริหารทีท่ นั สมัย
มีการวางแผนการท�ำงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยเชือ่ ว่าการท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเป็น
ตัวช่วยและกระตุ้นในการท�ำงาน เปรียบเหมือนเข็มทิศ คอยชี้น�ำให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างอิสระและ
เหมาะสม
แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
		 มุ่งเน้นการท�ำงานโดยใช้กระบวนการ 5ร มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
ร่วมประเมิน ร่วมชืน่ ชม และร่วมรับผิดชอบ มีความรอบรู้ รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั งาน รูจ้ กั คน มอบงานตามความสามารถ
รู้จักเรียนรู้ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน หาความรู้อยู่เสมอ มีความรวดเร็ว คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว บนพื้นฐาน
ข้อมูลที่ถูกต้อง กระฉับกระเฉงว่องไว ฉะฉาน มอบหมายงานชัดเจน เฉียบขาด มีเหตุมีผล มีคุณธรรม มีความ
เริงร่า ยิม้ แย้มเป็นมิตร เข้าถึงง่าย ยกย่องชืน่ ชมจากใจ ยืดหยุน่ ยึดความถูกต้อง เยือกเย็น ไม่โกรธง่าย ไม่มอี คติ
ยุติธรรม และมีความรื่นรมย์ มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม เปี่ยมใจก่อนจาก ประพฤติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกาย เอาใจใส่ รักใคร่ดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
พ.ศ.2558 เกียรติบตั รและเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุด”ี ในฐานะเป็นผูป้ ฏิบตั ติ นตามมาตรฐานวิชาชีพ
			
และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ.2558 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.
			
(OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล สาขารองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
			
มัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม เหรียญทอง ระดับชาติ
พ.ศ.2559 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.
			
(OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล สาขารองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
			
มัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
พ.ศ.2560 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.
			
(OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล สาขารองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
			
มัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
			
เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
พ.ศ.2561 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
			
ประเภทบุคคล จากกระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภท ผูป
้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาอืน
่ (ศึกษานิเทศก์)

“ผู้น�ำทางวิชาการ สร้างชุมชนวิชาชีพ
ร่วมคิด ร่วมท�ำ น�ำพาสู่ความส�ำเร็จ”
ประวัติและผลงาน
ชื่อ – สกุล 			
ต�ำแหน่ง 			
ประสบการณ์การท�ำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
					
การศึกษา			

นางนิตยาพร แซ่ตั้ง อายุ 45 ปี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ
23 ปี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนริมน�้ำแม่กลอง ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
การศึกษามหาบัณฑิต

จุดเด่น/ผลงานดีเด่น
		 ผูน้ ำ� ทางวิชาการทีโ่ ดดเด่นในการสร้างครูผนู้ ำ� ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่ครูปฐมวัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให้คิด วิเคราะห์เป็น สร้างและพัฒนานวัตกรรม ที่จัดประสบการณ์เรียนรู้
โดยใช้การวิจยั เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ ง นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นแบบอย่างของการพัฒนางาน
นิเทศได้ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบจนผ่านการประเมิน
ของ สมศ. ครบทุกโรง สร้างชุมชนวิชาชีพ เพือ่ เผยแพร่ผลงานแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นรูปแบบและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
และพัฒนานวัตกรรมการนิเทศจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1) การพัฒนาชุดนิเทศฝึกปฏิบัติการ เรื่อง
การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แบบโครงการ (Project Approach)
2) การพัฒนาชุดนิเทศ ฝึกปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ 3) รายงาน
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา แบบมีส่วนร่วม : ก.ต.ป.น 4) การพัฒนาการนิเทศ
แบบเครือข่าย CSB ในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรูส้ คู่ วามเป็นเลิศ
ของครูปฐมวัย ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้รับรางวัล และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
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แนวคิด/เทคนิคการปฏิบัติงาน
		 เป็นผู้มุ่งมั่นในการท�ำงาน และมีความยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ มีความเป็นกัลยาณมิตร
กับทุกคน พร้อมให้ค�ำปรึกษา ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา
โดยร่วมคิด พาท�ำ ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สร้างความร่วมมือในการท�ำงานเพื่อน�ำพาไปสู่ความส�ำเร็จ
ผลงาน/รางวัลที่ปรากฏ
พ.ศ. 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท วิชาชีพศึกษานิเทศก์ จากคุรุสภา
พ.ศ. 2557 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ด้านศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
			
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
			
การสอน ระดับชาติ
พ.ศ. 2558 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ด้านศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
			
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ระดับชาติ
พ.ศ. 2558 รางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขา อนุรักษ์มรดกไทย
พ.ศ. 2559 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ด้านศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
			
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
พ.ศ.2559 รางวัล ศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Award) ระดับเหรียญทองแดง ด้านการพัฒนา
		
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Read Up Zone
ดร.โพยม จันทร์น้อย

การศึกษา 4.0
ตอนที่ 2
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
การศึกษา 4.0 จากปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย
เช่น เศรษฐกิจล้มเหลว การเมืองล้มแล้ว สังคมล้มเหลว
หรื อ ทุ ก ๆ ปั ญ หาที่ ล ้ ม เหลวต่ า งก็ โ ทษการศึ ก ษา
ล้มเหลว ไทยแลนด์ 4.0 เป้าหมายต้องการให้ประเทศไทย
มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง แต่หลักสูตรการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนของครูตอบสนองเป้าหมาย
ของไทยแลนด์ 4.0 แล้วหรือยัง ทั้ง ๆ ที่มีการเปลี่ยน
และปรับหลักสูตรมาตลอดกว่า 50 ปี ถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพื่อตอบสนองการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผูน
้ �ำทีต
่ อ
้ ง
เดินไปพร้อมกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยตรง
ดังนี้
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ต้องก�ำหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวง
นักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน 36 คน
เพื่อให้เกิดประสิทธิการในการสอนอย่างจริงจัง ครูสามารถดูแล
นักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างทั่วถึง จะออกข้อสอบ
อัตนัย ครูก็สามารถที่จะตรวจข้อสอบได้ในเวลาที่พอเหมาะ ไม่ใช่
นักเรียนห้องละ 50 คน ครูดูแลไม่ทั่วถึง ใครไม่สนใจ ครูจ�ำเป็น
ต้องปล่อย ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรน้อยมาก นักเรียน
ก็ลดลงทุกโรงเรียน ฉะนัน้ โรงเรียนต้องรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ

ต้องน�ำสะเต็มศึกษา (STEM Education)
และ Active Learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ค�ำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค�ำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเป็นจริงทีต่ อ้ งอาศัยองค์ความรูต้ า่ ง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงาน
การจัดการเรียนการสอนของไทยเรา ครูผสู้ อนจะสอนแยกส่วน เช่น สอนเคมี ก็เคมีลว้ น ๆ ฟิสกิ ส์ ก็ฟสิ กิ ส์
ล้วน ๆ หรือคณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์ล้วน ๆ ไม่เคยน�ำมาบูรณาการในชิ้นงาน หลักของนวัตกรรม
ทัง้ หมดเกิดจากการบูรณาการของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แล้วจึงเกิดนวัตกรรม
จนกลายเป็นเทคโนโลยี ต่อมามีการน�ำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ตอ่ ยอดไปเรือ่ ย ๆ ทัง้ นี้ โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรม
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การจัดความพร้อมของโรงเรียน
หมายถึงโรงเรียนทัง้ ประเทศอย่างน้อยในทุกต�ำบล
หรื อ อ� ำเภอ หรื อ จั ง หวั ด ต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม
เท่าเทียมกัน ทั้งสื่อ อุปกรณ์ ครู อาคารสถานที่
ต้องมีความพร้อมเท่ากัน ไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบ
ถึงความแตกต่าง

หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง
อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชา
คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี มาเป็นวิชาหลัก
ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพ
การเรียนเป็นรายวิชาจะมีข้อดี คือสามารถ
จะเปลีย่ นรายวิชาได้ทกุ ปี เป็นวิชาทีโ่ รงเรียน
สามารถจัดให้นักเรียนให้เรียนวิชาที่ทันยุค
ทันสมัยได้เลย ไม่ก�ำหนดตายตัว

การสอนให้นกั เรียนสร้างนวัตกรรมนัน้ ต้องสอนให้นกั เรียนรูแ้ บบโครงงาน หรือการสร้างชิน้ งาน
โดยในโครงงานหรือชิ้นงานนั้น นักเรียนต้องตอบได้ว่ามีคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
เข้ามาเกีย่ วข้องอย่างไร ในอดีตการสร้างชิน้ งานของนักเรียน เราไม่เคยน�ำวิชา STEM เข้ามาบูรณาการ
ตัวอย่างเช่น อดีตการหุงข้าวเป็นวิถีชีวิตประจ�ำวัน แม่บอกให้กรอกข้าว 1 หรือ 2 กระป๋อง ใส่น�้ำให้สูง
จากข้าวสาร 1 ข้อ หรือแล้วแต่บางคนให้ท่วมหลังมือ การหุงข้าวใช้ไม้ฟืนหรือถ่าน หุงข้าวสุกไม่ดิบ
สามารถรับประทานได้เสร็จก็จบ แต่เราไม่เคยน�ำหลักคณิตศาสตร์เรื่องการตวง เรื่องปริมาตร
หลักวิทยาศาสตร์ เรือ่ งความร้อน เข้ามาคิดในเรือ่ งการหุงข้าว ญีป่ นุ่ น�ำหลักของ STEM มาใช้ในการหุงข้าว
โดยใช้หลักของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่น เรือ่ งของปริมาตร การตวง เรือ่ งของความร้อน เรือ่ งของเวลา
จนสามารถสร้างหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ส�ำเร็จ และมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เช่น ก�ำหนดเวลา
ในการหุงข้าว การอุ่นข้าว การต้มข้าว ฯลฯ
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ตอ

หรือขอยกตัวอย่างในชีวิตจริง คนไทยมีการปรุง
อาหารต่าง ๆ มากมาย ทั้งการท�ำแกงบ้าง ท�ำขนมบ้าง
บางคนท�ำอร่อย บางคนท�ำไม่อร่อย ขึ้นอยู่กับฝีมือ
การปรุงอาหาร หรือขนม จะใช้ความเคยชินในการปรุง เช่น
การเหยาะนํ้าปลา ใส่นํ้าตาล ใส่เกลือ เป็นฝีมือเฉพาะคน
แต่ถ้าเราน�ำหลัก STEM เข้ามาจับ ก็จะท�ำเกิดแฟรนไชส์
(Franchise) เป็นของตนเอง ฉะนัน้ หลักสูตรต้องก�ำหนด
ให้นักเรียนต้องมีโครงงาน หรือชิ้นงานที่ตอบโจทย์
STEM ได้ ครูผสู้ อนในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการงานอาชี พ ต้ อ งมี ค วามรู ้
ในการน�ำ STEM มาบูรณาการในโครงงาน หรือชิน้ งาน
ของนักเรียนได้ ส่วน Active Learning เป็นการจัด
การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
สร้างชิน้ งานเป็นของตนเองได้จริง โดยงานเดีย่ วหรือ
งานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ STEM ถ้าเป็นวิชาที่เป็น
เนือ้ หา นักเรียนสามารถทีจ่ ะสรุปน�ำเสนอผลงานของ
ตนเองได้

ต้องสร้างตัวชี้วัดระดับบุคคลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
เพือ่ จะท�ำให้ทราบจุดเด่นจุดด้อย ต้องพัฒนา
ครูเป็นรายบุคคล กระทรวงต้องการให้ครู
เป็นอย่างไรก็ก�ำหนดตัวชี้วัดมาประเมิน
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการให้เป็น ปัจจุบนั ตอบไม่ได้วา่
ครูแต่ละคนมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง
จุดเด่นของครูมีอะไรบ้าง เช่น ต้องการให้
ครูนำ� เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
ก็ต้องสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินครูว่ามีการ
ใช้ได้หรือเปล่า เช่น กระทรวงมีนโยบาย
อย่างไร นโยบายจะส�ำเร็จหรือไม่ตอ้ งก�ำหนด
ตัวชี้วัดของนโยบายนั้น ๆ ระดับโรงเรียน
และระดับตัวบุคคลของแต่ละนโยบาย
ถึงจะตอบโจทย์แห่งความส�ำเร็จนั้นได้

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิง
่ ทีด
่ ี ถ้าเป็นไปตามโมเดลนี้ ประเทศจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของ
ตนเองอย่างแน่นนอน ฉะนั้น การศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 ที่จะน�ำพา
ไปสูค
่ วามส�ำเร็จ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครูตอ
้ งปรับการเรียน
การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning น�ำมาใช้ในการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น�ำทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษา
ต้องเน้นทีห
่ อ
้ งเรียน ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสร้างตัวชีว้ ด
ั ผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน
โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ปี ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรม
เป็นของตนเองอย่างแน่นอน
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รักษ์ไทย
พุฒิสาร์ อัคคะพู

ครูภูมิปัญญาไทย

ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย
มรดกไทย คืออะไร
มรดกไทย คื อ มรดกทางวั ฒ นธรรม
ทีแ่ สดงออกถึงความเป็นชาติ อันได้แก่ โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตกรรม
นาฏศิลป์ และดนตรี ตลอดจนถึงการด�ำเนินชีวิต
และคุณค่าทางประเพณีตา่ ง ๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกัน
ของผู้คนในแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
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ในการนี้ เพือ่ เทิดพระเกียรติและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงเป็นต้นแบบการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทย
คณะรัฐมนตรีซงึ่ มี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528
ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี วันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ความส�ำนึกรัก
และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการธ�ำรงรักษามรดกอันล�้ำค่าของชาติ
การอนุรักษ์มรดกไทย ควรจัดให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่กระจัดกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ผนึกรวมให้เป็นองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในความหมาย
ความส�ำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม รากฐานของการด�ำเนินชีวติ ประชาชนจักได้เห็นคุณค่า สร้างทัศนคติ
และความมัน่ ใจในการปรับเปลีย่ น การมีสว่ นร่วม ส่งเสริม สนับสนุนให้วฒ
ั นธรรมเป็นสมบัตขิ องทุกคน
ปลูกฝังค่านิยมทีด่ งี ามให้เด็กและเยาวชนร่วมเป็นพลังอนุรกั ษ์และสืบทอดให้ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ยั่งยืนตลอดไป
ภูมิปัญญาไทย คือ องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา ทั้งการ
เรียนรู้ การจัดการ การแก้ปัญหา และปรับตัวเพื่อด�ำเนินวิถีชีวิต และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมรดกไทย
เพื่อสืบสานให้ถึงเยาวชนรุ่นลูกหลาน ดังที่ส�ำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น หน่วยงานรับผิดชอบการจัดท�ำนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ จัดท�ำ
นโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อน�ำภูมิปัญญาเข้าสู่การ
ศึกษาของชาติ ได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 มุ่งให้ภูมิปัญญา
เป็นฐานส�ำคัญของการเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความเป็นไทย เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการทางการศึกษาของชาติ
มีการศึกษาวิจยั ประมวลคลังข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “ครูภมู ปิ ญ
ั ญา” เพือ่ สนับสนุน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน ได้สรรหา คัดเลือก และ
ประกาศยกย่องครูภูมิปัญญาไทย ขุมทรัพย์แห่งปัญญา ที่มีความรู้ความช�ำนาญในด้านใดด้านหนึ่ง
9 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษา
และวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ เพื่อท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ความช�ำนาญในการศึกษาในทุกภูมิภาค ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 – 2561 จ�ำนวน 9 รุ่น
รวม 503 คน
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ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 9 ได้ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แก่ผู้เรียนที่มีภูมิล�ำเนาในภูมิภาค
อันเป็นถิ่นที่พัก หลายท่านได้ร่วมจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นกับสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวความคิด
ขององคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ทีก่ ล่าวในพิธมี อบเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ว่า “ครูภูมิปัญญาไทย มีความส�ำคัญต่อ
ประเทศชาติเหมือนสะพานเชื่อมความรู้และประสบการณ์ของบรรพบุรุษมาสู่ปัจจุบันและอนาคต
ควรจะน�ำองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ของครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทยเข้าอยูใ่ นหลักสูตรท้องถิน่ ตัง้ แต่ชนั้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาตะวันตก
หรือสากล จะท�ำให้เกิดการต่อยอด พัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ชีวิตของคนยุคใหม่ได้”
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ด�ำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้และรูปแบบการถ่ายทอดให้ทันกับยุคสมัย ศูนย์การเรียนรู้เป็นรูปแบบหนึ่ง
ทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ เพือ่ เผยแพร่ ถ่ายทอดผลงานกระบวนการด�ำเนินงานครูภมู ปิ ญ
ั ญา นักเรียน นักศึกษา
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้าเรียนรู้ฝึกงานในมิติต่าง ๆ
ครูภูมิปัญญาไทย ในฐานะผู้อนุรักษ์และตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทย สืบสาน
สร้างสรรค์ และพัฒนามรดกของชาติได้รับเกียรติคุณเป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน (The Master Artisans
of Thailand) จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) The Support Arts and
Crafts International Centre of Thailand : SACICT) ผู้รวบรวมองค์ความรู้ครูช่างหัตถศิลป์ เผยแพร่
และถ่ายทอดแก่ลูกหลานไทย มรดกภูมิปัญญาสร้างความสนใจต่ออารยประเทศให้สนใจเรียนรู้
กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ สือ่ สารผ่านขัน้ ตอนต่าง ๆ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับ
ศิลปินแห่งชาติ ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและแสดงศักดิศ์ รีของชาติ ดังทีค่ รูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย
หลายท่านได้รบั การยกย่องในฐานะผูส้ บื สานอารยธรรม ศิลปวัฒธรรมประจ�ำชาติไทย สร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กเยาวชน และผู้สนใจร่วมต่อยอดอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้ด�ำรงคงอยู่ตลอดไป

ครูบวั ซอน ถนอมบุญ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ 1 ด้านภาษา

และวรรณกรรม ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ทั้งการขับซอ (บัวซอน เมืองพร้าว) แต่งบทซอที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทั้งเชิงศาสตร์และศิลป์ของบทกวีพื้นบ้านล้านนาแก่เยาวชนรุ่นหลัง
มีบทประพันธ์ที่ให้ข้อคิดคติธรรม สอดแทรกความบันเทิง สนุกสนาน
ที่สร้างสรรค์ สืบทอดศิลปะการแสดงขับซอและวรรณกรรมล้านนา
แม่ครูได้รบั การยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงพืน้ บ้าน - การขับซอ
ในปีพุทธศักราช 2555
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ครูส�ำเนียง ผดุงศิลป์ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ 2 ด้านศิลปกรรม

(การท�ำหัวโขน) ด้วยกรรมวิธโี บราณผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาสมัยใหม่ ริเริม่
น�ำกระดาษสาเป็นวัสดุแทนถุงปูนในอดีต ประยุกต์สีให้มีสีสันสดใจ
มีความคงทน เผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะการท�ำหัวโขน ทัง้ การเป็นวิทยากร
จัดท�ำสือ่ การท�ำหัวโขนและเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปะการท�ำหัวโขน

ครูเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย

รุน่ ที่ 3 ด้านฺศลิ ปะการท�ำตะลุม่ พานแว่นฟ้า ผูส้ บื สาน
ศิลปะการท�ำตะลุ่ม พานแว่นฟ้า ของตระกูลให้คงอยู่
โดยอนุรกั ษ์กรรมวิธกี ารท�ำแบบดัง้ เดิม งานศิลปะชัน้ สูง
ของแผ่นดินภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษจากอยุธยา
สอนและถ่ายทอดวิธจี ดั ท�ำหุน่ ตะลุม่ พานแว่นผ้า เตียบ
และการฝังมุกให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา ครูได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้ปฏิบตั งิ านในส�ำนักพระราชวัง
ฝ่ายบูรณะราชภัณฑ์

ครูกติ ติทตั ศรวงศ์ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ 8
ด้ า นอุ ต สาหกรรมและหั ต ถกรรม (การแกะรู ป
หนังตะลุง) เกิดในครอบครัวช่างแกะหนังตะลุง รู้และ
เชี่ยวชาญในการแกะตัวหนังตะลุงทั้งรูปแบบโบราณ
ทีเ่ รียนรูจ้ ากบิดาและรูปแบบทีป่ รับประยุกต์ตามยุคสมัย
ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “หอศิลป์หนังตะลุง” เพื่อ
สืบทอดรูปแบบ เทคนิคการท�ำหนังสือตะลุง จัดกิจกรรม
สาธิตการร่าง การตอก การแกะ การระบายสี การเล่น
เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง รวมทั้ง
ฝึกสอน ปฏิบตั จิ ริงแก่เยาวชนและผูส้ นใจด้วยจิตส�ำนึก
เพื่อรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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ครูรจุ าภา เนียนไธสง ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ 9

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (หม่อนไหมครบวงจร)
ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม
ฟอกย้อมเส้นไหม การมัดหมี่ ทอผ้าไหม รวมทัง้ การตลาด
และจ�ำหน่วยผ้าไหม ครูเป็นแกนน�ำกลุม่ เกษตรกร ถ่ายทอด
ความรู้ให้สถานศึกษา ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เปิดบ้านเป็น
แหล่งเรียนรู้หม่อมไหมครบวงจร เป็นที่ยอมรับของชุมชน
ได้รับการยกย่องเป็นครูช่างศิลป์หัตกรรม และเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ

ครูสมสมัย เขาเหิน ครูภมู ปิ ญั ญาไทย รุน่ ที่ 9 ด้านอุตสาหกรรม

และหัตถกรรม (การท�ำทองสุโขทัย) ผูร้ กั ษาศิลปะ ได้รบั การถ่ายทอดวิชา
ช่างทองจากบิดา งานทองสุโขทัยเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ฝีมือและ
เวลาได้รบั การยกย่องเป็น “ครูศลิ ป์ของแผ่นดิน” สาขาช่างทองสุโขทัย
ร่วมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคนิคให้วทิ ยาลัยกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม
ซึ่งบรรจุรายวิชาเทคนิคการท�ำทองลายโบราณสุโขทัย ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชั้นสูง (ปวส.) รับการฝึกงาน
ขัน้ ตอนการท�ำทองโบราณให้สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้ชุมชนพื้นบ้านท่าชัย

การอนุรักษ์มรดกไทยของครูภูมิปัญญาไทย มีลักษณะเป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ระหว่าง
ระบบในห้องเรียนกับการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญา สร้างความกระตือรือล้นและ
ตืน
่ ตัวให้ผเู้ รียน เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ มีสว
่ นร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองของท้องถิ่น เข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งต่อความส�ำคัญของ
ครูภูมิปัญญาไทย เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้จากครูภูมิปัญญาไทย
ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร. วิทยา ศรีชมภู

การพัฒนานวัตกรรมการใช้รูปแบบ 7G + S MODEL

เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน”
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์”

สวัสดีครับ ท่านผูอ
้ า่ นทีร่ ก
ั โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “การพัฒนา
นวัตกรรมการใช้รูปแบบ 7G + S MODEL เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอย่างยัง
่ ยืน” จากโรงเรียนบ้านทุง
่ นานางหรอก “เพ็ญชาติอป
ุ ถัมภ์” ส�ำนักงาน
เขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดท�ำโดย นางวิชญาณี บุญทวี ผูอ
้ ำ� นวยการ
ช�ำนาญการพิเศษ และคณะครูผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อให้สถานศึกษาป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยัง
่ ยืน และมีรป
ู แบบการบริหารจัดการทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ โดยใช้หลักของคุณธรรม จริยธรรม หลักการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง
ร่วมกับยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา
ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ และมาตรการ 4 ประสาน 2 ค�ำ 
้
โดยใช้ร่วมกับหลักการของเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA ในการบริหารงาน
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โดยมีองค์ประกอบของนวัตกรรม ดังนี้ Good Survey ส�ำรวจข้อมูลที่ดี Good Observe การเฝ้าระวังที่ดี Good
Participation การมีส่วนร่วมที่ดี Good Activity กิจกรรมที่ดี Good Practice หลักปฏิบัติที่ดี Good Attitude ทัศนคติที่ดี
Good Student นักเรียนที่ดี และ Success ความส�ำเร็จ ซึ่งมีตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้รูปแบบ 7G + S MODEL เพื่อพัฒนา
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากการการพัฒนานวัตกรรมการใช้รูปแบบ 7G + S MODEL เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่านวัตกรรม
การพัฒนางานสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีความจ�ำเป็น เนือ่ งด้วยนวัตกรรมการพัฒนางานสถานศึกษา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติด กระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก
ในโทษของสิ่งเสพติด ท�ำให้นักเรียนทราบถึงสถานการณ์
เสี่ยงที่จะท�ำให้นักเรียนเข้าใกล้กับสิ่งเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายมากขึ้น โดยรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนางาน
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควรจะเป็น
กิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้นกั เรียนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
เป็นกิจกรรมเน้นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ
เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลายให้นกั เรียนได้พบปะพูดคุย
กับบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์จริงในเรือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ โรงเรียนควรจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น
โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการกระตุ้นและปลูกฝัง
การทราบถึงโทษของสิง่ เสพติด รวมทัง้ โรงเรียนควรร่วมมือกับ
การปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกหน่วยงาน สถานีตำ� รวจภูธรลาดหญ้า
วัด ภาครัฐเอกชนภายในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ผลการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมการใช้รูปแบบ 7G + S MODEL เพื่อ
พัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนา ขอบข่ายเนื้อหา และ
การวัดผลประเมินผล จากนัน้ ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
ด้านความสอดคล้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญมีความความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม
สรุปคือ ทุกประเด็นมีความความสอดคล้องและ
ความเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญให้
ค�ำแนะน�ำปรับการออกแบบนวัตกรรมการสอนให้มคี วามน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับนักเรียน
และเอกสารทุกฉบับให้ตรงกันกับนวัตกรรมการใช้รูปแบบ
7G + S MODEL เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
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ผลการทดลองใช้นวัตกรรม
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 30 คน ของการ
ทดลองใช้นวัตกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60
และด�ำรงต�ำแหน่ง ครู และ ผู้ปกครอง ร้อยละ 16.67
โดยผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนวัตกรรม
การใช้รปู แบบ 7G + S MODEL เพือ่ พัฒนางานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืนในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี (× = 2.91, S.D. = 0.29) และเมือ่ พิจารณาตาม
รายประเมิน พบว่า เรื่องที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้แก่
สามารถใช้งานได้ดีกับการเรียนการสอนในชีวิตจริง อยู่ใน
ระดับดี (× = 3.00, S.D. = 0.00)

ผลการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง
นวัตกรรม
จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
110 คน แต่เนือ่ งจากได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ จ�ำนวน 104 ฉบับ
พบว่ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.55 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 46.15 และมีต�ำแหน่งเป็นนักเรียนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 38.46 โดยระดับความพึงพอใจของการใช้
รูปแบบ 7G + S MODEL เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืน ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (× = 4.81, S.D. = 0.46) และเมื่อพิจารณา
ตามรายเนื้อหา พบว่า เรื่องที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้แก่
มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (× = 4.88, S.D. = 0.46)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองนักเรียนและชุมชน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมการใช้รูปแบบ 7G + S MODEL เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืนนัน้ จะช่วยพัฒนาทัง้ คุณภาพทางความคิด คุณภาพชีวติ คุณภาพ
การเรียน ส่งผลให้ผเู้ รียนใช้ชวี ติ ในการเรียนได้อย่างมีความสุข มีประสบการณ์ตรง และห่างไกลจากสิง่ เสพติด
และอบายมุขทุกชนิด
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตอนที่ 3
Lunyk-Child and ohers (2001) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองนัน้
มีลกั ษณะส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1. เป็นผูร้ เิ ริม่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หมายถึง เป็นผูท้ มี่ คี วามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เรียนรูด้ ว้ ย
ความอยากรู้ สามารถก�ำหนดความต้องการและเป้าหมายในการเรียน เลือกวิธกี ารเรียน สือ่ และแหล่งการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมทัง้ กับตนเอง สภาพแวดล้อม และเนือ้ หาสาระของการเรียนรู้
2. มีการควบคุมตนเอง หมายถึง เป็นคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ สามารถท�ำให้การเรียนรูข้ องตนเอง
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดได้ สามารถวางแผนจัดการให้สามารถด�ำเนินการเป็นไปตามแผน มีการประเมิน
และสะท้อนผลการเรียนรูข้ องตนเองเพือ่ น�ำมาปรับปรุงการเรียนรูข้ องตนเอง และเป็นคนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของตนเอง
3. เป็นผูท้ มี่ กี ระบวนการเรียนรูท้ จี่ ะสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มีแนวทางในการเรียนรูเ้ ป็นของตนเอง
อย่างเด่นชัดที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถแสวงหาแหล่งข้อมูลและรู้จักใช้ประโยชน์
จากแหล่งข้อมูลเพือ่ การสืบค้นหาความรู้
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แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเป็นครูมืออาชีพ
การทีบ่ คุ คลแต่ละคนจะสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองได้นนั้ ในทัศนะของผูเ้ ขียน
บทความเห็นว่าต้องเริม่ ต้นที่ ฉันทะ คือความพึงพอใจ ความต้องการ กระหายใคร่รู้ ในการทีจ่ ะเรียนรู้ หากเป็นศัพท์
ทีเ่ รียกโดยทัว่ ไปนัน่ ก็คอื แรงจูงใจในการเรียนรูน้ นั่ เอง ซึง่ แรงจูงใจทีม่ อี ำ� นาจในการเรียนรูข้ องบุคคลนัน้ ต้องเป็นแรง
จูงใจภายนอกก่อน เพือ่ เป็นสิง่ ล่อให้เกิดแรงจูงใจภายในทีจ่ ะเรียนรู้ (Mayhew, Wolniak, and Pascarella, 2008)
การพัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้วยตนเองสูก่ ารเป็นครูมอื อาชีพสามารถด�ำเนินการได้ดงั นี้ (Fenwick,
2001; Keller, n.d; Margaret and others., 2010)
1. ก�ำหนดเป้าหม่ายในการเรียนรู้ ซึง่ เป็นการคิดและตัดสินใจของบุคคล เพือ่ ตอบตนเองว่าตนเองนัน้ ต้องการเรียนรู้
อะไร และมีเป้าหมายในการเรียนรูไ้ ปเพือ่ อะไร เช่น ครูอาจตอบตนเองว่ามีความต้องการทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ภาษาทีใ่ ช้ในการทักทายกันในกลุม่ ประเทศของอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการเรียนรูค้ อื ตนเองสามารถทักทาย
เป็นภาษาของชาติตา่ ง ๆ ในกลุม่ ประเทศอาเซียนใต้ และทีส่ ำ� คัญคือต้องการน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาจัดการเรียนรู้
ให้แก่นกั เรียนของตนเอง
2. วางแผนการเรียนรู้ เมือ่ บุคคลก�ำหนดเป้าหมายในการเรียนรูไ้ ด้แล้ว บุคคต้องมีการวางแผนในการเรียนรู้
ของตนเอง เช่น การเลือกวิธกี ารเรียนรู้ การเลือกแหล่งการเรียนรู้ ดังเช่น ในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการ
ทักทายกันในกลุ่มประเทศของอาเซียน ครูอาจเลือกการเรียนรู้จากสื่อที่เป็นการรวบรวมค�ำทักทายกัน
ในกลุ่มประเทศของอาเซียนก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสวงหาเครือข่ายหรือบุคคลที่สามารถเป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองในประเด็นทีส่ นใจได้ดว้ ยเช่นกัน
3. ด�ำเนินการตามแผนทีก่ ำ� หนด ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทัง้ หมดจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้หากครูไม่ดำ� เนินการ
ตามแผนการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนด หากครูตอ้ งการเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการทักทายกันในกลุม่ ประเทศของอาเซียน
แต่ครูกไ็ ม่ดำ� เนินการใด ๆ การเรียนรูข้ องครูกค็ งไม่เกิดไม่บรรลุผล หรือทีม่ คี ำ� พูดทีว่ า่ “เลิรน์ นิง่ ” ก็คอื การนิง่ สนิท
ไม่มกี ารเรียนรูใ้ ด ๆ ทัง้ สิน้
4. การประเมินเพือ่ สะท้อนปรับปรุงการเรียนรูข้ องตนเอง หากครูตอ้ งการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนอย่างต่อเนือ่ ง
ครูกค็ วรทีจ่ ะประเมินเพือ่ สะท้อนปรับปรุงการเรียนรูข้ องตนเอง เพือ่ พิจารณาว่าอะไรคือสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูต้ ามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดแล้ว หรืออะไรคือสิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หากจะด�ำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ครูควรท�ำอย่างไร ดังเช่น ครูตอ้ งการเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการทักทายกันในกลุม่ ของประเทศอาเซียน
จากสือ่ ซีดี หากครูมโี อกาสพบกับคนชาติอนื่ ในกลุม่ ประเทศอาเซียนก็ควรทักทายเขาเป็นภาษาประจ�ำของ
แต่ละชาติแต่ละภาษาเพือ่ ดูวา่ สิง่ ทีต่ นเองได้เรียนรูน้ นั้ บรรลุผลมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
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ข้อคิดปัจฉิมบท
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ครูสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ นัน้ คือ ครูตอ้ งมีความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจเห็นความส�ำคัญของการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ครูตอ้ งมีกระบวนการเรียนรู้ เช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ครูตอ้ งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจเพือ่ การก�ำหนดเป้าหมาย
วางแผนในการเรียนรู้ และเลือกตัดสินใจทีจ่ ะใช้ขา่ วสารข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ และมีประโยชน์ตอ่ ตนเอง ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถพัฒนาให้เกิดในแต่ละบุคคลได้ หากทุกอย่างอยูท่ คี่ วามตัง้ ใจ ดังค�ำกลอนทีท่ า่ นหม่อมหลวงปิน่ มาลากุล
ได้ให้ไว้เพือ่ เป็นคติเตือนใจทีว่ า่
กล้วยไม้มด
ี อกช้า
การศึกษาเป็นไป
แต่ดอกออกคราวไร
การศึกษาปลุกปัน
้

ฉันใด
เช่นนัน
้
งามเด่น
เสร็จแล้วแสนงาม

ครูไม่ใช่มบ
ี ทบาทเป็นเพียงผูถ
้ า่ ยทอดหรือ
จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเท่านัน
้
ในขณะเดียวกันครูกต
็ อ
้ งมีการเรียนรู้
เพือ
่ การพัฒนาตนเองด้วย
เพือ
่ การเป็นครูมอ
ื อาชีพ
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เรียนรอบตัว
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

การศึกษา 4.0:

พัฒนาการศึกษาอย่างไรไม่ให้สญ
ู เปล่า

การศึกษา 4.0 นัน
้ ถือว่าผูเ้ รียนทุกคนอยูใ่ นยุคห้องเรียนดิจท
ิ ล
ั การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่
เน้นแบบออนไลน์เพื่อสร้างความสะดวกสบายและการเข้าถึงแก่นสาระได้มากยิ่งขึ้น แต่หารู้หรือไม่
ว่าการทีผ
่ เู้ รียนจะเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรูอ
้ ย่างแท้จริงในปัจจุบน
ั นัน
้ อาจจะต้องผ่านกระพีข
้ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศเสียก่อน โดยการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและความคิดสร้างสรรค์นน
ั้
จึงกลายเป็นสิง
่ ทีจ
่ ำ� เป็นในชีวต
ิ ประจ�ำวันอย่างมาก

เดีย๋ วนี้ อะไร อะไร ก็ “การศึกษา 4.0” ซึง่ ตอบสนองต่อความต้องการของ “อุตสาหกรรม 4.0” เราใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาก�ำหนดแม่บทของการศึกษาชาติเพือ่ ส�ำหรับอนาคตของการเรียนรูแ้ บบผสมผสานกับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ตัง้ แต่การเรียนรูใ้ นวัยเด็กไปจนถึงการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งในสถานทีท่ ำ� งานเพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดพร้อมทัง้ ประยุกต์
เข้ากับบทบาทในทุกมิตขิ องสังคมโลก อนาคตของการศึกษาจึงเป็นวิสยั ทัศน์ใหม่สำ� หรับครูผสู้ อนและผูเ้ รียนทุกคน ส�ำคัญมาก
ทีต่ อ้ งรูว้ า่ ท�ำไมผูเ้ รียนถึงต้องมีความรูห้ รือทักษะอะไรบ้าง จากนัน้ จะหาสิง่ เหล่านัน้ ได้ทไี่ หน อย่างไร โดยครูผสู้ อนแทนทีจ่ ะพยายาม
อัดสิ่งต่าง ๆ ลงบนหัวของผู้เรียนอย่างเต็มที่แต่ในทางกลับกันครูผู้สอนจะคิดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ
ทีไ่ ม่ซำ้� ใคร ทีจ่ ะท�ำอย่างไรก็ได้ ทุกวิถที าง ทีจ่ ะให้ผเู้ รียนขวนขวายหาความรูด้ ว้ ยตนเองหรือสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
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การเข้าสู่ Thailand 4.0 ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง
โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาต่างชาติเหมือนแต่กอ่ น ซึง่ เป้าหมายส�ำคัญของ Thailand 4.0 คือ การขับเคลือ่ น
ไปสู่การเป็นประเทศที่ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ดังนั้นคนหรือทรัพยากรมนุษย์นับเป็น
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญและมีความจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ เพราะเป็นแหล่งความรูแ้ ละก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นประเทศ โดยระบบการศึกษาของประเทศจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นและก้าวสู่
“การศึกษา 4.0” อย่างแท้จริง เช่นเดียวกัน เพราะการศึกษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวติ ในแวดวงการศึกษาได้มกี ารกล่าวถึงการก้าวสูย่ คุ “การศึกษา 4.0”
กันอย่างกว้างขวาง และมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเร่งด�ำเนินการปฏิรูป
การศึกษาให้กับเด็กไทย เพื่อการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมในหลาย ๆ ด้าน
นายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ อธิบายว่า การศึกษา
ในยุค 4.0 ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความรูก้ บั คนหรือผูเ้ รียนเท่านัน้ แต่เป็นการเตรียมมนุษย์
ให้เป็นมนุษย์ นัน่ หมายความว่า ในการเรียนรูใ้ ด ๆ ก็ตาม นอกจากความรูท้ ผี่ เู้ รียนจะได้รบั แล้ว
ผูเ้ รียนจะต้องได้รบั การพัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินชีวติ ไปด้วย ดังนัน้ สถาบันการศึกษา
และครูผสู้ อนต้องจัดการศึกษาไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์มากยิง่ ขึน้ โดยการพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
เมื่อใดที่ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และคิดว่าสิ่งใดยิ่งยากสิ่งนั้นยิ่งท้าทาย
นัน่ แสดงว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติประสบความส�ำเร็จแล้ว ในบทความนี้
ผูเ้ ขียนขอน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ “การพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 เพือ่ ไม่ให้
เสียเปล่า” โดยแยกหัวข้อให้เห็นชัดเจน ดังนี้

1) การเปลีย
่ นบทบาทของครูผส
ู้ อน
บทบาทของครูเปลีย่ นไปจากบทบาทของครูผสู้ อนให้เป็น ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
โค้ช กระบวนกร ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และทีป่ รึกษา ห้องเรียน
ทีอ่ อกแบบมาส�ำหรับครูผสู้ อนทีอ่ ยูห่ น้าห้องเรียนเท่านัน้ แต่ตอนนีอ้ าจต้องการ
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในสภาพแวดล้อมทีผ่ เู้ รียนสามารถก�ำกับตนเองจาก
การท�ำงานบนอุปกรณ์สว่ นบุคคล เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ช่วยให้ครูผสู้ อนสามารถสร้าง
สือ่ การเรียนรูแ้ บบโต้ตอบ แบบมีสว่ นร่วม และมีความยืดหยุน่ ในรูปแบบดิจทิ ลั
และมัลติมเี ดียทีห่ ลากหลายขึน้ พร้อมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นแบบออนไลน์
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2) การเรียนรูเ้ สมือนจริง
เทคโนโลยีเสมือน (Augmented)
และเสมือนจริง (VR) ช่วยให้ผเู้ รียนได้สมั ผัส
กับทฤษฎีอย่างมืออาชีพ โลกเหล่านีอ้ นุญาต
ให้ครูผสู้ อนน�ำเอาผูเ้ รียนไปยังสถานทีจ่ ริง เช่น
จากการไปเทีย่ วชมก�ำแพงเมืองจีน หรือแม้แต่
ชมงานศิลปะทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกในพิพธิ ภัณฑ์
ของประเทศฝรัง่ เศส นีส้ ามารถท�ำให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูไ้ ด้ไกลกว่าการบรรยายในชัน้ เรียน
เทคโนโลยีดงั กล่าวได้นำ� ไปสูก่ ารลดลงเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง โดยไม่มผี ลกระทบ
กับผลลัพธ์ของการเรียนรู้

3) มีความยืดหยุน
่ ในการเรียนรู้
ทุกวันนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ในหลักสูตรหรือโปรแกรมการสอนออนไลน์
ที่มีอยู่ทั่วไปในฐานะ ผู้แสวงหาความรู้
โดยไม่ต้องถูกจ�ำกัดด้วยข้อจ�ำกัดของเวลา
และสถานที่อีกต่อไป

6) การเรียนรูแ้ บบดิจท
ิ ล
ั
เป็นการน�ำเสนอด้วยรูปแบบของสือ่
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนือ้ หาการเรียนรูแ้ ละวิธี
การสอนทีจ่ ดั เตรียมขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู ้ เ รี ย นและมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการสอนหรือส่งเสริมความรูแ้ ละ
ทักษะส่วนบุคคล โดยทัว่ ไปคอมพิวเตอร์และ
สือ่ เทคโนโลยีเครือข่ายได้นำ� มาประยุกต์ใช้กบั
สถานการณ์ก ารเรีย นรู้รวมถึงการเรีย นรู้
แบบผสมผสานและเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อท�ำลายข้อจ�ำกัด ตามตารางเวลา และ
สถานที่ เพือ่ ให้บรรลุการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยในยุคที่ความรู้
และการไหลของข้อมูลมีมาอย่างรวดเร็ว
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบดิจิทัลต้อง
ครอบคลุมในทุกสาระการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ร่วมถึง
ห้องเรียนเสมือนด้วย

7) แรงจูงใจในการเรียนรู้
จุดเริม่ ต้นและคอขวดของการเรียนรู้
ก็คือ ค�ำแนะน�ำจากแรงจูงใจภายนอก
เมือ่ มันกลายเป็นอิสระแล้วแรงจูงใจภายนอก
จะไม่จำ� เป็นอีกต่อไป เพราะผูเ้ รียนจะหันไป
เรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจทั้งภายในและ
ภายนอกจะเสริมกัน ในทางกลับกันการเรียนรู้
ยังต้องการแรงผลักดันบางอย่างและแรงจูงใจ
ภายนอกเนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่จะเรียนรู้
ส� ำ หรั บ ความคาดหวั ง ของผู ้ ป กครอง
วัตถุประสงค์เพิม่ เติมและการได้รบั แรงจูงใจ
บางอย่าง แรงจูงใจในการเรียนรูค้ อื ตัวกลาง
ระหว่างการกระตุน้ และปฏิกริ ยิ า กล่าวอีกนัยหนึง่
แรงจูงใจในการเรียนรู้ คือ ความคิดเห็น
ส่ว นตัว ของผู้เ รีย นเกี่ย วกับ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง
โดยมีเป้าหมายการเรียนรูก้ ระตุน้ พฤติกรรม
การเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความพยายามอย่างต่อเนือ่ ง
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
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4) การประเมินผลแบบปรับตัวได้
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลแบบดั้ ง เดิ ม
จะหมดไป เพราะวิธีการประเมินผลแบบ
ปรับตัว แบบปรับตัวตามสภาพจริงจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเส้นทางที่เฉพาะเจาะจง
กับความต้องการของผูเ้ รียนเอง ซึง่ แตกต่าง
จากการประเมินในแบบเก่า ๆ ผูเ้ รียนมีอสิ ระ
ที่จะเรียนรู้ตามแนวจุดแข็งและจุดอ่อน
ของตัวเองในทุกเวลา

5) ปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้
การถือก�ำเนิดของการวิเคราะห์
ออนไลน์ช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรและครู
ผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์
ระบุเส้นทางการเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ ตามการประเมิน
เวลาจริงของพฤติกรรมผูเ้ รียน การวิเคราะห์
ดังกล่าวช่วยให้พวกเขาออกแบบโปรแกรม
ทีเ่ สริมสร้างความแข็งแกร่งยิง่ ขึน้ โดยเส้นทาง
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน สติปัญญา และแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ ไม่เหมือนกับกลุ่มคนรุ่นเก่า
ซึง่ เป็นทีย่ กย่องความหลากหลายของผูเ้ รียน
ระบบการเรียนรู้ในปัจจุบันเปิดใช้งานได้
ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูจ้ ากเพือ่ นฝูงจากการเลือก
ของตนเอง และเรี ย นรู ้ จ ากกลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย น
ที่แตกต่างกันได้

บทสรุป การศึกษาต้องเร่งด�ำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อไม่ให้สูญเปล่า ในการก้าวสู่
“การศึกษา 4.0” ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในการเรียนรูใ้ ด ๆ ก็ตามผูเ้ รียนจะต้องได้รบั
การส่งเสริมให้มี “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมและทักษะในยุคดิจทิ ลั ” นอกจากนีค้ รูผสู้ อนควรน�ำแนวทางของ
Active Learning และ Digital Management มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจ
และรูเ้ ท่าทันโลกหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ กุ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ควรมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมและความถนัดของผูเ้ รียน ครูผสู้ อนควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
และรูว้ ธิ แี สวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยบทบาทและหน้าทีข่ องครูผสู้ อนจะเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกหรือ
กระบวนกรในการเรียนรูท้ ที่ ำ� หน้าทีห่ ล่อหลอมให้ผเู้ รียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืน ตลอดจนส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา และการคิดสร้างสรรค์ ซึง่ จะช่วย
ให้ผเู้ รียนสามารถน�ำองค์ความรูท้ มี่ อี ยูม่ าบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ สร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ
ขึน้ มาได้ อันเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ซึง่ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าประเทศไทยจะเปลีย่ นแปลง
จาก “ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว” อย่างแน่นอน ท้ายทีส่ ดุ ผูเ้ ขียนขอน�ำเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 แบบมีคณ
ุ ภาพ ดังนี้
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ถ้าบุคคลจะท�ำบุญ ก็ควรท�ำบุญหรือความดีนั้นบ่อย ๆ
ควรท�ำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุข
บุญ หรือความดี ซึ่งหมายถึง ความผ่องแผ่ว ความบริสุทธิ์ ความดีงาม ธรรมชาติเครื่องช�ำระ
ร่างกาย วาจา และใจ ให้ปราศจากมลทิน หรือความเศร้าหมอง เปรียบเหมือนน�ำ้ ทีใ่ สสะอาด เป็นน�ำ้ แท้ ๆ
ไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตม ย่อมมีอานุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาด
นอกจากนี้ ยังมีอานุภาพและคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย สุดที่จะพรรณาให้หมดสิ้น
บุญ ว่าโดยผลคือความสุข ซึง่ บุคคลท�ำบุญย่อมท�ำด้วยกาย วาจา และใจ กายทีป่ ระกอบด้วย
บุญเป็นกายดี วาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดี และใจที่ประกอบด้วยบุญก็เป็นใจดี
ใจ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ และเป็นประธาน เมือ่ ใจดี กายและวาจาก็ยอ่ มดี
ตามไปด้วย
การที่บุคคลจะมีฉันทะ คือความพอใจในบุญ หรือความดีนั้น เบื้องต้นต้องพิจารณาหาคุณ
หรืออานิสงส์ของบุญก่อน ตรึกตรองให้เห็นว่าบุญเกี่ยวข้องกับชีวิต และมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไร
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยาก เพราะต้อง
เกิดด้วยพลังของกุศลกรรมในชาติก่อน พลังกุศลกรรม หรืออานุภาพแห่งบุญนี้เอง ส่งให้มาเกิด
ในมนุษย์ มนุษย์ซงึ่ ถือว่าเป็นภพหรือภูมทิ ดี่ ี ตามคติแห่งอภิธมั มัตถุสงั คหะทีแ่ สดงภพ หรือภูมทิ ดี่ มี ี 7 คือ
มนุษย์ 1 และสวรรค์ 6
บุคคลเราเกิดมาได้เพราะบุญ ก็ควรที่จะมองเห็นคุณค่า หรืออานิสงส์ของบุญ แม้เกิดมาด้วย
บุญแล้ว ก็ยังมีการแบ่งแยกว่า บุญมาก บุญน้อย และบุญพอประมาณ ผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดใน
สกุลดี มั่งคั่ง ไม่ล�ำบาก ฝืดเคืองด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มีสุขภาพที่ดี
มีรูปงาม และมีเสียงไพเราะ เป็นต้น
ส่วนบุคคลที่เกิดด้วยบุญน้อย ย่อมถือก�ำเนิดในสกุลต�่ำ ยากจน ล�ำบาก ฝืดเคืองด้วยเสื้อผ้า
อาหาร ทีอ่ าศัย ยารักษาโรค รูปร่างไม่สมประกอบ พกลพิการ และผูเ้ กิดด้วยบุญพอประมาณ ย่อมได้รบั
ทุกอย่างอันเป็นสมบัติของมนุษย์พอประมาณ
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เมื่อเกิดมาแล้ว ความเป็นอยู่ การยังชีวิตให้เป็นไปโดยราบรื่นก็เป็นเรื่องยากอีกเหมือนกัน
บางคนต้องท�ำงานกร�ำแดด กร�ำฝน ทนหนาวอย่างแสนสาหัสจึงจะได้ทรัพย์มาเลีย้ งชีพ บางคนท�ำงานเบา
บางคนท�ำงานพอประมาณ สติ ปัญญา และก�ำลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากัน เหล่านี้ล้วนเป็น
เรื่องบุญของแต่ละคนทั้งสิ้น นี่แหละ บทบาทของบุญ
ท่านผูอ้ า่ นหรือท่านผูฟ้ งั ได้เห็นอานิสงส์ หรือคุณค่าของบุญอย่างนี้ ซึง่ จะเป็นการง่ายในการปลูก
ฉันทะ คือความพอใจในบุญ เมื่อมีความพอใจแล้วสิ่งที่ตามมา คือ ความบากบันในการท�ำบุญ
ความสนใจใฝ่หาแต่เรือ่ งท�ำบุญ หรือท�ำความดี และใช้ปญ
ั ญาพิจารณาไตร่ตรองหาอุบายในการท�ำบุญ
ให้ดีที่สุด
บุญหรือความดีนี่เอง ความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิต เป็นความสุขประณีต ไม่เจือด้วยโทษ
เป็นความสุขที่สะอาด เพราะฉะนั้นจงแสวงหาความสุขด้วยการท�ำบุญ หรือความดี ซึ่งจะติดตามเรา
ไปจนนานแสนนาน
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธศาสนสุภาษิต เรือ่ ง ควรท�ำบุญย่อย มาในธรรมบท
แปลและเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ส่วนที่จะกล่าวถึง คือ วาทะของพระบรมครู หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่อง ทรงอ้างวาทะ
ของนิครนภ์นาฏบุตร เรื่อง บิณฑบาต พระพุทธองค์จะทรงล้างอย่างไร
เรือ่ งทรงล้างวาทะของนิครนภ์นาฏบุตรนี้ มีมาในพระสูตรที่ 9 แห่งคามณิสงั ยุต คัมภีรส์ งั ยุตตนิกาย
สฬายตนวรรค ว่า กาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก
ได้เสด็จไปประทับที่ปาวาริตอัมพวัน เมืองนาลันทา ซึ่งในเวลานั้น เมืองนาลันทาก�ำลังเกิดทุพทิกขภัย
หรือขาดแคลนข้าวปลาอาหารจ�ำนวนมาก
นิครนถ์นาฏบุตรใช้ให้อสิพันธกปุตตคามณี ไปโต้วาทะกับพระพุทธองค์ด้วยถ้อยค�ำที่สอนให้
อสิพันธกปุตตคามณีก็ไปต่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามค�ำสอนของนิครนถ์นาฏบุตร
ซึ่งเป็นอาจารย์ คือ พอไปถึงก็กราบทูลขึ้นว่า พระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญการเมตตาและกรุณา
การอนุเคราะห์ชาวบ้านไว้โดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าใช่ เขาจึงว่าถ้าอย่างนัน้ เวลานี้
เมืองนาลันทาก�ำลังเกิดความอดอยาก เหตุไรพระพุทธองค์จึงพาพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมา
การที่พระพุทธองค์ทรงท�ำอย่างนี้ เป็นการกระท�ำเพื่อความฉิบหายของชาวบ้าน เพื่อความไม่เจริญ
ของชาวบ้านเพื่อความฆ่าชาวบ้าน
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ข้อนี้ ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังคงคิดว่าแก้ได้ยาก แต่พระพุทธองค์ทรงแก้ได้ง่ายนิดเดียว คือ
พระพุทธองค์ตรัสว่าคามณี นับตั้งแต่ 91 กัลป์ที่แล้วมา เราไม่เคยเบียดเบียนตระกูลใด ด้วยการ
รับประทานข้าวปลาอาหารของเขาเลย ไม่เคยท�ำให้เขาล�ำบากด้วยอาหารเลย ตระกูลทั้งหลายที่มั่งมี
ล้วนแต่เกิดด้วยการให้ทาน เกิดด้วยสัจจะ ด้วยศีลทัง้ นัน้ การทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ เป็นการแสดง
อาสนิสงส์แห่งทาน เป็นต้น
นี่แนะ คามณี เหตุปัจจัยที่เบียดเบียนชาวบ้าน ท�ำชาวบ้านให้เดือดร้อนนั้นมีอยู่ 8 อย่าง คือ
ราชภัย โจรภัย อัคคีภยั อุทกภัย ทรัพย์ทฝี่ งั ไว้เคลือ่ นที่ การกระท�ำทีไ่ ม่ดกี ม็ ผี ลไม่ดี ทรัพย์ในตระกูลเกิด
เป็นถ่านเพลิง และทรัพย์ฉบิ หายไปโดยใช้ในทางทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ เมือ่ เหตุปจั จัยเบียดเบียนชาวบ้าน
มีอยู่ 8 ประการอย่างนี้ ผู้ใดกล่าวว่าเราปฏิบัติเพื่อความขาดสูญแห่งตระกูล เพื่อความไม่เจริญของ
ตระกูล เพือ่ ความเบียดเบียนแห่งตระกูล ถ้าผูน้ นั้ ไม่ละวาจานี้ ไม่ละความคิดอันนี้ ไม่ละความเห็นอันนี้
ผู้นั้นต้องไปนรกแน่นอน
ก็เป็นอันว่า การทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ ได้ทรงลบล้างค�ำหาว่าของนิครนถ์นาฏบุตรนีเ้ สียได้
ได้ใจความว่า การที่พระภิกษุสงฆ์ไปบิณฑบาตตามบ้าน ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนชาวบ้าน เพราะ
เหตุทเี่ บียดเบียนชาวบ้านนัน้ มีอยูต่ า่ งหาก เหตุนนั้ มีอยูถ่ งึ 8 อย่าง มีราชภัยเป็นต้น การทีพ่ ระภิกษุสงฆ์
ไปบิณฑบาตตามบ้านนั้น เป็นการเมตตาและกรุณาให้ชาวบ้านได้ท�ำบุญ เพื่อให้ได้เกิดเป็นคนมั่งมี
ในภายหน้าโดยแท้
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยวิธีท�ำบุญ 10 ประการ จากหนังสือแนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตร
นักธรรมชัน้ ตรีของท่าน พันเอก ปิน่ มุทกุ นั ต์ อดีตอธิบดีกรมการศาสนาซึง่ ผมได้ใช้ตำ� ราของท่านหลายเล่ม
เป็นครูบาอาจารย์ ทัง้ ในการสอน การพูด การบรรยาย และการเรียน ซึง่ เป็นอาชีพ ของผมอีกอาชีพหนึง่
วิธีท�ำบุญ หรือบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ กล่าวคือ บุญเกิดจากการบริจาคทาน บุญเกิดจาก
การรัษาศีล บุญเกิดจากการเจริญภาวนา บุญเกิดจากการช่วยขวนขวายในการกุศลของบุคคลอืน่
บุญเกิดจากการให้สว่ นบุญ บุญเกิดจากการนึกอนุโมทนาส่วนบุญ บุญเกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตน
บุญเกิดจากการฟังธรรม บุญเกิดจากการฟังธรรม บุญเกิดจากการแสดงธรรม หรือให้ความรูท้ างธรรม
และบุญเกิดจากปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ตรงตามท�ำนองคลองธรรม หรือถูกต้อง
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

ผลิใบทีไ่ ร้เสียง
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
เมษายนคือเดือนของครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้พักนาน
ติดต่อกันแทบจะเต็มเดือน แม้ชว่ งต้นเดือนอาจจะมีงานเกีย่ วกับการรับนักเรียนใหม่บา้ งก็ตาม
เดือนนี้จึงคล้าย ๆ รางวัลพิเศษหรือโบนัสของการเป็นครูให้มีโอกาสเติมพลังพักผ่อนหย่อนใจ
ได้อยู่กับครอบครัวหรือท�ำอะไร ๆ ตามที่ปรารถนาจะท�ำ และเหมือนกับบันทึกฉบับที่ผ่านมา
ทีพ่ เี่ คยบอกน้องดาวว่าแม้เราจะได้พกั แต่กม็ อิ าจหยุดความคิดถึงการงานทีโ่ รงเรียนและนักเรียน
ได้เลย
ส�ำหรับภาคเรียนใหม่ครูบางคนอาจได้สอนชัน้ เรียนเดิม รายวิชาเดิม หน้าทีพ่ เิ ศษเดิม ๆ
ซึ่งอาจไม่จ�ำเป็นต้องเตรียมตัวมากนัก แต่ครูบางคนที่ได้สอนรายวิชาใหม่ ชั้นเรียนใหม่ หน้าที่
พิเศษใหม่ ย่อมต้องปรับตัวและเตรียมตัวมากกว่าแน่นอน แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดครูทกุ คนก็ตอ้ ง “ปรับ - เปลีย่ น - พัฒนา” ตัวเองในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือหลาย ๆ
เรือ่ งอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ครูมอิ าจวางเฉยท�ำสิง่ เดิม ๆ เรือ่ งเดิม ๆ ได้ตลอดไป เพราะโลกเคลือ่ นที่
และเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดแทบจะทุกนาทีนั่นเอง
พีใ่ ช้เวลาว่าง นึกถึงเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมาซึง่ มี “วันเลือกตัง้ ” วันทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ วันหนึง่
ของประเทศ และก่อนหน้านีท้ โี่ รงเรียนของพีก่ ม็ กี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนเช่นกัน
พี่ใช้โอกาสนี้ให้นักเรียนท�ำกิจกรรมแต่งค�ำประพันธ์หัวข้อ “เลือกตั้ง” โดยก�ำหนดให้เลือกแต่ง
ค�ำประพันธ์เพียง 1 ประเภท คือ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 โคลงสี่สุภาพ หรือกลอนสุภาพ
ปรากฏว่านักเรียนเลือกแต่งกาพย์ยานี 11 ประมาณร้อยละ 95 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
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พี่ตั้งข้อสังเกตว่าที่นักเรียนเลือกแต่งค�ำประพันธ์นี้เป็นจ�ำนวนมากเพราะคงเห็นว่า
ง่ายทีส่ ดุ ในความคิดและประสบการณ์ของตนเอง ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งผิดประการใด จากประสบการณ์
การสอนแต่งค�ำประพันธ์พอสรุปได้ว่ากาพย์ยานี 11 มีลักษณะบังคับไม่มากนักและเป็น
ค�ำประพันธ์อนั ดับแรกทีพ่ ฝี่ กึ นักเรียน ส่วนกลอนนัน้ นักเรียนมักจะมีปญ
ั หาเรือ่ งเสียงวรรณยุกต์
ท้ายวรรครวมถึงสัมผัสระหว่างวรรค - ระหว่างบท และโคลงสี่สุภาพจะหาค�ำเอกค�ำโทยาก
รวมทั้งการใช้ค�ำที่จ�ำกัดและค�ำสร้อย ดังตัวอย่างผลงานกาพย์ยานี 11
ตัวอย่างที่ 1
ยี่สิบสี่มีนา
คิดมันให้รอบคอบ
เมืองจะพัฒนา
พูดใหม่ไม่คิดซ้ำ�

พวกเรามากาเบอร์ชอบ
ได้คนดีมาหนุนนำ�
ทั้งวาจาการกระทำ�
ได้ชักนำ�พาประเทศ

ตัวอย่างที่ 2
คนดีที่รอมา
พาชาติไปให้พ้น
สร้างสุขในทุกที่
สมดังที่ฝันใฝ่

เห็นคุณค่าความเป็นคน
ความยากจนของชาวไทย
ให้เรามีความสุขใจ
นั้นอยู่ที่ตัวเราเอง

นอกจากประเด็นการเลือกประเภทค�ำประพันธ์แล้ว เนื้อหาที่นักเรียนแสดงออกมา
ก็ยงั อยูใ่ นเรือ่ งเดิม ๆ คือเชิญชวนไปเลือกตัง้ และให้เลือกคนทีซ่ อื่ สัตย์ สุจริตเพือ่ พัฒนาบ้านเมือง
ซึ่งเป็น “ทัศนคติเลือกตั้งที่ยังวน ๆ อยู่ที่เดิมแทบไม่มีความคิดใหม่ ๆ” ให้เห็นเลย และที่ส�ำคัญ
ก็คอื ไม่วา่ นักเรียนจะแต่งด้วยค�ำประพันธ์ประเภทใด “ส่วนใหญ่แต่งไม่ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์”
ดังตัวอย่าง
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กาพย์ยานี 11 (สัมผัสระหว่างบทไม่ถูกต้อง)
อย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์
ก้าวหน้าเป็นผู้นำ�
ประเทศจะเป็นสุข
พบชีวิตใหม่ใหม่

รู้จักคิดรู้จักทำ�
เพื่อความฝันประชาชน
เมื่อความทุกข์หมดหายไป
ร่วมใจไปกากบาท

กาพย์ฉบัง 16 (สัมผัสระหว่างวรรคไม่ถูกต้อง)
ยี่สิบสี่มีนานี้

น้องพี่รวมตัว

ร่วมมือกันไม่ทำ�ชั่ว
ทุกคนกล้าไม่มืดมัว

มีพวกคนชั่ว

ชอบทำ�ทุจริตจัง

กลอนสุภาพ (เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคไม่ถูกต้อง)
ยี่สิบสี่มีนาใกล้มาถึง
จะได้แก้ปัญหาที่เป็นปม
การเลือกตั้งคือการตัดสินใจ
ประเทศของเราวันข้างหน้า

ต้องคำ�นึงเลือกพรรคที่เหมาะสม
อย่ามัวจมกับสิ่งเคยผ่านมา
มองให้ไกลควรใช้ซึ่งปัญญา
จะแกร่งกล้าเกินกว่าประเทศใด

เพียง 3 ตัวอย่าง ก็เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่พี่ต้อง “เตรียมตัว” เพื่อรองรับสถานการณ์
ในปีการศึกษาต่อไปในปัญหาที่เห็นชัด ๆ คือ ฉันทลักษณ์ การใช้ค�ำ การสะกดค�ำ เนื้อหาและ
กลวิธีการน�ำเสนอ แม้คาดเดาไม่ได้ว่านักเรียนใหม่ที่พี่จะได้สอนอาจไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่การเตรียมตัวแต่เนิน่ ๆ ก็ยงั ดีกว่าไม่ทำ� อะไรเลย และพีค่ ดิ ว่าการใช้เวลาทีค่ วรจะได้พกั ผ่อนสักช่วงหนึง่
“ให้นักเรียน” โดยมิได้หวังผลตอบแทนก็นับว่าเป็นมงคลกับตัวเอง...น้องดาวเห็นด้วยกับพี่ไหม..?
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กี่ใบแก่ใบอ่อนซ้อนสลับ
คร่าวคร่าวคำ�นวณครบถ้วนใบ
และกับคำ�ว่าให้ที่ไม่หวัง
แตกกิ่งก้านยุติธรรมมิลำ�เอียง

กี่ขนาดเกินนับทั้งน้อยใหญ่
ขาดเกินไม่เท่าไรพอใกล้เคียง
คือทุกครั้งผลิใบไร้สรรพเสียง
รักคู่เคียงการให้...ไม่ต้องนับ
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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การศึกษารอบทิศ
ดร.วิเชียร เกตุสิงห์

สภาวะการขาดแคลนครู
กับผลการทดสอบ O-NET
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เมือ
่ ปีทแี่ ล้วผูเ้ ขียนได้รบ
ั มอบหมายจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ให้น�ำข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ทีท
่ ดสอบไปเมือ
่ ปี 2556 - 2560  มาวิเคราะห์เพือ
่ ดูแนวโน้มของผลการทดสอบ
ในแต่ละระดับ/ชัน
้ ในแต่ละวิชาในช่วง 5 ปีทผ
ี่ า่ นมา ซึง
่ ผลการวิเคราะห์โดยสรุป
พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของแต่ละวิชา ในแต่ละระดับ/ชั้น คือ ป.6 ม.3
และ ม.6 ในแต่ละปีได้คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมีทั้งสูงขึ้นและต�่ำลง แต่ถ้าดู
การเปลี่ยนแปลงจากผลการทดสอบในปี 2556 กับปี 2560 พบว่า ชั้น ป.6
คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุด วิชาคณิตศาสตร์ลดลงมาก
ที่สุด ชั้น ม.3 คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุด วิชาวิทยาศาสตร์
ลดลงมากที่สุด และชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากที่สุด
วิชาวิทยาศาสตร์ลดลงมากที่สุด

วิทยาจารย์ 65

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อีกประการหนึ่งก็คือ ต้องการจะค้นหาว่า
มีปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้าง ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (ซึง่ การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ นีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัดด้านข้อมูล
เนือ่ งจากการวิเคราะห์ตอ้ งใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่นา่ เสียดาย
ที่ ห น่ ว ยงานที่ มี ข ้ อ มู ล บางหน่ ว ยงาน ไม่ ส ามารถส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ไ ด้ ต ามเวลา
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ค่อนข้างส�ำคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับครู
ผู้สอนในแต่ละสถานศึกษา) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพล
หรือส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกัน
ทัง้ 3 ระดับ (คือพบว่ามีอทิ ธิพลทัง้ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ส�ำคัญคือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน
สังกัด สัดส่วนของเพศนักเรียนที่เข้าสอบ ที่ตั้งโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษารอบสาม (ทีป่ ระเมินโดยสมศ.) โดยกลุม่ ตัวแปรดังกล่าวมีอทิ ธิพลหรือ
ส่งผลต่อคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในทางบวกทัง้ 3 ระดับ
ส่วนตัวแปรทีส่ ง่ ผลในทางลบทีช่ ดั เจนคือ การทีโ่ รงเรียนอยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยพบว่า โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่หรือมีจ�ำนวน
นักเรียนมาก โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงเรียน
ทีม่ นี กั เรียนเข้าสอบเป็นเพศหญิงอยูใ่ นสัดส่วนสูง โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตเมือง โรงเรียน
ที่อยู่ในจังหวัดที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีสูง โรงเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณภาพที่ประเมินโดยสมศ.ได้คะแนนรวมสูง จะเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย
จากการสอบ O-NET สูง ส่วนโรงเรียนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว
รวมทัง้ โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นโรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนสอบ
O-NET ต�่ำกว่า ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ที่ปรากฏในงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่จ�ำนวนมาก
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อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียน
และครู เฉพาะของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ มาค�ำนวณ/วิเคราะห์หาตัวแปรเพิ่มเติม โดยมีตัวแปรหนึ่งที่
ผู้เขียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ สภาวะการขาดแคลนครูในแต่ละโรงเรียน เพื่อดูว่า
ตัวแปรดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบ O-NET ของแต่ละโรงเรียนหรือไม่
ผลการวิเคราะห์พบว่า สภาวะการขาดแคลนครูมคี วามสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลีย่ O-NET
ของโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยพบว่าผลต่างระหว่างจ�ำนวนครูทมี่ อี ยูจ่ ริงในโรงเรียนกับจ�ำนวนครูทคี่ วรจะมีตามเกณฑ์
ของ ก.ค.ศ. มีอิทธิพลในทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ทั้งสามระดับ ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนที่มีครูมากกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. (มีครูเกินเกณฑ์)
จะเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย O-NET สูง ในทางตรงกันข้าม โรงเรียนที่มีครูน้อยกว่า
เกณฑ์ ก.ค.ศ. (ขาดแคลนครู) จะเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ต�่ำกว่า

ข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวซึง่ พบว่า
ปัจจัยหรือตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานที่พบหลายตัวแปรนั้น มักจะเป็น
ตัวแปรทีจ่ ดั การหรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขไม่ได้ หรือไม่
ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก เช่น การเปลี่ยนโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การย้ายโรงเรียน
ในชนบทให้ไปอยู่ในเขตเมือง หรือการเปลี่ยนสังกัด
โรงเรียน เป็นต้น แต่สำ� หรับตัวแปรสภาวะการขาดแคลนครู
เป็นตัวแปรทีแ่ ก้ไขได้ แต่ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั นโยบายระดับชาติ
เพราะการแก้ไขต้องมีการเพิ่มทรัพยากร/งบประมาณ
ในการเพิ่มจ�ำนวนครูให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครูในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.นั้น เมื่อปี 2548 ผู้เขียนเคยวิเคราะห์ให้
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป็ น ครั้ ง แรก
เท่าทีจ่ ำ� ได้ เมือ่ ค�ำนวณอัตราครูตามเกณฑ์ ก.ค. (ปัจจุบนั
คือ ก.ค.ศ.) เทียบกับจ�ำนวนครูที่มีอยู่จริงในขณะนั้น
พบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขาดครูรวมทัง้ หมดมากกว่า
แปดหมืน่ คน แต่ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวดูเหมือนจะไม่ได้
ถูกน�ำไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพราะ
วิธกี ารจัดสรรงบประมาณ ใช้วธิ ีพิจารณาจากภาพรวม
คือดูจากอัตราส่วนนักเรียนต่อครูรวมทัง้ ประเทศ ซึง่ พบว่า
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ไม่ได้ขาดครู แต่การพิจารณา
ตามเกณฑ์การจัดสรรครูของ ก.ค. เป็นเกณฑ์ท่ีใช้กับ
โรงเรียน ไม่ใช่ภาพรวม ผลทีอ่ อกมาจึงไม่สอดคล้องกัน
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ส�ำหรับผลการวิเคราะห์สภาวะการขาดแคลนครู โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลรายสถานศึกษาของ สพฐ. ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ในภาพรวม โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้งหมด มีโรงเรียนประมาณ
ร้อยละ 42 ที่มีครูไม่ครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. (ซึ่งจะเรียกว่า “ขาดแคลนครู”)
ประมาณร้อยละ 19 มีจ�ำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และประมาณร้อยละ 39
มีครูมากกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือที่เรียกกันว่า “มีครูเกิน” และเมื่อพิจารณา
รวมทัง้ ประเทศพบว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ขาดครูรวมกันทัง้ หมดเกือบสีห่ มืน่ คน
2. กลุ่มโรงเรียนที่ขาดแคลนครูจำ� นวนรวมกันมากที่สุด คือโรงเรียน
ประถมศึกษาทีม่ นี กั เรียนมากกว่า 120 คน และเปิดสอนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษา หรือตั้งแต่ระดับประถม ศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลาย แต่ถา้ น�ำจ�ำนวนครูทขี่ าดแคลนไปคิดเป็นร้อยละ (เทียบกับจ�ำนวนครู
ทีพ่ งึ มีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.) พบว่าโรงเรียนการศึกษาพิเศษขาดแคลนครูมากทีส่ ดุ
3. โรงเรียนในภาคการศึกษาที่ขาดครูรวมจ�ำนวนมากที่สุด คือ
ภาคการศึกษา 14 แต่ถ้าคิดเป็นร้อยละพบว่าโรงเรียนในภาคการศึกษา 2
ขาดครูมากที่สุด
4. โรงเรียนในจังหวัดทีข่ าดครูรวมจ�ำนวนมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดนครราชสีมา
แต่ถ้าคิดเป็นร้อยละพบว่าโรงเรียนในจังหวัดตากขาดครูมากที่สุด
5. โรงเรียนในเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษาทีข่ าดครูมากกทีส่ ดุ ทัง้ ในแง่ของ
จ�ำนวนและร้อยละ คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
6. โรงเรียนในเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ขาดครูมากกที่สุดคือ โรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งในแง่ของจ�ำนวนและร้อยละ
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ผลการวิเคราะห์สภาวะการขาดแคลนครูดงั กล่าว
ชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่จัดการศึกษา
ให้แก่นกั เรียนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 42
หรือมากกว่า 12,500 โรง ทีป่ ระสบปัญหาขาดแคลนครู
คือมีจ�ำนวนครูไม่ครบจ�ำนวนตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.
แต่การทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรครูเพิม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.ก็เป็นเรื่องยาก เพราะการจัดสรรงบประมาณ
ไม่ได้น�ำข้อเท็จจริงนี้ไปใช้ประกอบในการพิจารณา
แต่ใช้เกณฑ์จ�ำนวนครูรวมทั้งหมดเทียบกับจ�ำนวน
นักเรียนทั้งหมด ที่เรียกกว่าอัตราส่วนนักเรียนต่อครู
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังที่กล่าวมาแล้ว
(ซึ่งในปี 2561 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูเท่ากับ 17 : 1
โดยประมาณ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด 25 : 1) จึงไม่เห็น
ปัญหาการขาดแคลนครูตามผลการวิเคราะห์ข้างต้น
ตามความเห็นของผู้เขียนบทความนี้ ถ้าการ
จัดสรรงบประมาณยังคงใช้ข้อมูลรวมทั้งประเทศ
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยไม่น�ำสภาพจริง
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนดมาพิจารณาประกอบด้วย
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนดขึน้ มาเพือ่ ใช้ในการจัดสรรอัตรา
ก�ำลังครู ก็จะมีประโยชน์เพียงเพือ่ ใช้ในการชีใ้ ห้ เห็นถึง
ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
เท่านั้น และปัญหาการขาดแคลนครูก็จะยังคงอยู่กับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ไปอีกนาน
แล้ ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะแก้ ป ั ญ หา
การขาดแคลนครูดังกล่าวได้อย่างไร ภายใต้ข้อจ�ำกัด
การจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

หลักการบริหารการศึกษา

สูก
่ ารเปลีย
่ นแปลงทางการศึกษายุคโลกไร้พรมแดน
ภายใต้สถานการณ์ หรือ สภาวะแวดล้อมนีไ้ ม่มอี ะไรแน่นอนเป็นสถานการณ์ทมี่ ปี รากฏการดี
4 ประการคือ
1. การเปลี่ยนแปลงง่ายหรือเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสิ่งต่าง ๆ (Votaeity : V)
2. การที่ไม่มีอะไรหรือสถานการณ์อะไรที่คงที่ตายตัวแน่นอน (Unceetainty : U)
3. ความซับซ้อน สับสน วุ่นวาย ของสังคมรอบตัวเรา (Complexion : C)
4. ความคลุมเครือ ก�ำกวมไม่ชดั เจนของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์หรือสถานการณ์ในสภาพแวดล้อม
ในสังคม ที่ผู้น�ำและคนอื่น ๆ ในสังคมต้องเผชิญ (Ambiguity : A)
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอะไรแน่นอนหรือที่เรียกกันว่า VUCA ประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดา้ นภาพตัดต่อสือ่ สาร โลกยุคดิจทิ ลั ท�ำให้เกิดสภาพของการข้าม
พรมแดนทางภูมศิ าสตร์และภูมสิ งั คม ส่งผลให้มกี ารแข่งขันกันสูงมีความแตกต่างกันสูงมีการได้เปรียบ
เสียเปรียบในโลกเกือบจะทุกส่วนของโลกในสถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอนเช่นนีห้ ลักการบริหารทีเ่ ป็นมาแต่เดิม
ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้อีกต่อไป เพราะหลักการบริหารจัดการแต่เดิม เน้นในการคงที่ คาดเดาได้
และวัดความคลุมเครือออกไป การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการพัฒนาใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อ
สถานการณ์ไม่แน่นอนเช่นนี้ การบริหารจัดการจึงต้องการผูน้ ำ� ทีด่ คี ณ
ุ ลักษณะจ�ำเพาะ มีทกั ษะความคิด
ที่หลากหลาย มีหวังในการเรียนรู้ มองทิศทางออกสื่อสารได้ดี รู้จักปรับแต่งปรับตัวได้ รู้จักผสมผสาน
รู้จักวิธีการเกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวได้
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การบริหารจัดการทีไ่ ม่แน่นอนภายใต้สถานการณ์ไม่มอี ะไรแน่นอน การเติบโตของเทคโนโลยี
การข้ามพรมแดนทางภูมิสาสตร์และภูมิสังคมส่งผลให้มีการแข่งขันกันรู้ มีความแตกต่างกันสูงนั้น
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1. การจัดหน่วยงานให้มีขนาดหลัก
2. ให้แต่ละหน่วยตัดสินใจได้เองไม่สั่งการจากหน่วยกลางแต่มีเป้าหมายร่วมกัน
3. เลือกผู้น�ำระดับรองที่เป็นตัวของตัวเองมีความผิดไม่ยึดติด คิดนอกกรอบ
4. ให้อ�ำนาจส่วนหน้าด�ำเนินการได้เอง และด�ำเนินการได้เอง และด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
5. เสริมสร้างอ�ำนาจบุคลากรทุกคน
6. ให้ทุกคนรู้จักผิดในทางอนาคต
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา
ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวการบริหารจัดการศึกษาจ�ำต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความอยูร่ ว่ ม
และอยู่รอดในสังคมอย่างความไม่แน่นอนนี้ให้ไว้บริบทวัดการศึกษาของไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง
โดยยึดหลักการ ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหารวันกันทีเ่ ป็นประชาธิปไตยทีม่ กี ารกระจายอ�ำนาจ และปรับหน่วยงาน
ให้เล็กลง
2. บริหารจัดการภายใต้กรอบแนวคิดประชาธิปไตยเป็นการกระจายอ�ำนาจ ให้หน่วยงาน
ระดับล่างด�ำเนินการได้เอง
3. ผู้บริหารระดับล่างต้องเป็นตัวของตัวเองมีความคิดไม่ยึดติด คิดนอกกรอบ
4. การด�ำเนินการบริหารจัดการที่เน้นความยุติธรรม
5. ความเท่าเทียมกันในด้านโอกาส
6. เน้นความรอบคอบ
7. สามารถปรับเปลี่ยนได้มีความยืดหยุ่นและความมั่นคง
การบริหารจัดการศึกษาของไทยในโลกยุคแห่งความไม่แน่นอนการก้าวข้ามพรมแดน
ทางภูมศิ าสตร์และภูมสิ งั คมนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ารเปลีย่ นขาดเพือ่ เติบโต (Tranofromatian) เพือ่ ให้
สามารถอยู่ร่วมและอยู่รอดในโลกยุคไร้พรมแดนนี้ได้
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
(1.2) การแต่งตัว จากขุนช้างขุนแผน นางพิมแต่งตัวแสดงให้เห็นภาพของการแต่งกาย
ในสมัยอยุธยา
		

“เอาซี่สีฟันเป็นมันขลับ
นุ่งยกลายกนกพื้นแดง
ชั้นในห่มสไบชมพูนิ่ม
ริ้วทองกรองดอกพรรณราย
ใส่แหวนเพชรประดับทับทิมพลอย

กระจกส่องเงาวับดูจับแสง
ก้านแย่งทองระยับจับตาพราย
สีทับทิมนอกดูเฉิดฉาย
ชายเห็นเป็นที่เจริญใจ
สอดก้อยแหวนงูดูลิ้นไหว”

ส�ำหรับชายนุ่งโจงกระเบน บางครั้งใส่เสื้อ บางครั้งใช้ผ้าห่ม บางครั้งใช้สนับเพลา มีผ้านุ่งทับ
ชั้นนอก เช่น ขุนช้างแต่งตัว :
“ว่าแล้วอาบน�้ำนุ่งผ้า
ห่มสานปักทองเยื้องย่องไป

ยกทองของพระยานครให้
..........................................”

ขุนแผน :
“สอดสนับเพลาม่วงดวงวิหค
รอยจีบกลีบกระหวัดรัดละไม
เสื้อนอกดอกช่อฉลุทอง

นุ่งยกแย่งทองผ่องใส
เสื้อสั้นชั้นในล้วน เลขยันต์
ตระพองทับเจียระบาดคาดมั่น”

(1.3) การไว้ผม เมอสิเออร์ เดอ ลาลูแบรี ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ซึ่งได้
เข้ามาเจริญพระราชไมตรีในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ได้บนั ทึกเกีย่ วกับการไว้ผมของสตรีชาวอยุธยา
ไว้ว่า
“ผมชาวสยามนัน
้ ด�ำหนา และสลวย และทัง
้ ชายหญิงไว้ผมสัน
้ มาก ผมทีข
่ อบรอบ
กระหม่อม ยาวเพียงถึงชัว่ แค่ปลายใบหูขา้ งบนเท่านัน
้ ผมข้างล่างจรดท้ายทอยนัน
้ ผูช
้ ายโกน
เกลี้ยง และความนิยมกันอย่างนี้ เป็นที่พอใจของชาวสยามมาก แต่ผู้หญิงปล่อยผมกลาง
กระหม่อมยาวหน่อย ไล่ขึ้นไป เป็นปีกตรงเหนือหน้าผาก กระนั้นก็ยังไม่รวมเข้าเกล้า
กระหมาดเกศ แต่ผู้หญิงบางคนเป็นชาวพะโค (รามัญ) ปล่อยให้ผมยาวห้อยลงไปข้างหลัง
แล้วรอบเกล้าเป็นมวยผมไว้ที่ท้ายทอย ผู้หญิงสาวที่ยังไม่มีเรือนก็ไว้ผมอีกอย่างหนึ่ง คือ
ตัดผมกลางกระหม่อมสั้น (เห็นจะอย่างที่เรียกว่า ผมดอกกระทุ่ม) และรอบเรือนผมนั้น
ถอนเป็นร่องน้อยเป็นวงรอบ (ถอนไร) ผมล่างท้ายทอยนั้นไว้ยาวลงมาเกือบประบ่า”
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จากข้อความในจดหมายเหตุนไี้ ด้ความว่า หญิงไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาทีแ่ ต่งงานแล้วนิยมไว้
ผมปีก ทีย่ งั ไม่แต่งงานไว้ผมประบ่าและเก็บไรส่วนทีไ่ ว้ผมมวยนัน้ เอาอย่างชาวรามัญ ดังบทประพันธ์ทวี่ า่
“หางไก่ว่ายแหวกว่าย
คิดอนงค์องค์เอวอร

หางไก่คล้ายไม่มีหงอน
ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร”
(กาพย์เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์)

(1.4) เครื่องส�ำอาง แป้งหอมใช้มัดหน้า ขมิ้นใช้ทาตัว :
“ลางนางอาบน�้ำตา
ทาแป้งแกล้งหวีผม

ทาขมิ้นเหลืองพึงชม
ผัดหน้านวยวนใจชาย”
(กาพย์เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์)

จากบทละคร เรือ่ ง สังข์ทอง ตอนพวกกษัตริยท์ งั้ หลาย แต่งตัวเพือ่ ให้ลกู สาวท้าวสามลเลือกคู่ :
“แต่งตัวตั้งใจจะให้งาม
แล้วอาบน�้ำช�ำระอินทรีย์

ขมิ้นใส่ส้มมะขามขัดสี
ทาแป้งสารภีรื่นรวย”

(1.5) การนอน จากมหาเวสสันดรชาดก ในตอนที่ชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตเป็นเวลาเย็น
จวนค�่ำแล้ว ชูชกคิดว่าถ้าเข้าไปขอสองกุมารจากการหาผลไม้ จึงคิดรออยู่ก่อน โดย
“เฒ่าก็เหวี่ยงย่ามละว้า วางลงต่างหมอน นอนไขว่ห้างพลาง สาธยายมนต์
ตาแกก็กรนอยูค
่ รืดครอกบนซอกผา พระพายชายพัดมาฉิวเฉือ
่ ย พราหมณ์กน
็ อนหลับเรือ
่ ย
ส�ำราญใจเหนือสิงขรเนินไศล”

จากบทละคร เรื่อง อิเหนา ตอนที่อิเหนามานอนคิดร�ำพึงร�ำพันถึงนางจินตะหรา แสดงให้เห็น
การนอนแบบมีความทุกข์ว่า
“ทอดองค์ลงกับที่ไสยาสน์
ทีนี้เสร็จการจะนานช้า

ยอกรก่ายวิลาศถวิลหา
จึงจะได้เห็นหน้านางเทวี”

(1.6) การครองเรือน จากบทละคร เรื่อง สังข์ทอง ตอนนางมณฑาสอนนางรจนาเกี่ยวกับการ
ครองเรือน ก่อนที่นางรจนาจะตามไปอยู่บ้านเมืองของพระสังข์
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“เจ้าสายใจไกลตาของแม่แล้ว
ทั้งพระชนกชนนี
แม้ผัวพิโรธอย่าโกรธตอบ
ปกป้องครองตัวของลูกยา

จงฝากตัวผัวแก้วนะโฉมศรี
อย่างได้มีเคืองขัดอัธยา
จงเคารพนบนอบเสียดีกว่า
ไกลตาแม่แล้วแก้วกลอยใจ”

จาก ขุนช้าง ขุนแผน ตอนมเหสีเจ้าลานช้างสอนนางสร้อยทองว่าดังนี้
“ค�ำบุราณท่านว่ามาแต่ก่อน
ว่าวิสัยภรรยาประพฤติตัว
อย่างหนึ่งทุจริตคิดร้ายผัว
อีกอย่างหนึ่งการงานคร้านทั้งนั้น
อันหญิงดีที่เป็นภรรยา
หนึ่งเลี้ยงดูภัสภาด้วยปรานี
หนึ่งเคารพนบนอบผัว
จึงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวัน

ส�ำหรับสอนสตรีที่มีผัว
ดีชั่วเจ็ดอย่างต่าง ๆ กัน
อีกอย่างหนึ่งมัวโลภโมโทสัน
ท่านว่าเมียอุบาทว์ชาติกาลี
ก�ำหนดไว้ในต�ำราว่าเป็นสี่
หนึ่งร่วมทุกข์สุขมีเสมอกัน
หนึ่งยอมตัวให้ใช้ไม่เดือดฉันท์
ด้วยผัวนั้นวางใจที่ในตัว”

อีกตอน คือตอนที่มเหสีเจ้าเชียงใหม่สอนนางสร้อยฟ้า :
“วิสัยชายคล้ายกับคชสาร
แต่ทว่าบางยกตกน�้ำมัน
จงเคารพนบนอบต่อสามี
จะยั่วยวนฤๅว่าที่มีระคาง

ถ้าหมอควาญรู้ที่ดีขยัน
ต้องรู้จักผ่อนผันจึงเป็นเพลง
กิริยาพาทีอย่างอางขนาง
ไว้ให้ห่างคนผู้อย่าที่ลับ”

(1.7) บทสนทนา การต่อว่าต่อขานหรือพูดเหน็บแนม เช่น ใน ขุนช้าง ขุนแผน นางพิมพูดกับ
พลายแก้วเป็นท�ำนองว่าผู้ชายไม่อิ่มในความรัก
“ซึ่งเจ้าเปรียบเทียบติดจิตมนุษย์
เหมือนของกินหารู้สิ้นไปเมื่อไร
ถึงนั่นหน่อยนี้หน่อยอร่อยรส
ดุจความเสน่หาจลาจล
เหมือนผ้าเก่าเศร้าทรุดพิรุธนัก
เป็นยกทองต้องตาก็อาลัย

หาสิ้นสุดความโลภลงได้ไม่
เป็นวิสัยสังเกตแก่ฝูงคน
ปรากฏก็แต่ข้าวแลเป็นต้น
ร้อนรนก็ที่รักก�ำเริบใจ
จะซ�้ำซักเสียให้ขาดหาควงไม่
มิใช่ตาบัวปอกแลเมล็ดงา”

พลายแก้วพูดกับนางพิมเป็นท�ำนองยกย่องนางพิมว่า แม่เป็นผ้า ก็ผ้ายกทอง ซึ่งเป็นผ้าที่ทอ
ด้วยเส้นทอง และเจ้านายเท่านั้นที่นุ่งได้ ส่วนผ้าบัวปอกและผ้าเมล็ดงา ซึ่งเป็นผ้าชั้นต�่ำราคาถูก
เป็นผ้าทอด้วยสีขาวสลับด�ำ มักใช้นงุ่ เวลาอาบน�ำ้ ส่วนผ้าเมล็ดงานัน้ ทอด้วยด้ายขาวด�ำควัน่ เป็นเกลียว
มีสีเทา ๆ ปนลายเม็ดเล็ก ๆ
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(อ่านต่อฉบับหน้า)

วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

การคิดแบบวิทย์-คณิต
ปัญหาสังคมทุกวันนีม
้ ส
ี าเหตุมาจากสมาชิกในสังคมได้รบ
ั การศึกษามาอย่าง
ไม่ถก
ู ต้อง เรียกว่าลูกหลายพ่อหลายแม่ หลายครูบาอาจารย์ หลายสิง
่ แวดล้อม
หลายความเชื่อ หลายศาสนา มาอยู่ปะปนกันในสังคมเดียวกัน

มาถึงวันนี้ เรื่องความคิดของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายมากมายเช่นนี้ นับวัน
จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวไปอย่าง
รวดเร็ว ภายใต้ขอ้ มูลทีน่ บั วันจะมีมากเสียจนไม่รวู้ า่ เราจะเสพมันได้อย่างไร ก็ยงิ่ สร้างความสับสน
แก่เรามากขึ้นเท่านั้น
ผมยังเชือ่ อยูเ่ สมอว่า “การฝึกคิด” เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราอยูร่ อดในสังคมปัจจุบนั
และผมก็ได้พดู ถึงเรือ่ งของการคิดมาหลายตอนใน “วิทยาจารย์” แห่งนี้ ซึง่ ยังมีเรือ่ งราวให้ถกกันอีก
ไม่รู้จบสิ้น
วันนีข้ อแตะเข้าไปถึงการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ และ
การคิดอย่างเป็นระบบ บูรณาการกันเป็น “การคิคแบบวิทย์ - คณิต”
อุทัย ดุลยเกษม กล่าวว่า “ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์
ประเด็นส�ำคัญที่พึงต้องจดจ�ำก็คือ การเรียนรู้จักธรรมชาติ ก็คือเด็กได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ
ให้มากทีส่ ดุ การได้สมั ผัสความจริง และการได้รบั ค�ำแนะน�ำจากพ่อแม่หรือครูชว่ ยให้เด็กเห็นว่า
ในธรรมชาตินั้นมีหลากหลาย นอกจากการสัมผัสของจริงจากธรรมชาติแล้ว การเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ทดลองในสิง่ ทีเ่ ขาคิดและจิตนาการ ก็ชว่ ยให้เด็กเพิม่ ประสบการณ์มากขึน้ ยิง่ ถ้าผูใ้ หญ่
ช่วยให้เขารู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จากการสังเกตหรือสัมผัสของจริง ก็ยิ่งช่วยให้เด็ก
มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น”
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จะเห็นว่าท่านพูดรวม ๆ คละเคล้ากันไปทั้งกระบวนการคิด วิธีการฝึกคิด วิเคราะห์
และการใช้จินตนาการ
ขณะที่ เช็กแลนด์ พูดถึง หลัก 9 ข้อ ของการคิดอย่างเป็นระบบ ว่าจะต้องให้ครอบคลุมถึง
1) การคิดแบบเป็นองค์รวม (Holistic) หรือ Wholeness

เป็นการประเมินองค์ประกอบของสถานการณ์หรือสภาพปัญหาของหน่วยงานในภาพรวม
ทั้งหมด

2) การคิดเป็นเครือข่าย (Networks)

เป็นการคิดเชือ่ มโยงปฏิสมั พันธ์ของระบบต่าง ๆ ทีป่ ระกอบกันขึน้ มา เป็นเครือข่ายของระบบ

3) คิดเป็นล�ำดับชั้น (Hierarchy)

ระบบหนึง่ ๆ อาจจะมาจากระบบย่อย ๆ หลายระบบ ทีป่ ระกอบกันขึน้ มา และในระบบย่อยเอง
ก็มีความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบ

4) คิดแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction)

ระหว่างระบบด้วยกัน ทั้งระบบย่อยกับระบบย่อยด้วยกัน ระบบใหญ่กับสภาพแวดล้อม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยจะมีผลต่อระบบใหญ่ด้วย

5) คิดอย่างมีขอบเขต (Boundary)

ระบบหนึ่ง ๆ มาจากระบบย่อยหลายระบบ และระหว่างระบบย่อย และระบบใหญ่ต่างมี
ขอบเขตที่แสดงให้เห็นว่า ระบบนั้น ๆ ครอบคลุมอะไรบ้าง และมีอะไรที่ทับซ้อน (Overlap)
กันอยู่

6) คิดอย่างมีแบบแผน (Pattern)

มีความคงที่แน่นอน ไม่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายโดยรวมของระบบ

7) คิดอย่างมีโครงสร้าง (System Structure)

แต่ละส่วนทีป่ ระกอบเป็นระบบมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสระ แต่กม็ คี วามเชือ่ มโยงกัน
สัมพันธ์กัน ท�ำงานเสริมประสานกัน
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8) คิดอย่างมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptation)

ระบบต่าง ๆ จะมีการปรับตัว และพยายามสร้างสภาวะสมดุล และคงความสมดุลนั้นไว้
ด้วยการจัดระบบภายในตนเอง

9) คิดเป็นวงจรป้อนกลับ (Feedback - Loops)

เป็นการคิดในลักษณะเป็นวง (Loops) มากกว่าจะเป็นเส้นตรง ทุกส่วนต่างมีการเชื่อมต่อ
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ส่วนการคิดเชิงคณิตศาสตร์นั้น สเตเฟ่น ครูลิก และเจสเส เอ รุดนิก แห่งมหาวิทยาลัย
เทมเปิล สหรัฐอเมริกา ได้แบ่งล�ำดับขัน้ ตอนการคิดทางคณิตศาสตร์เป็น 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ระลึกได้
(Recall) ขั้นการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic Thinking) ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) และขั้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยที่ทุกล�ำดับขั้นตอนจะใช้ทักษะ
ทีอ่ ยูร่ ะดับต�ำ่ กว่ามาประกอบการคิดด้วย กล่าวคือ การคิดในระดับสูงจะมีปฏิสมั พันธ์อย่างมาก
ระหว่างการคิดย้อนหลังและการคิดก้าวต่อไป
ตัวอย่างเช่น การคิดขัน้ ระลึกได้จะรวมทักษะการคิดซึง่ เป็นไปโดยอัตโนมัตติ ามธรรมชาติ
รวมทั้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น 2 x 3 = 6, 5 + 3 = 8 ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่เราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่วัยเด็ก ขณะที่การคิดขั้นพื้นฐาน จะรวมความเข้าใจแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์เอาไว้ดว้ ย เช่น ในการแก้โจทย์ปญ
ั หาเรือ่ งการคูณ นอกจากจะจ�ำสูตรคูณได้แล้ว
ยังต้องมีความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของการคูณ จึงจะสามารถแก้โจทย์ปญ
ั หาเกีย่ วกับ
การคูณและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดที่มีการ
ตรวจสอบ การมองความสัมพันธ์ การประเมินค่า รูปแบบต่าง ๆ ของการแก้ปญ
ั หาหรือสถานการณ์
ในขัน้ นีจ้ ะรวมทักษะการวิเคราะห์สว่ นต่าง ๆ ของปัญหาหรือการกล้าเผชิญปัญหา การรวบรวม
ข้อมูล การจัดการข้อมูลภายในปัญหา การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ตลอดจนการน�ำข้อมูล
ที่เคยเรียนรู้มาสัมพันธ์กัน และการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ความรู้เก่าจะถูก
สังเคราะห์เชือ่ มโยง ขยายออกไปเพือ่ สร้างแนวคิดใหม่ การคิดในขัน้ นีเ้ ป็นขัน้ ทีส่ งู กว่าขัน้ ระลึกได้
ขั้นพื้นฐาน และขั้นวิจารณญาณ กิจกรรมที่ใช้พัฒนาทักษะการคิดด้านนี้ จึงเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ลักษณะการคิดวิเคราะห์ การคิดผสมผสาน การคิดริเริ่มรวม ๆ กัน
เมือ่ รูท้ ฤษฎีอย่างนีแ้ ล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องหากิจกรรมมาช่วยฝึกเด็กรุน่ ใหม่
ของเรา ให้เป็นคนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นวิทย์ - คณิต อย่าต้องให้พึ่ง “กาลามสูตร”
สถานเดียวกันอีกเลย
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ตะเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

สองวันในอิสตันบูล
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของปีกลาย ผมมีเหตุให้
ต้องเดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศตุรกีร่วมกับหมู่คณะ
อีกสิบกว่าชีวิตเป็นเวลา 6 วัน การเดินทางครั้งนี้ ถือเป็นการ
เดินทางไกลทีส่ ดุ ในชีวติ ซึง่ ต้องใช้เวลากินนอนบนเครือ่ งบิน
กว่า 10 ชั่วโมง
แม้วา่ ตุรกีจะไม่ใช่ประเทศในฝันทีอ่ ยากไปสักเท่าไหร่
แต่เมือ่ รูว้ า่ จะได้ไปตุรกี ก็แอบตืน่ เต้นอยูบ่ า้ ง เพราะทราบมาว่า
ตุรกีเป็นดินแดนคาบเกี่ยวสองทวีป คือ เอเชียและยุโรป
ซึ่งจะท�ำให้ผมมีโอกาสเหยียบยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิต
ถึงแม้จะเป็นขอบ ๆ ยุโรปก็ตามที
ตามก�ำหนดการ ผมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอิสตันบูล
ซึง่ เป็นฝัง่ ยุโรปเป็นเวลา 2 วัน จากนัน้ จึงจะเดินทางไปเยือน
ฝั่งเอเชียอีก 4 วันที่เหลือ ก่อนจะบินกลับมายังอิสตันบูล
อีกคราในวันสุดท้ายเพื่อขึ้นเครื่องกลับไทย
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หลังจากพวกเราชาวคณะผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ชาวไทยก็พาพวกเรา
ขึ้นรถโค้ชซึ่งจอดรอท่าอยู่แล้วไปยังโรงแรมในตัวเมือง
เพื่อรับประทานอาหารเช้า และท�ำธุระส่วนตัวให้เสร็จสรรพ
ก่อนจะท่องอิสตันบูลกันต่อไปในช่วงสาย
เมือ่ เราไปถึงโรงแรม ตอนนัน้ เป็นเวลาเกือบ 6 โมงเช้า
ฟ้ายังไม่สางดี พวกเรารอห้องอาหารเปิดชั่วประเดี๋ยวเดียว
อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ตก์ พ็ ร้อมเสิรฟ์ อาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหาร
มีหลายอย่าง ส่วนมากจะเป็นจ�ำพวกสลัดผัก ซึง่ มีพชื ผักและ
น�้ำสลัดสารพัดอย่างให้เลือก ชีสหรือเนยแข็งนานาชนิด
ธัญพืช รวมไปถึงขนมปัง แต่พูดก็พูดเถอะ ผมรู้สึกว่ารสชาติ
ของอาหารเช้าวันแรกไม่น่าประทับใจสักอย่าง ส่วนเพื่อน ๆ
ชาวคณะทีไ่ ปด้วยกันต่างก็บน่ เป็นเสียงเดียวกันในท�ำนองว่า
อาหารรสชาติไม่ถูกปาก ฉะนั้น อาหารจึงเหลือค้างจาน
บานเบอะกันเกือบทุกคน

ประสบการณ์ในอาหารมื้อแรก ท�ำให้ผมนึกถึง
ค�ำแนะน�ำทีใ่ ครหลาย ๆ คนบอกว่า หากมาเทีย่ วตุรกี อย่าลืม
พกน�ำ้ พริกติดตัวมาด้วย มินา่ ล่ะ ในสมุดพกทีบ่ ริษทั ทัวร์แจก
ให้ก่อนเดินทางมา จึงมีข้อความระบุว่า “การท่องเที่ยวเป็น
ก�ำไรชีวติ อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบหรือรสชาติไม่อร่อย
โปรดคิดเสียว่าท่านมาลิม้ ลองอาหารทีแ่ ปลกใหม่ และเรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่าง” นี่คงกะให้เราท�ำใจไว้แต่เนิ่น ๆ จะได้
ไม่ต้องเสียความรู้สึกกันภายหลัง
แต่ไกด์ก็ไม่ได้นิ่งดูดาย คงอดรนทนไม่ได้ที่จะเห็น
ลูกทัวร์ผ่ายผอมซีดเซียว อดอยากปากแห้งจากภาวะ
ไม่เจริญอาหาร จึงได้จัดการเตรียมบรรดาน�้ำพริก น�้ำสลัด
ซอสปรุงรส น�้ำจิ้มแจ่ว น�้ำจิ้มซีฟู้ด มาเวียนตามโต๊ะอาหาร
เกือบทุกมื้อ
หลังจากที่พวกเราเสร็จสิ้นมื้ออาหารเช้าแบบตุรกี
กันมาอย่างทุลักทุเลกันแล้ว ไกด์ก็พาพวกเราไปล่องเรือ
ในช่องแคบบอสฟอรัสกันเป็นโปรแกรมแรก
ช่องแคบบอสฟอรัสทีม่ คี วามยาวเพียง 32 กิโลเมตร
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเส้นแบ่งระหว่างเอเชียกับยุโรป และเชือ่ มระหว่าง
ทะเลด�ำกับทะเลมาร์มะร่าเข้าหากัน ช่องแคบนี้ถือเป็น
จุดยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของตุรกี รวมไปถึงชาติตา่ ง ๆ ในยุโรป
มาแต่โบราณ แถมยังมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดทางเศรษฐกิจ
ว่ากันว่า มีเรือสินค้าทีผ่ า่ นเข้าออกภายในช่องแคบนีถ้ งึ ปีละ
5 หมืน่ ล�ำ หนาแน่นกว่าคลองสุเอซถึง 3 เท่าตัว และหนาแน่นกว่า
คลองปานามาถึง 4 ตัวเท่าตัวเลยทีเดียว
ช่องแคบในแต่ละช่วงมีความกว้างไม่เท่ากัน คือ
บางช่วงมีความกว้างเพียงแค่ 700 เมตร ในขณะที่บางช่วง
ก็กว้างมากถึง 3 กิโลเมตร ในช่วงที่ช่องแคบกว้างไม่มาก
เราสามารถมองเห็นตลิ่งได้ทั้งสองฟากฝั่ง ท�ำให้ช่องแคบ
มีลักษณะเหมือนแม่น�้ำ
บรรยากาศโดยรอบช่องแคบนับว่าสวยงามน่าชม
มากเลยทีเดียว ลมพัดเย็นสบาย แต่แดดค่อนข้างจัด
สองฟากฝัง่ ของล�ำน�ำ้ ส่วนมากมีลกั ษณะเป็นเนินเขา ทีม่ อี าคาร
คอนกรีตสีขาวปลูกสูงต�ำ่ ลดหลัน่ กันอย่างหนาแน่น มองผาด ๆ
ดูกลืนกันไปหมด ภาพรวมจึงไม่คอ่ ยมีอะไรโดดเด่นสะดุดตา
ยกเว้นอาคารมัสยิดหลังคาโดมที่โผล่มาแย่งซีนเป็นระยะ ๆ
รวมไปถึงพระราชวัง และโรงแรมหรู ๆ ริมน�ำ้ ไม่กแี่ ห่ง
พวกเราล่องเรือพอหอมปากหอมคอ ก็ได้เวลาขึน้ ฝัง่
จากนัน้ ไกด์พาพวกเราเดินไประบายเงินออกจากกระเป๋าสตางค์
ที่สไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) ซึ่งเดิมเคยเป็นแหล่งการ
ค้าเครื่องเทศและพืชสมุนไพร แต่ตอนนี้เท่าที่สังเกตดู

เหมือนจะเหลือร้านเครื่องเทศอยู่ไม่เท่าไหร่ โดยมาก
เปลี่ ย นมาขายสิน ค้า จ�ำ พวกของฝากของที่ร ะลึก ให้แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น ชา ผลไม้อบแห้ง ขนมขบเคี้ยว ถั่วอบแห้ง
รวมทั้งเครื่องเซรามิก
ไกด์พาพวกเราไปยังร้านค้าร้านหนึ่ง พอไปถึงก็มี
พนักงานขายเสิรฟ์ ขนมขบเคีย้ วทีม่ ชี อื่ เรียกรวม ๆ ว่า “เตอร์กซี ดีไลต์”
(Turkish Delight) หัน่ เป็นแว่น ๆ ใส่ถาดให้พวกเราหยิบชิมกัน
เตอร์กชิ ดีไลต์เป็นขนมขึน้ ชือ่ ของตุรกี ทีม่ วี างจ�ำหน่าย
โดยทั่วไป มีลักษณะคล้ายขนมเข่ง คือเป็นแป้งออกหนึบ ๆ
เหนียว ๆ แต่ปน้ั ให้เป็นแท่งยาว ๆ คลุกรวมกับถัว่ ชนิดต่าง ๆ
รสชาติจึงออกหวาน ๆ มันๆ
พวกเราหยิบกินคนละหนับสองหนับ แป๊บเดียว
ก็เกลี้ยงถาด ดูเหมือนทุกคนจะปลาบปลื้มกับขนมชนิดนี้
มากพอดู เพราะหลังจากชิมเสร็จ ก็มะรุมมะตุ้มกันสั่งขนม
ใส่กล่องกันยกใหญ่ จนพนักงานหยิบใส่กล่องแทบไม่ทัน
ส่วนสินค้าจ�ำพวกถั่วอบแห้ง รวมไปถึงชาผลไม้บรรจุกล่อง
ก็ขายดีไม่แพ้กัน
ไม่รว้ ู า่ เจ้าของร้านแอบใส่ยาเสน่หล์ งไปในขนมหรือเปล่า
จึงท�ำให้ไม่มีชาวคณะคนใดแยกตัวออกไปกระจายรายได้
ยังร้านอื่นเลย ทั้ง ๆ ที่ก็มีร้านค้าที่ขายของแบบเดียวกัน
อีกเป็นสิบ ๆ ร้าน กะด้วยสายตาจากแบงค์น้อยแบงค์ใหญ่
ที่ปลิวว่อนภายในร้านกับข้าวของที่แต่ละคนหอบหิ้วกัน
พะรุงพะรัง คาดว่าร้านนี้คงสูบทรัพย์จากนักช้อปชาวไทย
ไปหลาย แต่ที่แน่ ๆ ไกด์ของเราคงอิ่มหมีพีมันกับ “ค่าน�้ำ”
ที่ได้รับจากเจ้าของร้านไปไม่น้อยทีเดียว
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เสร็จจากช้อปของฝาก พวกเราก็ตอ้ งรีบท�ำเวลากันต่อ เพราะเรายังมี
โปรแกรมทัวร์เหลืออีก 1 แห่งก่อนอาหารเที่ยง พวกเราขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทาง
ไปยังพระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ไม่ช้าไม่นานรถ
ก็จอดส่งพวกเราด้านหน้าประตูพระราชวัง
พระราชวังโดลมาบาห์เช เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจของจักรวรรดิออตโต
มันในช่วงระหว่าง ค.ศ.1856 - 1922 ซึ่งเป็นปีที่ราชวงศ์ล่มสลาย พระราชวัง
แห่งนีส้ ร้างขึน้ ในรัชสมัยของสุลต่านอับดุลมาญีด (Abdulmecid) สุลต่านองค์
ที่ 31 ของจักรวรรดิออตโตมัน เพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระทับของราชวงศ์แทนพระราชวัง
แห่งเดิม คือ พระราชวังโทปกาปึ (Topkapi Palace) ซึง่ ไม่ยงิ่ ใหญ่ หรูหรา และ
สะดวกสบายทัดเทียมพระราชวังแห่งอื่นๆ ในยุโรป
ทันทีที่ผมได้ก้าวเท้าเข้าไปด้านในพระราชวัง ผมก็สัมผัสได้ถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระราชวัง ซึ่งมีจ�ำนวนห้องมาถึง 285 ห้อง ทุกห้องล้วนตกแต่ง
อย่างหรูหราอลังการตามสไตล์บาโรค ผสมโรโคโคและนิโอคลาสสิก ซึ่งมี
ทองค�ำแท้และคริสตัลเป็นวัสดุหลัก ว่ากันว่าเฉพาะเพดานก็กรุดว้ ยทองค�ำแท้
หนักถึง 14 ตันเข้าไปแล้ว ความน่าตื่นตาตื่นใจยังสามารถพบได้จากโคมฟ้า
ระย้ากลางห้องโถงกลางหนัก 4.5 ตัน ที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
กับลูกกรงบันไดซึง่ ท�ำมาจากวัสดุคริสตัลทีส่ อ่ งแสงประกายแพรวพราวระยิบ
ระยับ
กว่าที่จะเดินชมห้องนั้นห้องนี้จนครบถ้วนตามที่ไกด์น�ำชมก็เล่นเอา
ผมเกือบขาลาก เพราะพืน้ ทีด่ า้ นในพระราชวังกว้างขวางมาก แถมแต่ละส่วน
ยังมีรายละเอียดและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทีน่ า่ สนใจเพียบ ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาเดินชม
มากพอสมควร จนเลยอาหารเที่ยงไปนานพอสมควร
ในช่วงบ่ายวันนัน้ พวกเรามีโปรแกรมต้องไปเยีย่ มชมอารยธรรมสมัยโรมัน
ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ส�ำคัญหลายแห่ง เช่น ฮิปโปโดรม (Hippodrome)
อุโมงค์เก็บน�ำ้ เยเรบาตัน (Yerebatan) และปิดท้ายด้วยการช้อปปิงทีแ่ กรนด์ บาซาร์
(Grand Bazar)
ส�ำหรับฮิปโปโดรมนี้ สร้างขึ้นราวคริสตวรรษที่ 3 ในสมัยจักรวรรดิ
ไบแซนไทน์ เพือ่ ใช้เป็นสนามแข่งม้าและจัดพิธเี ฉลิมฉลองต่าง ๆ ในอดีต ฮิปโปโดรม
เคยมีอัฒจันทร์ล้อมรอบ แต่ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้ว ส่วนหนึ่งพังทลาย
ไปตามกาลเวลา อีกส่วนหนึ่งถูกรื้อลงเพื่อน�ำอิฐไปบูรณะต่อเติมสุเหร่า
เซนต์โซเฟีย สิ่งที่หลงเหลือให้เห็นมีแต่เพียงลานกว้าง ๆ ที่มีเสาโบราณ 3 ต้น
ปักอยู่กลางลาน กับซากอาคาร 2 ชั้นอีกเล็กน้อย
ดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่คอ่ ย “อิน” กับฮิปโปโดรมเท่าไหร่ อาจเพราะ
ไม่คอ่ ยเหลือหลักฐานให้เห็นเท่าไรนัก อีกส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะอุณหภูมขิ อง
อากาศทีร่ อ้ นระอุ พวกเราจึงเดินผ่านลานแห่งนีเ้ พือ่ ไปยังอุโมงค์เก็บน�ำ้ ใต้ดนิ
เยเรบาตันอย่างรวดเร็ว
เมือ่ ไปถึง เราต้องลงบันไดหลายสิบขัน้ ลงไปใต้ดนิ ถึง 9 เมตร จึงพบกับ
ห้องโถงโลงกว้าง มีเสาโรมันเรียงรายเป็นแถว ๆ หลายสิบแถว บรรยากาศ
ภายในออกชื้น ๆ สลัว ๆ มีเพียงแสงไฟตามโคนเสาส่องสว่างเป็นจุด ๆ ให้พอเห็น
ทางเดิน ดีทมี่ นี กั ท่องเทีย่ วเยอะแยะเต็มไปหมด ไม่ยงั งัน้ คงวังเวงน่าดู
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อุโมงค์เก็บน�ำ้ ใต้ดนิ นีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยไบแซนไทน์
(โรมันตะวันออก) โดยพระเจ้าจัสติเนียน ราว 1,500 ปี
มาแล้ว เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ในพระราชวัง โดยน�ำ้ จะไหลผ่าน
ท่อมาจากป่าซึ่งห่างจากพระราชวังถึง 19 กิโลเมตร อุโมงค์
เก็บน�ำ้ แห่งนีก้ ว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร สามารถจุนำ�้ ได้ถงึ
1 แสนตัน ภายในก�ำแพงหนาถึง 4 เมตร ความน่าสนใจ
ของอุโมงค์อยู่ที่ต้นค�้ำยัน จ�ำนวน 336 ต้น ซึ่งล้วนสลักเสลา
จากหินอ่อนและหินแกรนิตอย่างสวยงามตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมคอรินเทียน (Corinthian) เชือ่ กันว่าเสาเหล่านี้
คงรวบรวมมาจากวิหารเก่า ๆ ภายในราชอาณาจักร
ไฮไลต์ของอุโมงค์เก็บน�้ำใต้ดินเยเรบาตันอยู่ที่เสา
2 - 3 ต้น เสาต้นหนึง่ สลักเป็นรูปดวงตานกยูง เป็นร้อย ๆ ดวง
ทัว่ ทัง้ เสา มอง ๆ ไปอีกทีกค็ ล้าย ๆ หยาดน�ำ้ ตาของคน ทีน่ า่ ฉงน
ก็คือเสาต้นนี้มีหยดน�้ำไหลลงมาจากหัวเสาจริง ๆ หลายคน
เชือ่ ว่าภาพสลักบนเสาเสมือนเป็นสิง่ ย�ำ้ เตือนถึงหยาดน�ำ้ ตา
ของแรงงานทาสจ�ำนวนมาก ซึ่งล้มตายลงระหว่างก่อสร้าง
อุโมงค์เก็บน�ำ้ แห่งนี้ อีกสองต้นนัน้ มีฐานเป็นรูปสลักใบหน้า
เมดูซา (Medusa) ต้นหนึง่ วางกลับหัว อีกต้นหนึง่ วางตะแคงข้าง
เมดูซานั้นเป็นอสูรกายในเทพนิยายกรีก มีเส้นผมเป็นงู
เชื่อว่าหากใครมองตาเมดูซา จะกลายเป็นหิน เพื่อเป็นการ
แก้เคล็ด จึงวางภาพสลักเมดูซาให้อยู่ในลักษณะดังกล่าว
ปิดท้ายโปรแกรมทัวร์ของวันแรกด้วยการไปชะโงก
ทัวร์ที่แกรนด์บาซาร์ เหตุที่ใช้ค�ำว่าชะโงกทัวร์ เพราะไกด์
ให้เวลาพวกเรา “จุม่ ” เท้าในตลาดแห่งนีพ้ อเป็นพิธเี พียง 15 นาที
เพราะมีอาหารเย็นรอเราอยู่อีกที่หนึ่ง
แกรนด์บาซาร์นั้น เป็นจุดท่องเที่ยวส�ำคัญของตุรกี
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วพลุกพล่านมาก ว่ากันว่าตลาดแห่งนีถ้ อื เป็น
หนึ่งในตลาดในร่มที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก มีร้านค้า
รวมตัวกันมากกว่า 3,000 ร้าน กระจายตัวตามตรอกซอกซอย
ถึง 61 สาย และมีทางเข้าทางออกถึง 22 ประตูเลยทีเดียว
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะเดินชมตลาดให้ครบสักหน่อย น่าจะต้อง
ใช้เวลาราว ๆ ครึ่งวัน

อาหารเย็นวันนี้เป็นอาหารจีนพื้น ๆ ประเภทต้ม ๆ
ผัด ๆ ของภัตตาคารจีนที่ทัวร์จัดให้ ไม่มีเมนูอะไรอร่อยเลิศ
เป็นพิเศษ แต่ถงึ ยังไงก็ยงั ดีกว่าอาหารตุรกีทเี่ คยกินมา 2 มือ้
ที่ผ่านมา หลังจากกินเสร็จแล้ว ทัวร์ก็น�ำพวกเราไปปล่อยไว้
ที่โรงแรมขนาดกลาง ๆ ซึ่งอยู่นอกเมืองเพื่อนอนเอาแรง
กว่าฟ้าจะเริ่มมืดก็เกือบ 3 ทุ่ม
เช้าวันทีส่ อง ซึง่ เป็นวันสุดท้ายในอิสตันบูล รถมารับ
พวกเราชาวคณะตัง้ แต่ 8 โมงเช้า วันนีพ้ วกเราต้องเก็บสถานที่
ต่าง ๆ ให้ครบ 3 ที่ก่อนเที่ยง เพราะหลังจากมื้อเที่ยง
พวกเราต้องนั่งรถยาวกันอีก 6 ชั่วโมง เพื่อข้ามช่องแคบ
ดาร์ดะเนลส์ไปยังฝั่งเอเชียที่เมืองชานักคาเล (Canakkale)
ไม่นาน รถก็มาส่งเราทีข่ า้ งสุเหร่าสีฟา้ (Blue Mosque)
ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า สุเหร่าสุลต่านอาห์เม็ด (Sultan
Ahmed Mosque) ชื่อสุเหร่าสีฟ้านั้น มีที่มาจากการตกแต่ง
ภายในอาคารทีอ่ ยูใ่ นโทนสีฟา้ จากสีของกระเบือ้ งเขียนลาย
อันวิจิตร
เนื่องจากสุเหร่ายังใช้งานอยู่ ก่อนเข้าไปด้านใน
ก็ต้องตรวจตราความเรียบร้อยของการแต่งกายเสียหน่อย
โดยเฉพาะผูห้ ญิง ซึง่ ต้องคลุมผมและปกปิดร่างกายให้มดิ ชิด
ชาวคณะส่วนมากพร้อมใจกันคลุมศีรษะด้วยผ้าคลุมไหล่สสี ม้
ผืนบางซึ่งบริษัทแจกให้ ดูแปลกตาทีเดียว หลายคนนึกว่า
ตัวเองเป็นสาวอาหรับจากละครเรือ่ งฟ้าจรดทรายหรืออย่างไร
ไม่ทราบ แอ็กต์ทา่ ถ่ายภาพพร้อมกับผ้าคลุมกันอย่างสนุกสนาน
สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน
โดยสุลต่านอาห์เม็ดที่ 1 เพื่อประชันกับสุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ซึ่งตกทอดมาตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์ และห่างกันเพียง
ครึ่งกิโลเมตร เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องขนาดและ
วิทยาจารย์ 81

สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque)

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

ความเว่อร์วังอลังการของงานช่าง โดยเฉพาะการเขียนลาย
บนกระเบื้องนับหมื่น ๆ ชิ้น รวมไปถึงกระจกสีหน้าต่าง
นับร้อยบาน มีทั้งเป็นภาพดอกไม้และลายเลขาคณิต และ
ตัวอักษรอาหรับคัดจากพระคัมภีร์
เสร็จจากการชมสุเหร่าสีฟา้ พวกเราชาวคณะก็เดิน
ข้ามฟากผ่านสวนดอกไม้ ไปชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Hagia
Sophia) กันต่อ
สุเหร่าเซนต์โซเฟียเคยเป็นโบสต์คริสต์ในสมัย
ไบแซนไทน์มาก่อน ก่อนที่จะถูกดัดแปลงเป็นมัสยิดในสมัย
จักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลากว่า 500 ปี จนกระทัง่ ค.ศ. 1935
สุ เ หร่ า เซนต์ โ ซเฟี ย ได้ ยุ ติ ก ารท� ำ หน้ า ที่ ใ นทางศาสนา
แล้วปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วโลก
ได้ศึกษาเรียนรู้
สุเหร่าเซนต์โซเฟียหลังนีเ้ ป็นหลังทีส่ าม สร้างทดแทน
สองหลังแรกนัน้ ซึง่ ถูกท�ำลายจากเพลิงไหม้ สุเหร่าหลังนีส้ ร้าง
ในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน ระหว่าง ค.ศ. 532 - 537 ถือเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยไบแซนไทน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งหลงเหลือ
อยูใ่ นปัจจุบนั และเป็นโบสถ์คริสต์ทรงโดมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
สุเหร่าเซนต์โซเฟียรับใช้คริสตศาสนานิกายออโธดอกซ์
เกือบหนึง่ พันปี ก็ถกู ปรับเปลีย่ นเป็นมัสยิดในสมัยสุลต่านมาห์เมต
ที่ 2 ทว่า ภาพโมเสกสีทองบนผนังอาคาร ซี่งเป็นภาพบุคคล
ส�ำคัญในศาสนาคริสต์ ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม พระองค์
จึงสัง่ การให้ชา่ งโบกปูนขาวทับไว้แล้วเขียนลายขึน้ ใหม่ พร้อมทัง้
น�ำสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามเข้ามาแทนที่
จนกระทัง่ มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ บิดาประเทศ
ตุรกีสมัยใหม่ขนึ้ ครองอ�ำนาจ เขาได้สงั่ การลอกปูนขาวซึง่ ปิด
ทับภาพโมเสกทั้งหมดออก ทั่วโลกจึงเห็นประจักษ์ในความ
วิจิตรบรรจงของภาพโมเสกซึ่งถูกปกปิดมานานหลายร้อยปี
หลังจากชืน่ ชมความงามของสุเหร่าเซนต์โซเฟียพอหอมปาก
หอมคอ พวกเราชาวคณะก็แปรขบวนมาชมพระราชวัง
โทปกาปึเป็นแห่งสุดท้าย
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พระราชวังโทปกาปึ

พระราชวังโทปกาปึ เป็นพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์
ออตโตมัน สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1460 - 1978 หลังจากที่
สุลต่านมาห์เม็ตที่ 2 สามารถยึดครองคอนสแตนติโนเปิล
ได้ส�ำเร็จ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของสุลต่านและ
ราชวงศ์ตงั้ แต่กลางศตวรรษที่ 15 จนถึงศตวรรษที่ 19 ก่อนทีส่ ลุ ต่าน
ในรัชกาลหลังจะย้ายไปประทับ ณ พระราชวังโดลมาบาห์เช
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1856 จนสิน้ ราชวงศ์ในปี ค.ศ. 1922 ข้อแตกต่าง
ของพระราชวังโทปกาปึ เมือ่ เทียบกับพระราชวังโดลมาบาห์เช
คือ พระราชวังโทปกาปึมีกลิ่นอายความเป็นแขกสูงกว่า
อีกทั้งประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่หลายอาคารแวดล้อม
ด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับร่มรื่น ในขณะที่พระราชวัง
โดลมาบาห์เช มีอาคารขนาดซุปเปอร์บิ๊กเพียงอาคารเดียว
แต่ถา้ พูดถึงความเลิศหรูอลังการแล้ว แน่นอนว่า พระราชวัง
โทปกาปึสู้พระราชวังโดลมาบาห์เชไม่ได้ เพื่อนบางคน
จึงบอกว่าไม่ “ฟิน” เมื่อเทียบกับพระราชวังโดลมาบาห์เช
อย่างไรก็ตาม พระราชวังโทปกาปึก็ได้ซุกซ่อนของ
ล�้ำค่าชนิดที่ประเมินค่ามิได้ นั่นเพราะภายในพระราชวังมี
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส�ำคัญทาง
ศาสนาซึง่ รวบรวมไว้โดยราชวงศ์ออตโตมันระหว่างศตวรรษที่
16 - 19 เช่น รอยเท้า ฟัน และเส้นผมของนบีมูฮัมหมัด
รวมไปถึงดาบของกาลิบรุ่นแรก ยังไม่รวมถึงเครื่องใช้และ
ของสะสมส่วนพระองค์ของสุลต่านอีกจ�ำนวนมาก
ผมกะว่าจะไปชมของล�้ำค่าที่เกี่ยวข้องกับนบีมูฮัม
หมัดให้เห็นเป็นบุญตาสักหน่อย ปรากฏว่ามีคนรอต่อคิวหน้า
พิพธิ ภัณฑ์ยาวเป็นหางว่าว ค�ำนวณเวลาทีท่ วั ร์นดั หมายแล้ว
ยังไงก็คงเข้าไปชมไม่ทันแน่ จึงจ�ำเป็นต้องตัดใจเดินกลับ
ออกมาแบบอารมณ์ค้าง ๆ
หลังจากมื้อกลางวัน พวกเราชาวคณะต้องจากลา
อิสตันบูล เพือ่ ไปตะลอนทัวร์ตรุ กีตอ่ อีกหลายวัน แต่จะมีอะไร
น่าสนใจบ้างนั้น ผมจะเล่าให้ฟังในฉบับถัดไปครับ
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เต่ากับหอยทาก

คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือรับรู้การแข่งขันอันลือเลื่องเฟื่องระบือครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์!
การแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่า...
ขอเล่าให้ฟังโดยสังเขป เผื่อใครพลาดเรื่องนี้ไปจริง ๆ (ทั้งที่จริง ๆ ไม่น่ามีใครพลาด)
กระต่ายกับเต่าตกลงที่จะแข่งขันวิ่งแข่ง
ไม่ต้องคิดก็เข้าใจ
กระต่ายวิ่งเร็วราวกับลม
ในขณะที่เต่าค่อย ๆ คลานต้วมเตี้ยม
มองไม่เห็นทางไหนที่เต่าจะเอาชนะกระต่ายได้
ทั้งคู่ออกจากจุดสตาร์ท กระต่ายพรวดพลิ้วลิ่วออกไปจนเต่ามองไม่เห็นฝุ่น
และก็อย่างที่ทุกคนรู้ กระต่ายชะล่าใจว่าตัวเองวิ่งน�ำมาไกลโข แวะนอนพักผ่อนใต้ต้นไม้ในขณะที่เต่าค่อย ๆ
ก้าวคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างสม�่ำเสมอและไม่หยุดยั้ง
กระต่ายงีบหลับนานเกินไปด้วยความประมาท ตืน่ ขึน้ มาอีกทีแม้จะสับขาเร็วกว่าลมเพียงใดก็ไล่กวดเต่าไม่ทนั เสียแล้ว
เต่าเป็นผู้ชนะไปอย่างพลิกความคาดหมายของประชากรสัตว์ทั้งโลก!
กระต่ายพ่ายเต่า...
…
…
…
วันนี้ การแข่งขันบันลือโลกก�ำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง!
การวิ่งแข่งขันระหว่างเต่ากับหอยทาก
เรียกว่าการวิ่งแข่งขันคงไม่ค่อยตรงกับสภาพความเป็นจริงเท่าไหร่
เรียกว่าการแข่งคลานระหว่างเต่ากับหอยทากน่าจะเหมาะกว่า
หอยทากนั้นขึ้นชื่อในความเอื่อยเฉื่อยเชื่องช้า
เต่าก็คงไม่เผลอพลาดเหมือนที่กระต่ายเคยพลาด
สรรพสัตว์ไม่คิดว่าจะมีสิ่งใดพลิกผันจากที่คาดการณ์กันไว้
…
ทั้งคู่นิ่งเนือยอยู่ที่จุดสตาร์ท
ผู้ให้สัญญาณปล่อยตัวคือสิงโตเจ้าป่า มันค่อย ๆ เหยียดแขนข้างที่ก�ำปืนกระบอกเล็กชี้ชูขึ้นฟ้า
ปัง!
เสียงเชียร์จากสรรพสัตว์ดังกระหึ่มลั่นป่าทันทีที่สิ้นเสียงลั่นไก
ตรงกันข้ามกับเสียงเชียร์อันคึกคักฮึกเหิมเร่งเร้า เต่ากับหอยทากค่อย ๆ กระดึ๊บ ๆ เคลื่อนคลานออกจากจุดสตาร์ท
อย่างเชื่องช้าเนิบเนือยตามธรรมชาติ
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เส้นทางแข่งขันเป็นเส้นทางหลักภายในป่าลึกแห่งนี้ เวลาที่ผ่านไปค่อย ๆ ท�ำให้ระยะห่างระหว่างเต่าและหอยทาก
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เป็นที่แน่นอนว่าเต่าน�ำจนหอยทากแทบจะไม่เห็นฝุ่น แม้ว่าตัวเต่าเองก็เชื่องช้ามาก ๆ ก็ตาม
เวลาค่อย ๆ เคลื่อนคลานผ่านไปในอัตราเร่งเดียวกับความเร็วในการแข่งคลานระหว่างเต่ากับหอยทาก
เสียงเชียร์เงียบหายไปนานแล้ว เพราะเหล่าสรรพสัตว์รวมตัวกันอยู่ที่จุดสตาร์ทซึ่งเป็นจุดเดียวกับเส้นชัย
ทุกตัวเฝ้ารอผู้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกอย่างใจจดใจจ่อ...
…
เต่าเหลียวกลับไปดูด้านหลังในขณะที่เท้าทั้งสี่ค่อย ๆ เยื้องย่างทีละก้าวอย่างสม�่ำเสมอ
หลังจากยืดคอกราดมองไปจนสุดปลายสายตา
มันไม่เห็นหอยทากคลานตามมา...
เต่าคิดว่ามันคงทิ้งห่างจากหอยทากมาไกลพอสมควร
แม้จะค่อนข้างสบายใจแต่เต่าไม่เคยชะล่าใจ
มันไม่คิดจะหยุดพัก เรื่องแวะงีบหลับพักผ่อนเหมือนที่กระต่ายเคยท�ำตอนที่แข่งขันกับมันนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้
เต่าก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นด้วยความเร็วเท่าที่สี่ขาของมันจะต้วมเตี้ยมพาไปได้
…
“เฮ้ย ๆ ๆ ๆ !” หมีทยี่ นื อยูท่ เี่ ส้นชัยร่วมกับผองเพือ่ นสัตว์ปา่ ตัวอืน่ ๆ ร้องเสียงดังขึน้ พลางมองออกไปบนทางดินทีท่ อดยาว
เข้ามาสู่เส้นชัย
เงาราง ๆ ไกล ๆ นัน้ คืบคลานใกล้เข้ามาอย่างเชือ่ งช้าและเริม่ จะค่อย ๆ ชัดเจนขึน้ ในสายตาของสัตว์ปา่ ทุกตัวทีเ่ ฝ้ารอ
อยู่ที่เส้นชัย
“เต่า!” กระต่ายร้องขึ้นด้วยความดีใจพร้อมชี้นิ้วพุ่งไปยังเต่าเพื่อนเก่า
“เต่ามาแล้ว!”
ทุกตัวเฮขึ้นพร้อมกันจนลั่นป่า
แม้จะเหนื่อยล้า เม็ดเหงื่อไหลโลมโทรมหน้า แต่เต่าก็ยิ้มอ่อน ๆ ออกมาได้ขณะค่อย ๆ พาตัวเข้าหาเส้นชัย
จนกระทั่ง...
มันเห็นหอยทากนอนเคีย้ วใบหญ้าอย่างสบายใจอยูท่ เี่ ส้นชัยท่ามกลางผองเพือ่ นสัตว์ปา่ ทีก่ ำ� ลังดีใจกับการมาถึงของมัน!
“โห! ไม่นา่ เชือ่ ! นีท่ กุ ตัวนึกว่านายชนะแน่ ๆ แล้ว แต่อยู่ ๆ หอยทากก็โผล่เข้าเส้นชัยมาก่อนตัง้ นาน ไม่รเู้ ป็นไปได้ยงั ไง”
เสือเข้ามาตบกระดองพูดคุยเย้าแหย่อย่างเป็นกันเองพลางหัวเราะ แต่เต่าก็ไม่วายลืมตัวหัวหดไปแว้บหนึง่ เพราะสัญชาตญาณ
เตือนว่านี่คือการตะปบเพื่อลากไปเป็นอาหาร
“นั่นดิ เล่นเอางงกันหมดเลยเนี่ย ตอนออกตัวก็ตามหลังอยู่ตั้งห่างแท้ ๆ” กวางเห็นด้วย
ไม่ใช่แค่เพื่อน ๆ สัตว์ป่าหรอก...
เต่าเองก็งงจนท�ำตัวไม่ถูก ตอบอะไรไม่ออก
มันมั่นใจว่าตั้งแต่ออกจากจุดสตาร์ท มันคลานน�ำมาตลอดและไม่เห็นหอยทากคลานแซงมันเลยแม้แต่ครั้งเดียว!
หอยทากเคี้ยวใบหญ้าหยุบหยับ
มันท�ำได้...
เพราะ “กูเกิ้ลแม็พ” พามันคลานมาในเส้นทางที่สั้นที่สุดและเร็วที่สุด
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ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
เมษฯ ’62 เขียนที่ ริมน�้ำคลองจ�ำไหรทิวเขาสันกาลาคีรี

11 ปีกับ.... วิถี “ฅุรุชน”

เพือ
่ เริม
่ ต้นปีที่ 12
“ความหนาวเย็นในฤดูรอ้ น”... ท่านเคยสัมผัสมัย้ ??.....
ความยะเยือกยามดึก ท�ำให้ผมตืน่ ลุกขึน้ นัง่ ในเต็นท์
แรมคืนของ “ฅุรุชน” ซึ่งกางวางอยู่ริมน�้ำเชิงทิวเขาวังพา
อ.คลองหอยโข่ง เป็นอ�ำเภอเล็ก ๆ แทบไม่มีร้านสะดวกซื้อ
แม้ตู้ ATM ก็หายาก… ทั้ง ๆ ที่คลองหอยโข่งถูกขนาบด้วย
อ�ำเภออันอลังการด้วยความศิวิไลแบบหาดใหญ่ และ
เมืองชายแดนซึ่งโอฬารแบบสะเดา
แต่… “คลองหอยโข่ง” ซุกตัวอยู่ในหุบเขาทะมึน
และป่าดิบชื้น เป็นแหล่งต้นน�้ำค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะที่นี่
เคยเป็ น เขตพื้ น ที่ สี แ ดงของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์
แห่งประเทศไทยมาก่อน (2515 - 2525)
ผมมาซุม่ แรมคืนอยูท่ นี่ ี่ ชายป่าริมเขาเชิงน�ำ้ ตกผาด�ำ
อันเลื่องชื่อในความเป็นต้นน�้ำบริสุทธิ์จากผืนป่าซึ่งห่างจาก
เมืองธุรกิจแดนใต้เพียงสิบกว่านาที
เป็น Unseen ธรรมชาติที่ทุกคนอยากสัมผัส...
แต่ไม่มีใครกล้ามา... ฮ่าาา
สหายเหล็ ก สหายทั น รบ สองแกนน�ำหลัก
บอกเชิญชวนแกมบังคับว่า.....

... “หากฅุรชุ น มาตัง้ แคมป์ฉลอง 12 ปี ควรต้องมา
ที่นี่เป็นธรรมชาติสงบ บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษการเมือง
ฮ่ า าา! พวกผมรั บ รองความปลอดภั ย จากคน แต่ . ..
เรื่องอดอยากไม่รับประกัน... ฮ่าาา”...
เรื่องที่มาของเดือนคิมหันต์จึงเป็นเช่นนี้แหละ
สหายเอ๋ย ฅุรชุ นจึงได้มาสถิตยังแท่นทองกะโปโล ณ ริมป่าผาด�ำ
และแล้ว...!! ผมตืน่ ขึน้ กลางดึก… จากสายลมเย็น
ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น…
ตีหนึง่ กว่า ล่วงยามสาม แสดงว่า ย่างเข้า แรม 13 ค�ำ่
เดือน 4 แล้ว
นี่คือ อรุณแรกของ 2 เมษายน 2562 ปีที่ 12 ของ
การเป็น “ฅุรุชน” ได้เริ่มต้นอย่างเงียบเชียบ.....
ในบรรยากาศ เย็นชื่นของเช้านี้ ลมโชยมารวยริน
ผมนัง่ ขัดสมาธิ นิง่ สงบ หายใจลึกยาว ได้กลิน่ ป่า และส�ำเนียงไพร
รอบทิศ เป็นความเซ็งแซ่ แต่ไม่รกหู และแปลกทีไ่ ม่กวนสมาธิ
ผมมองผ่านผ้าโปร่งทางหน้าต่างเต็นท์... แสงดาว
ยามไร้เดือน พอมองเห็นริว้ ระลอกน�ำ้ ทีพ่ ลิว้ ไล่กนั มาหน้าเต็นท์
เป็นความงาม สงบ สงัด ที่สร้างความคมชัดทางความคิด
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จากรอยอดีต สูภ่ าวะปัจจุบนั ขณะ และพินจิ อนาคตอย่างไม่ซบั ซ้อน
ใด ๆ.....
ในความสงัด อันเซ็งแซ่ของพงไพร ผมรับรูถ้ งึ ประโยคหนึง่
ขึน้ ในห้วงค�ำนึง....... “ความรูส้ กึ แปลกใหม่ ในเส้นทางชีวติ ”......
ผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้มีกับทุกคน เมื่อเราต้องเผชิญกับ
อะไรใหม่ ๆ หรือครัง้ แรกในชีวติ ... ไม่ตอ้ งส�ำคัญ หรือ ยิง่ ใหญ่ หรอกครับ
แต่เรื่องนั้น ท�ำให้เรา “ตื่นเต้น” นั่นแหละครับ คือความรู้สึก
ที่ผมกล่าวถึง.....
ความรูส้ กึ แบบนีจ้ ะมีทกุ ครัง้ เมือ่ จุดเปลีย่ นของชีวติ มาถึง
ผมยังจ�ำได้ว่า การไปโรงเรียนครั้งแรก คือ ป. 1 สมัยนั้น
ไม่มีอนุบาล ความรู้สึกชอบชุดนักเรียนใหม่ ไม่กลัวอะไรในโรงเรียน สลัดมือ
จากการเกาะกุมของพ่อ วิ่งเข้าหาชิงช้าหมุนที่เด็กคนอื่นเล่นกันอยู่แล้ว.....
ผลคือ...ร่วงตกลงมาปากแตก... ฮ่าาา ร้องซะลั่น กระทั่งครูต้องพาไปปลอบ
ด้วยขนม... กว่าจะเงียบ ก็นานพอที่พ่อจะปลีกตัวไปได้ และมอบผมให้กับครู
เรียบร้อย
การได้ใช้ปากกาครั้งแรกเมื่อขึ้นป. 5 คือความรู้สึกคึกในการเขียน
ดูเหมือนตัวเองจะเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ และมองเด็กป. 4 ลงไปแบบหมิน่ แคลนว่าเป็น
เด็กน้อย อิอิอิ!
แต่ ผมนั้น มือเลอะ เสื้อเปื้อนหมึก แทบทุกวัน… ฮ่าาาา.....
มศ. 1 เริ่มรู้สึกเป็นหนุ่ม ความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นบ่อยเมื่อเห็น
เด็กหญิงเพศตรงข้าม... แต่ก็ได้แค่รู้สึก เพราะความขลาดยังข่มทับอยู่...
แต่ก็สนุกแบบเร้นลับดี.....
ตอนเริ่มเรียนการเป็น“ครู”ใหม่ ๆ ปีหนึ่ง ผมตื่นเต้นกับรองเท้า Belet
สีด�ำใหม่เอี่ยมที่พ่อซื้อให้ นั่นคือการสวมรองเท้าหนังคู่แรกในชีวิต ภาวนาให้
วิทยาลัยครูเปิดเร็ว ๆ… ก่อนเปิดเทอมแรก ขัดถูซะจนแวววับ มันแผล็บด้วย
หนังแท้...
นี่คือครั้งแรกของการรู้รสชาติความเจ็บปวดจาก “รองเท้ากัด”...
อืมมมม! รู้สึกเลยว่า ความสง่า กับ ความเจ็บปวด ไม่น่ามาอยู่ด้วยกัน…..
ฮ่าาาา!
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เรียนต่อ ป.กศ.สูง นั่นคือ การเรียนวิชาชีพ
ครูปี 3... การได้ผกู เนกไทครัง้ แรก เป็นความรูส้ กึ เห่ออีกครัง้ ทีอ่ ยากเดินไป เดินมา
ให้ทั่ววิทยาลัย... หุหุหุหุ (หัวเราะยุคใหม่)
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ป.กศ.สูง ปี 4 เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญอีกครั้ง ที่ถูกมัดมือชก ให้ขึ้น
เป็น “ประธานเชียร์ของวิทยาลัย” ซึง่ คือความตืน่ เต้นระดับเปลีย่ นวิถชี วี ติ
จากนักศึกษาขีอ้ าย เงียบ เรียบร้อย กลายเป็นผูน้ ำ� นักพูด นักคิด นักกิจกรรม
ไปแบบฉับพลัน
หลังจากนี้ เส้นทางชีวติ ผมก็เปลีย่ นไป แบบสลัดตัวตนทีแ่ ท้ออกจาก
“ดักแด้” ปานนั้น
และช่วงชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่ ประถมศึกษา กระทั่ง เรียนครู
สิ่งที่ผมสั่งสมมาโดยไม่รู้ตัว คือ การอ่าน เสมือนเป็นการสะสมข้อมูล
มาอย่างยาวนาน... เมือ่ เปิด “โลกทัศน์” วิถที างของชีวติ ใหม่ ข้อมูลทีถ่ กู จัดเก็บไว้
เป็นระบบอย่างมหาศาล ก็ถูกน�ำมาใช้งานตามจังหวะการขับเคลื่อนชีวิต
ผมโชคดี ที่จุดเปลี่ยนชีวิตนี้มาก่อนผมจะเริ่มเป็นครู จึงท�ำให้
เส้นทางแห่งวิชาชีพพัฒนาไปอย่างลื่นไหล ผมมีข้อมูลเกร็ดย่อยเสริม
มากเกินกว่าเนื้อหาที่เด็กจ�ำเป็นต้องรู้..... แล้วความสนุกก็ตามมา
เมื่ อ ตกผลึ ก ด้ ว ยกาลเวลา บุ ค ลิ ก ของผมจึ ง กลายเป็ น ครู ที่
สุข - สนุก - และสร้างสรรค์ ตราบกระทั่งบัดนี้
..... ผมยังนัง่ สงบนิง่ ครุน่ คิดอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ ในความมืด เวลาย่างเข้า
ตีสี่ ฟ้ายังไม่เปิด
ผมยิ้มนิด ๆ ในความหนาวเย็นของสายลม และนึกถึงค�ำสามค�ำ
เมื่อครู่.....
เป็นความจริงว่า เวลาที่ผ่านมา ผมพบความจริงกับตัวเองว่า
ตนสามารถมีความสุขได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะมีหรือขาดแคลน... เป็น “สุข”
ที่เกิดจากภายในด้วยการเข้าใจความเป็นไปของชีวิต
เมือ่ เป็นเช่นนี้ อารมณ์รนื่ รมย์กเ็ กิด ผมสามารถมองเห็นโลกเบือ้ งหน้า
ด้วยความสนุกได้ทุกปรากฏการณ์และทุกกรณี... แต่ไม่ทุกเวลานะครับ...
เพราะในส�ำนึกนั้น ยังมีค�ำว่า กาละ - เทศะ ก�ำกับอยู่... ฮ่าาาา.....
และเชื่อไหมครับว่า... หากเรามีสองค�ำข้างต้นผสมในกาย ผสาน
ในจิตแล้ว มิติแห่งความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมา การคิดแก้ปัญหา
ที่เกินจากกรอบจ�ำกัดเดิม ๆ ก็จะเกิดความคลี่คลาย
นีไ่ งครับ สารัตถะเบือ้ งต้นแห่งความเป็นฅุรชุ นทีผ่ มเพิง่ พบข้อสรุป
05.00 น. ตีนฟ้าด้านตะวันออกเริ่มด้วยแสงทองระเรื่อ แต่ผมยัง
มองเห็นทิวผาด�ำ ตะคุ่ม ด�ำทะมึน เหมือนเสือด�ำหมอบนิ่งสงบ.....
แสงแรกแห่งอรุณของ 2 เมษายน 2562 เริ่มมาถึง
แล้ว.....
ผมสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ผสมกลิ่นพงไพรอย่างสงบ
และเยือกเย็น... จิตยังนิ่ง ภายใต้โครงครอบของเต็นท์
สายหมอกหนาว แปรตัวจากผืนน�้ำ ลอยกรุ่นขึ้น
กระทบอุณหภูมริ อบ ๆ กลัน่ ตัวเป็นหยดนำ�้ ค้าง หยาดเปาะแปะ
กระทบหลั ง คาเต็ น ท์ คล้ า ยเสี ย งใครมาเคาะฝาโลง
ให้ฟื้นตื่น... ฮ่าาาา...
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รู้สึกไหมครับ... เพียงวาบความคิด
ไม่กวี่ นิ าทีในห้วงค�ำนึง คล้ายจะบรรลุ ผมรับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปรของสรรพสิ่ง มีเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ ดับไป หมุนวนเป็นวัฏตลอดกาล...
แล้วมรณานุสติก็ผุดขึ้น...
ก่อนจะก้าวเดินต่อไปเป็นปีที่ 12
ในฐานะฅุรชุ น ผมคิดว่า... 11 ปีทผี่ า่ นมาของ
ความเป็นฅุรุชนนี้ มีความลงตัว อยู่ตัวแล้ว
พอสมควร
ผลงานบทความทางวิ ช าชี พ ครู
“ย�ำสามกรอบ” ที่เขียนมาทุกเดือน เกือบ
สามสิบปี คือ ประวัติศาสตร์สภาพจริงทาง
การศึกษา ของครู เด็ก และชุมชนทั่วไทย
จากมุ ม มองของฅุ รุ ช น ซึ่ ง จะถู ก รั ก ษาไว้
ณ หอสมุดแห่งชาติตลอดไป และต่อไป
เท่าที่ผมยังมีแรงเขียน.....
รายการ TV “ครูสร้างคน - คนสร้าง
โลก” ที่ท�ำไว้เดือนละสี่ตอน รวมห้าปี เป็น
สาระจากโรงเรียน ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ ซึง่ ได้รบั การบรรจุไว้ในสือ่ ออนไลน์
You Tube และ เฟซบุ๊ก ไปแล้ว.....
และส�ำหรับ ชุดความคิดฅุรุชน
ทีจ่ ดั ท�ำทุกวัน ปีละ 365 ชุดนัน้ ก็ได้มพี ฒ
ั นาการ
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมแล้วก็พันกว่าชุด เป็นภาพงาม
ชวนคิดประกอบบทกวี พร้อมด้วยบทความคิดประกอบสัน้ ๆ
ว่าด้วยสังคมและชีวิตที่ฅุรุชนได้ผ่านพบ
11 ปีทผี่ า่ นมาของฅุรชุ น นอกจากผลงานรูปธรรม
ที่สัมผัสได้ดังกล่าวแล้ว ยังมีผลงานอรูปธรรมที่รู้สึกได้ คือ
สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จากเด็ก ครู และชุมชน
ทัว่ ประเทศ... จากอดีต บุคคลทีเ่ คยพบ แล้วพรากจากกันไกล
ก็ได้หวนคืนมาช่วยเสริมเติมต่อกันอีก เหมือนบุพเพสันนิวาส!

88 วิทยาจารย์

11 ปีทผี่ า่ นมาของฅุรชุ น มิได้ราบเรียบสมบูรณ์แบบ
นักหรอกครับ... ก็มสี ะดุด มีสำ� เร็จ และล้มเหลวบ้าง บางคราว
แต่ไม่ถึงกับทรุดจม... ฉะนั้น...
11 ปีทผี่ า่ นมาของฅุรชุ น จึงได้รบั การสอบผ่านทาง
สังคม ได้รบั การยอมรับจากบุคคล และเกิดดอกผลทางความคิด
ที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ผมคงไม่กังวลสิ่งใดอีกแล้ว
กระมัง!???
ฟ้าสางสว่างแล้ว..... รอบเต็นท์แรมคืนของฅุรุชน
สดใส ไม่หม่นมัว...
เสียงไก่ขนั ประชันกับเสียงป่า เสมือนเป็นสัญญาณ
ศิริมงคลให้ฅุรุชนเริ่มต้นปีที่ 12 อย่างมีพลัง!
ติดตามกันต่อไปนะครับ!

KSP PROGRESS
กองบรรณาธิการ

กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA - TCF)

การก้าวเข้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน ในปี 2558 ส่งผลให้ประชากรในกลุม
่ อาเซียนต้องเตรียม
ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน การค้า และบริการ ไม่เว้น
แม้แต่ด้านการศึกษา ซึ่งครูถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชากร
ในอนาคตของประเทศอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสที่ท�ำให้เกิดการรวมตัวกัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูจง
ึ มีความส�ำคัญในการขับเคลือ
่ นกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ
่ ให้ได้ครูเก่ง และครูดไี ปพัฒนาผูเ้ รียน ประกอบกับในการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2557 รัฐมนตรี ฯ ของแต่ละประเทศ
ได้มก
ี ารพิจารณา 7 เป้าหมายส�ำคัญทีจ
่ ะด�ำเนินการร่วมกันด้านการศึกษา ( 7 Priority Areas)
รวมถึงการก�ำหนดแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาหลังปี 2558 เพื่อที่จะน�ำมาสู่การปฏิบัติ
ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2558 – 2578 และการเสริมสร้างการผลิตครูถอ
ื เป็นหนึง
่
ในวาระหลักที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ

วิทยาจารย์ 89

คุรสุ ภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ และเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของประเทศไทย เห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำแนวทาง/กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือ่ ให้แต่ละประเทศได้มแี นวทางพัฒนาครูและวิชาชีพทีเ่ ป็นมาตรฐานกลาง
ร่วมกัน โดยการพิจารณาบริบท ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
ในปี 2559 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) ริเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำแนวทาง
การพัฒนา ร่าง มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน โดยศูนย์ SEAMEO Regional Centre for Educational
Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท�ำ ร่าง เอกสารดังกล่าว
ต่อมาคณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้พจิ ารณา
เรือ่ ง การจัดท�ำ ร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน (ASEAN Teaching Professional References
Standard) มีมติรับทราบแนวคิดการด�ำเนินการ จัดท�ำ ร่าง มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน
(ASEAN Teaching Professional References Standard) ตามทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาน�ำเสนอ
และให้สำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาด�ำเนินการจัดท�ำ ร่าง มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน (ASEAN
Teaching Professional References Standard) โดยมอบนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นผู้ก�ำกับดูแลเรื่องนี้
ในการด�ำเนินการพัฒนาเพือ่ จัดท�ำ ร่าง มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน คุรสุ ภาได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการจัดท�ำ ร่าง มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�ำ
เป็นประธานในการพิจารณาและก�ำหนดขอบเขตด�ำเนินงาน
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กิจกรรม
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2560 จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 11
ประเทศ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ High Officials Meeting on the Development of Regional
Competency Framework for Teachers in Southeast Asia ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษามาตรฐานสมรรถนะครูระดับประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และร่วมกันระบุสมรรถนะร่วมของครูในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดท�ำเป็น
ร่าง มาตรฐานวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์เลสเต้ จ�ำนวน 11 ประเทศ
ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวคิดการจัดท�ำ ร่าง กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยได้ร่วมกันก�ำหนดกรอบสมรรถนะ 4 ด้าน ดังนี้
1. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
2. การเรียนการสอนและประเมินผลของนักเรียน
3. ความสัมพันธ์กับชุมขน
4. ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 จัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Meeting on the Development
of Regional of Competency Framework for Teachers in Southeast Asia) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์
เคลีย์ ประตูน�้ำ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์เลสเต้ จ�ำนวน 11 ประเทศ และผูท้ รงคุณวุมดิ า้ นการศึกษา
ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของสมรรถนะ
ในการปฏิบัติ (Enabling Competencies) และตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ (Success Descriptors)
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ ร่าง กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบด้วย สมรรถนะส�ำคัญ (essential competencies) สมรรถนะในการปฏิบัติ (Enabling
Competencies) และการก�ำหนดตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ (Success Descriptors)
ภายหลังการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญเสร็จสิน้ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม - เดือนตุลาคม 2560
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ร่วมกับ ศูนย์ SEAMEO INNOTECH ปรับแก้และพัฒนา กรอบสมรรถนะครู
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้เป็น ร่าง กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia
Teachers Competency Framework (SEA - TCF) ซึ่งประกอบด้วย
• สมรรถนะส�ำคัญ (essential competencies) 		
จ�ำนวน 		
4
ด้าน
• สมรรถนะในการปฏิบัติ (Enabling Competencies)
จ�ำนวน 		
12
ข้อ
• ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ (Success Descriptors) 		
จ�ำนวน		
136 ข้อ
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วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุ ม
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง 40th SEAMEO High Officials
Meeting ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับ
ส�ำนักงานเลขาธิการ SEAMEO จัดท�ำเอกสาร
เพือ่ น�ำเสนอ ร่าง กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ Southeast Asia Teachers Competency
Framework (SEA - TCF) โดยทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบ
ร่าง กรอบสมรรถนะเอเชียตะวันออกฉียงใต้

กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asia Teachers Competency Framework (SEA - TCF)
เดือนกรกฎาคม 2561 สภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Ministers of Education Council) ให้การรับรอง
ร่าง กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia Teachers
Competency Framework (SEA - TCF)
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เดือน ธันวาคม 2561 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้จดั พิมพ์หนังสือ Southeast Asia Teachers Competency
Framework (SEA - TCF) (ฉบับภาษาอังกฤษ) จ�ำนวน
1,000 ฉบับ โดยเผยแพร่ไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานหลั ก
ในกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานเลขาธิการ SEAMEO
ศูนย์ SEAMEO INNOTECH ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
ที่เปิดหลักสูตรการสอนครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก�ำหนด
แผนที่จะด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือกรอบสมรรถนะครู
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับภาษาไทย ในปี 2562

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2562 ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอ
ด้านการฝึกอบรม (SEAMEO Regional Training Centre –
SEAMEO RETRAC) จัดประชุมปฏิบตั กิ าร หัวข้อ Sharing
Practices in Implementing Southeast Asia Teacher
Competency Framework (SEA - TCF) โดยมีผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 8 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ผลปรากฏว่า
มี 6 ประเทศ ได้เริม่ น�ำกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไปพัฒนาการก�ำหนดสมรรถนะและมาตรฐานครูในประเทศ
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
สาธารณรัฐฟิลิปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
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กรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia Teachers
Competency Framework (SEA - TCF) ถือเป็นผลผลิตส�ำคัญทีส่ ะท้อนถึงความร่วมมือ
จากประเทศในภูมภิ าคอาเซียน และติมอร์เลสเต ทีม่ งุ่ หวังจะใช้เป็นแนวทางเพือ่ พัฒนา
วิชาชีพครู โดยการตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นผล
มาจากการออกแบบมาทีผ่ สมผสานบริบทสังคมของแต่ละประเทศ และน�ำมาบูรณาการ
ในระดับภูมภิ าค ความร่วมมือจากผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ จะเป็นการสร้าง
รากฐานความแข็งแกร่งของวิชาชีพครูในบริบทของการก้าวสูค่ วามเป็นประชาคมอาเซียน
และอาจเป็นแนวทางต่อการแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายครูภายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย และผู้ริเริ่มในการด�ำเนินการ
จัดท�ำกรอบสมรรถนะดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิง่ ว่ากรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEA - TCF) ที่เกิดจากความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคจะเป็น
แนวทางให้ผป้ ู ระกอบวิชาชีพครูได้พฒ
ั นาตนเองและมุง่ สูก่ ารพัฒนาความแข็งแกร่งของวิชาชีพ
ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพนักเรียนในภูมิภาค
อาเซียน ให้เป็นผู้เรียนที่มีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสมาชิกต่อไป
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

“การบริหารโรงเรียนสู่ความสำ�เร็จ
ด้วยรูปแบบต้องหนองสระปลาโมเดล”
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 240 หมู่ 9
ตำ�บลหนองสระปลา อำ�เภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41320

ประสบการณ์ที่สำ�คัญ
ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการศึกษา
หลายระดับ ประชากรส่วนใหญ่ท�ำอาชีพเกษตรกร กรรมกร และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนตั้งอยู่
ในชุมชนอุตสาหกรรมโรงงานน�้ำตาล ท�ำให้มีการอพยพเข้าออกของประชากรอยู่เสมอ มีปัญหาในการบริหาร
จัดการ และพบว่านักเรียนไม่เห็นความส�ำคัญของการเรียน ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนขาดทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน เป็นต้น ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้ ขาดการวิจัยในชั้นเรียน และการสื่อการเรียนการสอน
ไม่พร้อม เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่บุตรหลานทั้งด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมได้
และที่ส�ำคัญผู้ปกครองมักปกปิดพฤติกรรมด้านลบของบุตรหลาน ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียนไม่สามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ขาดห้องปฏิบตั กิ าร
ทางภาษา ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในห้องวิทยาศาสตร์ และห้องส�ำหรับฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

พลิกผันมาสรรค์สร้าง
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา ตระหนักถึงการด�ำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เป็นวงจร สามารถ
ตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอนการท�ำงาน ซึง่ จะส่งผลให้การด�ำเนินงานมีความส�ำเร็จทัง้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงได้น�ำวงจร PDCA มาใช้ในการด�ำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้
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ปัญหา

กรอบแนวคิด

วิธีการพัฒนา

ผลส�ำเร็จ

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ/
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์
2. ครูขาดการจัด
การเรียนรู้ที่เป็น
กระบวนการ
3. โรงเรียนจัดการศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกันหลายระดับ

1. วงจร PDCA
2. การบริหารและจัดการ
สถานศึกษาแบบ
บูรณาการ

1. การคิดค้น (invention)
2. การพัฒนา
(DevelopmentX
3. น�ำไปปฏิบัติจริง
ซึ่งมีความแตกต่างจาก
การปฏิบัติเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา

1. นักเรียนเป็นคนดี
เก่งและมีความสุข
2. โรงเรียนสามารถ
บริหารและจัดการ
สถานศึกษาให้ส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ วิธีการพัฒนา และผลส�ำเร็จที่พึงประสงค์

Plan
(วางแผน)

Do
(ปฏิบัติตามแผน)

Act
(ปรับปรุงแก้ไข)

Chaeck
(ตรวจสอบ)

นวัตกรรม “ต้องหนองสระปลาโมเดล”
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โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาได้ทดลองใช้นวัตกรรม “ต้องหนองสระปลาโมเดล”
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีผลการด�ำเนินการดังนี้
1. Plan (วางแผน) ผู้บริหาร คณะกรรมการ กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองได้ประชุมวางแผน
วางแผนในการทดลองใช้นวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายงาน
วางแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้ 1) คณะกรรมการด�ำเนินงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 2) คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานโรงเรียนน่าอยู่ 3) คณะกรรมการด�ำเนินงานกิจกรรมครูสอนดี 4) คณะกรรมการด�ำเนินงาน
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5) คณะกรรมการด�ำเนินงานสร้างเสริมการบริหารร่วมภาคีเครือข่าย และ
6) คณะกรรมการวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข
2. Do (ปฏิบัติตามแผน) ผู้บริหาร คณะกรรมการ กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ด�ำเนินการ
ทดลองใช้นวัตกรรม “ต้องหนองสระปลาโมเดล” มีดังนี้
		 • การด�ำเนินงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
			 การด�ำเนินงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เป็นการกระจายอ�ำนาจในการบริหารการศึกษา
ให้เหมาะสมกับระดับชัน้ ของนักเรียน โดยการน�ำประสบการณ์การเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ท�ำให้ทราบว่า
ความใกล้ชดิ ระหว่างครูกบั นักเรียน ครูกบั ครู ครูกบั ผูบ้ ริหาร และครูกบั ผูป้ กครอง จะท�ำให้ครูสามารถพัฒนาเด็ก
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และเติมเต็มในสิ่งที่นักเรียนต้องการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงได้น�ำแนวด�ำเนินการ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ มาปรับใช้โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและบริบทต่าง ๆ ของแต่ละระดับชั้น
จึงได้ก�ำหนดรูปแบบโรงเรียนเล็กได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
		 • การด�ำเนินงานโรงเรียนน่าอยู่
			 โรงเรียนได้ดำ� เนินการเป็นไปตามภาพความส�ำเร็จทีไ่ ด้วางไว้คอื โรงเรียนน่าอยูโ่ รงเรียนมีสภาพ
แวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สวยงาม มีอาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม พร้อมใช้งาน โดยโรงเรียนจะต้อง
ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
และมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้
		 • การด�ำเนินงานกิจกรรมครูสอนดี
			 การด�ำเนินงานกิจกรรมครูสอนดี โรงเรียนให้ความส�ำคัญในการพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถด�ำเนินการพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ป็นกระบวนการยึดนักเรียน
เป็นส�ำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ขวัญก�ำลังใจ
ตลอดจนการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร ตามขอบข่ายดังนี้ 1) ความมุง่ มัน่ ศรัทธา และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ในการท�ำความดี และมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนในการท�ำงาน 2) ปฏิบตั ติ นต่อผูร้ ว่ มงาน ผูป้ กครองนักเรียน นักเรียน
และชุมชนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 3) มีความรัก เมตตาต่อศิษย์อย่างจริงใจ 4) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
และ 5) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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		 • การด�ำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
			 โรงเรียนได้ดำ� เนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยมีตวั ชีว้ ดั ความส�ำเร็จ คือ 1) โรงเรียนมีสอื่ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
เพียงพอ เหมาะสมกับนักเรียน เช่น โครงการ Uninet , Moenet , DLTV , DLIT , TOT เป็นต้น 2) โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด และห้องพิเศษที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน 3) โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน มีวิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านช่วยดูแล มีผลผลิตของนักเรียนจ�ำหน่าย และ
4) มีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
		 • การด�ำเนินงานสร้างเสริมการบริหารร่วมภาคีเครือข่าย
			 โรงเรียนส่งเสริมภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก ด�ำเนินงานสร้างเสริมการบริหาร
ร่วมภาคีเครือข่าย กลุ่มบุคคล ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ เพื่อท�ำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท�ำ
ร่วมประเมินผล) มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
รวมทัง้ จัดตัง้ กลุม่ เครือข่าย เช่น กลุม่ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัย กลุม่ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การประถมศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
		 • การพัฒนานักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข
			 การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีคุณลักษณะตามมาตรฐานตามหลักสูตรก�ำหนดนั้น
โรงเรียนได้ด�ำเนินการพัฒนาดังนี้ โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ดังนี้ 1) โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า
มีนางสาวกรรณิการ์ มาตราคิด เป็นหัวหน้า มีหน้าที่บริหารและพัฒนางานวิชาการระดับปฐมวัย 2) โรงเรียนราชพฤกษ์
มีนางรัศมี นาผล เป็นหัวหน้ามีหน้าที่บริหารและพัฒนางานวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 3) โรงเรียนลีลาวดี
มีนายชาญชัย ปานเดชา เป็นหัวหน้า มีหน้าทีบ่ ริหารและพัฒนางานวิชาการระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 4) โรงเรียนมัธยม
จามจุรี มีนางอุราพร โยธาทอน เป็นหัวหน้าหรือครูใหญ่มีหน้าที่ บริหารและพัฒนางานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)
		 ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรม “ต้องหนองสระปลาโมเดล” ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แล้วคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานได้ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผน ประเมินการด�ำเนินการ และการประเมินผลของการด�ำเนินงานตามแผนทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
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ผลการทดลองการด�ำเนินงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
รายการประเมิน
ที่

งาน
บริหาร
วิชาการ

โรงเรียน

งาน
งาน
บริหารงบ บริหาร
ประมาณ บุคคลากร

งาน
บริหาร
ทั่วไป

ร้อยละ

ความ
พึงพอใจ

ระดับ
คุณภาพ

1

โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า

94.23

88.46

92.31

88.46

90.87

94.23

ดีมาก

2

โรงเรียนราชพฤกษ์

82.14

87.50

85.71

85.71

85.27

87.50

ดีมาก

3

โรงเรียนลีลาวดี

89.06

87.50

89.06

89.06

88.67

95.31

ดีมาก

4

โรงเรียนมัธยมจามจุรี

88.89

86.11

90.28

88.89

88.54

94.44

ดีมาก

สรุป

88.58

87.39

89.34

88.03

88.34

92.87

ดีมาก

ผลการด�ำเนินงานโรงเรียนน่าอยู่ผลการด�ำเนินงานโรงเรียนน่าอยู่
ที่

รายการประเมิน

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

1

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

92.13

ดีมาก

2

อาคาร สถานที่พอเพียง

89.35

ดีมาก

3

ความสะอาด

92.13

ดีมาก

4

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

91.20

ดีมาก

5

ความสวยงาม

95.83

ดีมาก

6

ความปลอดภัย

93.98

ดีมาก

7

บรรยากาศดีมีชีวิตชีวา

93.52

ดีมาก

8

บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้

92.59

ดีมาก

9

ความพึงพอใจ

97.69

ดีมาก

รวม

93.16

ดีมาก
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ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมครูสอนดี
ที่

รายการประเมิน

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

1

ความมุ่งมั่น ศรัทธาในอาชีพครู

92.50

ดีมาก

2

การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

93.75

ดีมาก

3

การให้บริการที่ดีและเป็นกัลยาณมิตร

91.25

ดีมาก

4

ความรัก เมตตาต่อศิษย์

94.58

ดีมาก

5

การพัฒนาตนเองสม่ำ�เสมอ

92.08

ดีมาก

6

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

89.17

ดีมาก

7

การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

88.33

ดีมาก

8

การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

87.92

ดีมาก

9

ความสามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ

87.50

ดีมาก

10

สามารถทำ�การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

86.67

ดีมาก

11

การให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม

90.00

ดีมาก

12

ความพึงพอใจ

94.58

ดีมาก

90.69

ดีมาก

รวม

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
ปีการศึกษา

ชื่อกิจกรรม

รางวัล

ระดับรางวัล

หน่วยงาน

2559

วาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
บกพร่องทางสติปัญญาชั้น ม. 1-3

เหรียญทอง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สพฐ./สพป.

2559

วาดภาพไทยสีเอกรงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เหรียญทอง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สพฐ./สพป.

2559

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

เหรียญเงิน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สพฐ./สพป.

2559

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 1 - 3

เหรียญทองแดง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สพฐ./สพป.

2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่66

31
เหรียญทอง

ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา

สพป.อด.3
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ผลงานที่เกิดกับครู
ปีการศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน

2559

นายชาญชัย ปานเดชา ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec
Awards) ระดับชาติครูผู้สอนศิลปะ มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ

สพฐ.

2558

นายสุรีศักดิ์ บุตรพรม ครูผู้สอน
เหรียญทองแดง การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ม. 1 – 3

ภาคตะวันออก - เฉียงเหนือ/สพฐ.

2558

นายปิยะ แก้ววันทา ครูผู้สอน
เหรียญทองแดง ร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม. 1 – 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/สพฐ.

2558

นางสาวยุพา ศรไชยทอง ผู้ฝึกสอน
เหรียญทองวาดประติมากรรมนูนสูง ป. 4 – 6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/สพฐ.

2558

นายอำ�พล พิลาตัน ผู้ฝึกสอน
เหรียญเงินวาดประติมากรรมลอยตัว ม. 1 – 3

ภาคตะวันออก - เฉียงเหนือ/สพฐ.

ผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน
ปีการศึกษา

ชื่อกิจกรรม

รางวัล

ระดับรางวัล

หน่วยงาน

2559

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับ
ชาติด้านผู้อำ�นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
การจัดการ

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

ประเทศ

สพฐ.

2559

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับ
ชาติ ด้านขยายโอกาสทางการศึกษายอดเยี่ยมด้าน
วิชาการ

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

ประเทศ

สพฐ.

2559

โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
ธนาคารออมสิน

รองชนะเลิศ

ประเทศ

สพฐ.
ธ.ออมสิน

2558

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ด้านผู้
อำ�นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

รองชนะเลิศ

ประเทศ

สพฐ.
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หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ECO SCHOOL
(การจัดการเศษใบไม้แห้งหรือควันไฟและมลพิษทางอากาศ)
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 18 ถนนศรีนครินทร์ 49 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
บึงรับน�ำ้ หนองบอน มีสภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เป็นดินเหนียวปนดินร่วน และดินทราย ระบบน�ำ้
มีบึงรับน�้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ 600 ไร่ ส�ำหรับกักเก็บน�้ำของกรุงเทพมหานคร พืชมีมากมายหลายชนิด และ
พืชน�้ำตามชายฝั่งบึงหนองบอน มีพืชท้องถิ่น และพืชที่น�ำมาปลูกเพิ่มเติมรวมถึงปริมาณเศษใบไม้แห้ง
ที่มีจ�ำนวนมากในช่วงฤดูแล้งตามสภาพของพื้นที่ที่มีต้นไม้จ�ำนวนมากและมีการใช้พื้นที่อย่างหนาแน่น
เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน ออกก�ำลังกาย และฝึกซ้อมกีฬาทางน�ำ้ เป็นสถานทีร่ บั น�ำ้ ตามโครงการแก้มลิงบึงหนองบอน
ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่ศึกษาระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต เช่น การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ ดิน
อากาศ ตลอดจนถึงเลีย้ งสัตว์และปลูกพืชพันธุต์ า่ ง ๆ รวมถึงการใช้บงึ รับน�ำ้ หนองบอนเป็นแหล่งประมงน�ำ้ จืด
และแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เป็นแหล่งพักผ่อน ชมนก ออกก�ำลังกายเป็นศูนย์กฬี าทางน�ำ้ การด�ำรงชีวติ ของคน
ในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นส่วนหนึ่งของชุมชนจากการรับน�้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครท�ำให้เกิดการ
เน่าเสียของน�้ำ และควันที่เกิดจากการก�ำจัดเศษใบไม้แห้งด้วยวิธีการเผาท�ำลายส่งผลกระทบต่อมลภาวะ
ทางอากาศและระบบนิเวศ
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้จากชุมชนผ่านกระบวนการ 7 Step ท�ำให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง ท�ำให้นักเรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา การสืบค้นข้อมูล มีการวางแผนและลงมือปฏิบตั จิ ริง จากการจัดกิจกรรม
ท�ำให้ครูผู้สอนเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการ 7 Step นั้นสามารถท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นจึงได้จัดท�ำหลักสูตรหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ECO SCHOOL)
(การจัดการเศษใบไม้แห้งเพือ่ ลดควันไฟหรือมลพิษทางอากาศ) เพือ่ เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก�ำหนดของ
การจัดการศึกษา ทีจ่ ะพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสูศ่ กั ยภาพ
สูงสุดของตน รวมถึงล�ำดับขัน้ ของมวลประสบการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดการเรียนรูส้ ะสมซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนน�ำความรู้
ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้กับประเด็น
ท้องถิน่ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ครู นักเรียน ไปจนถึงการมีสว่ นร่วมสนับสนุนจากกลุม่ องค์กรภายนอก
ชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย ซึง่ การพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบนี้ จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงปัญหา ความส�ำคัญ และคุณค่าท้องถิ่นของตนเอง
ตระหนักถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านในการแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างเหมาะสม
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กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
1) แนวคิดหลัก
ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ โรงเรียนได้ด�ำเนินการตามแนวคิดและกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
(Eco School) ดังนี้
1. การเรียนรู้สภาพภูมิสังคมในพื้นที่บึงรับน้ าหนองบอนแหล่งน�้ำเพื่อชีวิต
2. การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
		 2.1 ขั้นส�ำรวจประเด็นปัญหา
		 2.2 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน
		 2.3 ขั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์
		 2.4 ขั้นเรียนรู้สถานการณ์ เข้าใจปัญหา
		 2.5 ขั้นวางแผนด�ำเนินงาน
		 2.6 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน
		 2.7 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
3. การน�ำหลักสูตรไปใช้
4. การติดตามและประเมินผล
5. สรุปแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
ดังแผนภาพ
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2) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
กรอบแนวคิด
1. วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกนทอง
อุปถมภ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

2. ศึกษาประเด็นสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เพื่อกำหนดประเด็นในการสรางหลักสูตร

หลักสูตรรายวิชาสิ่แวดลอม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน
(Eco School)
จุดมุงหมายของหลักสูตร
แนวคิด
หลัการ
จุดมุงหมาย
เนื้อหา

3. ศึกษาความตองการของผูเรียน
ในกาารเรียนรู

ผลการเรียนรู
คำอธิบายรายวิชา
โครงสรางรายวิชา
ขอบขายสาระการเรียนรู
เวลาเรียน

กิจกรรม
4. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

นักเรียนมีความรูเรื่อง
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ที่ตนอาศัยอยู

แนวทางการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
แผนจัดการเรียนรู

นักเรียนนำความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอมไปใช
ใหเกิดประโยชน

นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

นักเรียนเกิดทักษะ
การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

2) ขั้นตอนการด�ำเนินงานพัฒนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การส�ำรวจสภาพปัญหาของชุมชน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 เขียนผังหลักสูตร
ขั้นที่ 4 เขียนหลักสูตร
1. ส�ำรวจสภาพปัญหาของชุมชน คือ การศึกษาข้อมูลเป็นอยูข่ องชุมชน เพือ่ ให้ได้ซงึ่ ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ผูส้ ำ� รวจ ได้แก่ ครูโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ผูเ้ รียน และผูเ้ กีย่ วข้อง โดยส�ำรวจ
ข้อมูลจากเอกสารซึง่ เป็นข้อมูลทุตยิ ภูมิ เช่น ข้อมูลจากส�ำนักระบายน�ำ้ บึงหนองบอน และจากหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่ได้รวบรวมไว้ และส�ำรวจข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้ส�ำรวจไปรวบรวมข้อมูลจากชุมชน เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ซึง่ เป็นข้อมูลทีแ่ ท้จริง และเป็นปัจจุบนั ของผูเ้ รียนและชุมชนประเด็นในการส�ำรวจข้อมูล
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เช่น โครงสร้างด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อม และข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนวิธีการส�ำรวจ
สภาพปัญหาของชุมชน อาจใช้หลาย ๆ วิธกี ารผสมผสานกันเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม
เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต เป็นต้น
2. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เมื่อท�ำการส�ำรวจชุมชนเสร็จแล้ว ข้อมูลที่ได้
จะมีสภาพปัญหาของชุมชนทีห่ ลากหลาย มีทงั้ ปัญหาทีเ่ ป็นระดับความต้องการ (What) และปัญหาความจ�ำเป็น
(Need) ดังนั้น จะต้องน�ำปัญหานั้นมาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของปัญหา เช่น แบ่งตามประเภทของปัญหา
ความยากง่ายในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน และน�ำทรัพยากรใช้ให้เกิดประโยชน์
3. การเขียนผังหลักสูตร การจัดท�ำผังหลักสูตรท้องถิ่น ผังหลักสูตร หมายถึง กรอบความคิดหัวข้อของ
หลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง หรือหัวข้อเนื้อหาหลัก และหัวข้อย่อย
ที่ได้จากความต้องการ
4. เขียนเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน
สิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนและผู้เรียนสามารถ
พั ฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก Whole School
Approach โดยเชือ่ มโยงการเรียนรูก้ บั ประเด็นท้องถิ่นการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ครู นักเรียน ไปจนถึง
การมีส่วนร่วมสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรภายนอกชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วย ซึ่งการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบนี้ จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ตระหนัก
ถึงปัญหา ความส�ำคัญ และคุณค่าท้องถิน่ ของตนเอง ตระหนักถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเป็นหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติม
ในกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชัน้ ที่ 3 มีการขยายผลสูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ท�ำให้เกิดการเรียนรูท้ ตี่ อ่ เนือ่ ง
และมีบรู ณาการเข้ากับกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นอีก 7 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ท�ำให้นกั เรียนเกิดความรูท้ หี่ ลากหลาย
ในการเรียนหนึ่งรายวิชา
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
มีการขยายผลหลักสูตรสู่โรงเรียนเครือข่าย 15 โรงเรียนในเขตประเวศ ที่จัดท�ำหลักสูตรร่วมกันและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในการท�ำกิจกรรมตามหลักสูตร เพือ่ ส่งเสริมเพือ่ ร่วมอาชีพ และหลักสูตร Eco school
ในแต่ละโรงเรียนให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันและเป็นไปในทิศทางเดียว ได้แก่ 1. โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
2. โรงเรียนคลองมะขามเทศ 3. โรงเรียนงามมานะ 4. โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา 5. โรงเรียนวัดตะกล�่ำ
6. โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 7. โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ 8. โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง 9. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
10. โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 11. โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า 12. โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย 13. โรงเรียน
อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ 14.โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 15.โรงเรียนคลองปักหลัก
ผลการเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน โรงเรียนในเครือข่าย และนอกเครือข่าย โดยการจัดนิทรรศการ
วิชาการ เวทีเยาวชนเพื่อน�ำเสนอผลงานจากการเรียนตามหลักสูตร รวมถึงครูผู้สอนได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการแลกเปลีย่ นเรียนในเรือ่ งของการจัดท�ำหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา Eco School ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ดังนี้
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1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�ำหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ให้กับ
โรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 15 โรงเรียน
ในส�ำนักงานเขตประเวศ

2. น�ำนักเรียนแกนน�ำถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ ารเรียนหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา
Eco School ให้กับโรงเรียนเครือข่าย
ทั้ง 15 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตประเวศ

3. จัดการแสดงผลงานทางวิชาการเวทีเยาวชน
เพื่อน�ำเสนอผลงานจากการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
Eco School ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ณ โรงแรมคงปาร์ค อเวนิว
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4. จัดแสดงผลงานทางวิชาการเวทีเยาวชน
เพื่อน�ำเสนอผลงานจากการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสิง่ แวดล้อม Eco School
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ณ ห้างสรรพสินค้า พาราไดร์พาร์ค

5. จัดแสดงผลงานทางวิชาการเวทีเยาวชน
เพื่อน�ำเสนอผลงานจากการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา Eco School
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

6. เป็นวิทยากรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดท�ำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
Eco School ให้กับส�ำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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7. เป็นวิทยากรอบรมแลกเปลี่ยน
การจัดท�ำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
Eco School ให้กับโรงเรียนวัดกรอกยายชา
สพป. ระยอง เขต 1

8. เป็นวิทยากรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพ
ครูและบุคลกรของโรงเรียนอีโคสคูล
Eco School โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

9. น�ำเสนอกิจกรรมการจัดการใบไม้แห้งด้วยวิธีการท�ำปุ๋ยหมัก และการจัดการขยะอินทรีย์
ด้วยการน�ำมาเลี้ยงไส้เดือน รายการเมล็ดพันธุ์พิทักษ์โลก ทางช่อง 11 NBT
10. น�ำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Eco School) รายการเยาวชนคนเก่ง ทางเมโทรทีวี
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Full Frame
กองบรรณาธิการ

ระบบหนังสือออนไลน์
Book Online เป็นระบบส�ำหรับใช้อ่านหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน
แท๊บเล็ต ไอแพด และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งระบบจะแสดงชื่อห้องสมุดประชาชน
แต่ละแห่งที่ท�ำการอัปเดตหนังสือลงในระบบ แสดงจ�ำนวนหนังสือของห้องสมุด
แต่ละแห่ง ระบบจะท�ำการสร้างลิ้งค์การใช้งานของห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่ง
ห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถอัปเดตหนังสือ e-book ลงระบบได้ มีระบบ Admin
ในการบริหารจัดการข้อมูลหนังสือ ระบบจะท�ำการจัดเก็บจ�ำนวนการเข้าอ่าน
ของหนังสือแต่ละเล่ม อีกทัง
้ ระบบยังสามารถแชร์ไปยังโซเซียลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนีย
้ ังสามารถสร้าง QR Code ผ่านระบบได้ จึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ส�ำหรับ
การอ่านหนังสือออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
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ในการด�ำเนินงานจัดท�ำระบบ Book Online หรือระบบอ่านหนังสือออนไลน์ สืบเนื่อง
มาจาก ได้รบั มอบหมายให้จดั ท�ำระบบเพือ่ ให้บริการในวันเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และใช้เป็นสื่อออนไลน์ส�ำหรับให้บริการประชาชน ได้อ่าน
หนังสือในรูปแบบ e-book online ได้ถกู พัฒนาระบบโดยนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทัว่ ไป
กศน.อ�ำเภอแม่ลาว สังกัดส�ำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้แนวคิดและโครงสร้าง
การท�ำงาน จากนายบุญทรง จิโนเป็ง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จากนัน้ จึงน�ำ
แนวคิดทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โครงสร้างการท�ำงานของระบบและพัฒนาระบบขึน้ ใหม่ให้มคี วามเหมาะกับ
บทบาท ภารกิจของงานอัธยาศัย งานห้องสมุดประชาชน และสอดคล้องกับแนวนโยบาย
การจัดและส่งเสริมการศึกษาของนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.
อ�ำเภอแม่ลาว จึงประชุมคณะครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผน
การท�ำงานและพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว
ซึ่งปัจจุบัน ได้พัฒนา ระบบ Book Online เวอร์ชั่น 1.0 เป็น เวอร์ชั่น 1.1 เพื่อขยายผล
ระบบ Book Online และ เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน Library Online ให้กับบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน ในสังกัด ส�ำนักงาน กศน. ไปแล้วจ�ำนวน 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ อีกทั้ง
ยังสนับสนุนวิทยากร (นายวสันต์ อินทะ ต�ำแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไป) ให้ความรูใ้ นการจัดอบรม
การสร้าง e-book Online และ การใช้งาน Book Online เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้นการปฏิบตั ิ
ให้เกิดทักษะการใช้งานระบบ Book Online ได้อย่างช�ำนาญ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ในการท�ำงานของห้องสมุด จากการอบรมให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดแพร่ จังหวัดล�ำปาง ทุกคนให้ความสนใจ
และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบได้อย่างดี เนื่องจากระบบใช้งานง่าย เมื่ออบรมเสร็จ
จะมีเว็บไซต์ห้องสมุดใช้งานได้ทันที ในรูปแบบ Library Online 2.0
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สามารถลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ http://book.ml.ac.th/reg.php
เพื่อความสะดวกในการติดตั้งระบบ และเก็บข้อมูล
เพื่อจัดท�ำเป็นท�ำเนียบห้องสมุดประชาชนไว้ในระบบ
ทดลองใช้งาน ระบบอ่านหนังสือออนไลน์ Book Online
ตามลิ้งค์นี้ http://book.ml.ac.th
อัปเดตใหม่ล่าสุด Book Online v1.1

ข้อดีของระบบ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

แสดงชื่อห้องสมุดแต่ละอ�ำเภอที่ลงทะเบียน
แสดงจ�ำนวนหนังสือของห้องสมุดแต่ละแห่ง
ระบบสร้างลิ้งค์การใช้งานของห้องสมุดแต่ละแห่ง
ห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถอัพหนังสือลงระบบได้
มีระบบ Admin ในการบริหารจัดการ
มีระบบเก็บจ�ำนวนเข้าอ่านแต่ละเล่ม
ระบบแชร์ไปยังโซเซียวผ่านระบบได้
สามารถสร้าง QR Code ผ่านระบบได้
ระบบรองรับกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น
รวบรวมหนังสือทั้งเล่มไว้ในระบบสามารถอ่านได้ทันที
รายงานจ�ำนวนการเข้าอ่านหนังสือแต่ละเล่ม
บอกจ�ำนวนหน้าของหนังสือที่จะอ่าน
หนังสือแต่ละเล่มจะมีชื่อผู้แต่งแสดงให้
ระบบรองรับคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ปรับขนาดตามจอทัชสกรีน
ระบบอัพเดทหนังสือใหม่ให้ตลอด
สามารถเพิ่ม แก้ไข หนังสือได้จากระบบ Admin
สามารถลบหนังสือได้จากระบบ Admin
สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้จาก ระบบ Admin
อัพเดทระบบ Book online จากเวอร์ชั่น 1.0 เป็น 1.1 โดยแสดงชื่อห้องสมุดที่อัพหนังสือ
เมนูและฟั่งชั่นอื่น ๆ เปิดให้ห้องสมุดทั่วประเทศได้ใช้ระบบฟรี มี user และ pass ให้แต่ละแห่ง
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กศน.อ� ำ เภอแม่ ล าว สั ง กั ด
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าระบบ Book Online และ
เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน Library
Online นี้ จะอ�ำนวยความสะดวกให้กบั งาน
อัธยาศัย งานห้องสมุดประชาชน บรรณารักษ์
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และการเรี ย นรู ้
ผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งระบบนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดประชาชน
ในสังกัด ส�ำนักงาน กศน. เป็นอย่างดียิ่ง
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