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ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย

บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ ผูอ้ า่ นทุกท่าน วารสารวิทยาจารย์ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ ขอเชิญชวน
ทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม
ซึง่ ในปี 2562 นี้ ครบรอบ 20 ปี กล่าวได้วา่ เป็นเวลา 2 ทศวรรษแล้ว ทีค่ นไทยต่างตระหนัก
และหวงแหนการใช้ภาษาไทยของชาติไทยเรา ที่ใช้กันมายาวนานกว่า 700 ปี นับแต่
ในรัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ดิฉนั เห็นว่า “ครู” ผูซ้ งึ่ มีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดความรูไ้ ปสูศ่ ษิ ย์ ควรเน้น
และระมัดระวังในการใช้ภาษาไทยอย่างเป็นพิเศษ ต้องใช้ให้ถูกต้อง ทั้งการใช้ถ้อยค�ำ 
การออกเสียง และการเลือกใช้ให้ถกู ทีถ่ กู เวลา เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ศษิ ย์ แม้วา่
เทคโนโลยีและเครือ่ งมือสนับสนุนด้านการศึกษาจะพัฒนาไปมากเพียงใดก็ตาม แต่หาก
ทักษะด้านการสือ่ สารบกพร่อง ก็ไม่อาจประสบความส�ำเร็จได้ จึงจ�ำเป็นทีพ่ วกเราทุกคน
จะต้องช่วยกันเน้นย�ำ้ เรือ่ งนีใ้ นทุกระดับชัน้ เรียน รวมถึงการใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน อีกทัง้
ร่วมกันกระตุ้น ปลูกจิตส�ำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
กองบรรณาธิการขอน�ำเสนอ “2 ทศวรรษ วันภาษาไทยแห่งชาติ” มาให้ท่านผู้อ่าน
ได้ศึกษาเรื่องราวของวันภาษาไทยแห่งชาติกันค่ะ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบอย่างอันดีงามของท่านบูรพาจารย์ในด้านการใช้
ภาษาไทยนั้น จะเป็นต้นแบบส�ำคัญที่ท�ำให้เราทุกคนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้องเหมาะสม และน�ำไปสูก่ ารประสบความส�ำเร็จในทีส่ ดุ ขอให้ทกุ ท่านมีพลังกายและ
พลังใจทีเ่ ข้มแข็ง ในการสืบทอดสิง่ ดีงามในอดีตเพือ่ ความส�ำเร็จของวันนีแ้ ละในอนาคตค่ะ

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

บรรณาธิการ

ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

01

บทบรรณาธิการ

04

สกู๊ปพิเศษ

10

รอบรั้วคุรุสภา

14

ยุทธศาสตร์การศึกษา

21

ปีที่ 118 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2562

32

2 ทศวรรษ วันภาษาไทยแห่งชาติ
คุรุสภาดิจิทัล

ท�ำอย่างไรประเทศของเราจึงจะได้ครู
ที่ใช้ความรู้ทีพีซีเค (TPCK)
ในการประกอบวิชาชีพ? ตอนที่ 2

ห้องเรียนวิชาการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

25

Open Eyes

28

Knowledge all around

32

Read UP Zone

36

โรงเรียนดี โครงการเด่น

40

การศึกษารอบทิศ

44

เรียนรอบตัว

อาชีวะเร่งผลิตช่างพรีเมียม ไทยแลนด์ 4.0
“พื้นที่การเรียนรู้” ใคร?? ว่าอยู่ได้แค่ใน “ห้อง”
ส่งเสริมการอ่านบนพื้นฐานของวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญา ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ
อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

25

2 วิทยาจารย์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย N.V. CARE YOU MODEL
โรงเรียนน�้ำริดวิทยา
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดย ก.ค.ศ. และส�ำนักงาน
ก.ค.ศ.

ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพทีโ่ รงเรียนสระบุรี
วิทยาคม Professional Learning Community
at Saraburiwitthayakhom School ตอนที่ 2

49

ประสบการณ์

53

ยุทธศาสตร์ศึกษา

59

มิติการศึกษา

"แสนฝันล้านละเมอ"
การแสวงหาโอกาส :
สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร ตอนที่ 3
การเกิดขึ้นของการศึกษานอกโรงเรียน

65

บริหารการศึกษา

67

วิชาการบันเทิง

72

ตระเวนเที่ยว

กองบรรณาธิการ

วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน
INPUT

ที่ปรึกษา :

72

ชวนชม...พนมเปญ

78

Full Frame

83

ย�ำสามกรอบ

89

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

กองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
"เรือนฅุรุชน" ความทรงจ�ำ และจินตนาการ

•
•
		
•
		

เครื่องด�ำนากล้าถาด วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ตลาดนัดโครงงานอาชีพ Shopping Idea by Sakornpittayakan
โรงเรียนสาครพิทยาคาร
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยรูปแบบ STUDENT
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)

100 ครูรู้กฎหมาย

•
		
		
•
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สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

2 ทศวรรษ
วันภาษาไทย
แห่งชาติ
ภาษามีความสําคัญต่อมนุษย์มาก เพราะนอกจากจะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ยังเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และ
การพัฒนาความคิดของมนุษย์และเป็นเครือ่ งมือถ่ายทอดวัฒนธรรม
และการประกอบอาชีพ ทีส่ าํ คัญ ภาษาช่วยเสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติอีกด้วย เพราะภาษาเป็นถ้อยคําที่ ใช้ ในการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจกันในสังคม
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คนไทยนัน้ โชคดีทมี่ ภี าษาของตนเอง เเละมีอกั ษรไทยเป็นตัวอักษรประจ�ำชาติ อันเป็นมรดกล�ำ้ ค่าทีบ่ รรพบุรษุ
ได้สร้างไว้ ซึ่งเป็นเครื่องเเสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาเเต่โบราณกาล เเละยั่งยืนมาจนปัจจุบัน
คนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษา ควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทย เป็นภาษาประจ�ำชาติมากว่า 700 ปีเเล้ว นับตั้งแต่
รัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช เเละจะยัง่ ยืนตลอดไปถ้าทุกคนตระหนักในความส�ำคัญของภาษาไทย ดังความตอนหนึง่
ในพระรารชด�ำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เกร็ดความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับภาษาไทย
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 1826 (ค.ศ.1283)
มีพยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง)
สระ 21 รูป (32 เสียง)
วรรณยุกต์ 5 เสียง
คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
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“เรามี โชคดีทมี่ ภี าษาของตนเองแต่ โบราณกาล จึงสมควร
อย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มี
หลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ ในทางออกเสียง
คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษา
ให้บริสุทธิ์ ในวิธี ใช้ หมายความว่า วิธี ใช้ค�ำมาประกอบประโยค
นับเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร�่ำรวยในค�ำ
ของภาษาไทย ซึง่ พวกเรานึกว่าไม่รำ�่ รวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติ
ศัพท์ ใหม่มาใช้...ส�ำหรับค�ำใหม่ ที่ตั้งขึ้นมีความจ�ำเป็นในทาง
วิชาการไม่นอ้ ย แต่บางค�ำทีง่ า่ ย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำ� เก่า ๆ
ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ ใหม่ ให้ยุ่งยาก ...”
พระราชด�ำรัสตอนหนึ่งใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ที่ทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้ค�ำไทย”
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
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ภาษาไทยด�ำรงคงอยูค่ กู่ บั ประเทศไทยสืบมาอย่างยาวนาน เป็นหนึง่ ในเครือ่ งหมายทีแ่ สดงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทย
ที่สามารถย้อนรอยไปได้นานนับพันปี แสดงถึงความเป็นรัฐเอกราชที่สามารถด�ำรงความภาคภูมิในภาษาของตน
ได้อย่างเหนียวแน่น และเป็นสื่อกลางให้คนไทยทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
สามารถสือ่ สารกันได้อย่างเข้าใจถูกต้องตรงกัน ภาษาไทยจึงเป็นมากกว่าแค่ตวั กลางในการสือ่ สาร แต่เป็นหนึง่ ในเอกลักษณ์
ของชาติที่มีความส�ำคัญยิ่ง ดังความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
“ความเป็นชาติโดยแท้จริง” ว่า “ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นกว่าสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งใดที่จะท�ำให้
คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใด
ทีต่ อ้ งปกครองคนต่างชาติตา่ งภาษา จึงต้องพยายามตัง้ โรงเรียนและออกบัญญัตบิ งั คับ ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผูป้ กครอง
แต่ความคิดเห็นเช่นนี้ จะส�ำเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได้ แต่ถ้ายังจัดการแปลงภาษาไม่ส�ำเร็จอยู่ตราบใด
ก็แปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น และยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้
อยู่ตราบนั้น ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น”
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พระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ยังเป็นผู้อุปถัมภ์ภาษาไทย
ในทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การเป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และหลายพระองค์ยงั ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาทีท่ รงพระปรีชาสามารถ
เป็นล้นพ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ในรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคสมัยทีป่ ระเทศไทยเปิดรับการพัฒนาขนานใหญ่จากต่างประเทศ
ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มไหลบ่าเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และตามความก้าวหน้าของระบบการสื่อสาร
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธาน
และทรงอภิปรายเรือ่ ง “ ปัญหาการใช้คำ� ไทย ” ร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒใิ นการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ด้วยเหตุนี้เอง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ต่อภาษาไทย รวมถึงเพือ่ กระตุน้ และปลุกจิตส�ำนึกให้คนไทยทัง้ ชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส�ำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562 นี้ เป็นวันทีค่ รบรอบ 2 ทศวรรษ หรือ 20 ปี
ของวันภาษาไทยแห่งชาติ ทีท่ กุ ภาคส่วนต่างร่วมกันอนุรกั ษ์การใช้ภาษาไทยให้ถกู ต้อง อันเป็นการ
สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยให้คงอยูอ่ ย่างงดงามต่อไป
กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ฯ
และเอกชน จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย�้ำให้ประชาชน
เห็นความส�ำคัญของภาษาไทยในฐานะ “ภาษาประจ�ำชาติ” และกระตุน้ เตือนให้ทกุ ภาคส่วน
ร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ เช่น การจัดนิทรรศการ
การอภิปรายทางวิชาการ การประกวดแต่งค�ำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา
การเล่านิทาน นอกจากนี้ยังมีการสรรหาและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่เยาวชนและสังคม เป็นต้น
ข้อมูล:
http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/parameters/km/item/29-กรกฎาคม-วันภาษาไทยแห่งชาติ.html
https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/78/วันภาษาไทยแห่งชาติ
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/127669.html
hthttps://education.kapook.com/view94223.html
https://teen.mthai.com/education/61322.html
http://www.mwit.ac.th/~saktong/learn6/68.pdf
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

คุรุสภาดิจิทัล
คุรส
ุ ภา ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีบทบาทหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การก�ำกับ ดูแล การปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ การออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และการยกย่อง ส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมาย “มุ่งสร้างมาตรฐานและ

จิตวิญญาณความเป็นครู” พร้อมที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป “ครู” และ “บุคลากร

ทางการศึกษา” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามฐานสมรรถนะและจรรยาบรรณของวิชาชีพภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาสู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับ
การปฏิรูปประเทศ
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เครือ่ งมือส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ครุ สุ ภาบรรลุเป้าหมายในการให้บริการแก่สมาชิกคุรสุ ภาทีม่ ี
จ�ำนวนมากกว่าเก้าแสนรายทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับคุรุสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความสะดวก รวดเร็ว ความแม่นย�ำในการประมวลผลข้อมูล การประหยัด
การลดต้นทุน ด้วยระบบที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ก่อให้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยง
ด้วยรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดความซ�้ำซ้อนของข้อมูล
ลดการใช้กระดาษ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่

เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นคุรสุ ภาดิจทิ ลั ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจึงได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้

1
จัดท�ำระบบลดส�ำเนาเอกสาร
เพื่อการให้บริการแก่ผู้ยื่นค�ำขอรับบริการในงานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ จุดบริการงานของคุรุสภา
ทัง้ ในส่วนกลางและจุดบริการงานคุรสุ ภาในส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ด้วยระบบทีส่ ามารถให้บริการเชือ่ มโยงบูรณาการข้อมูลผ่าน
Linkage Center ของส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ด้วยเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก

วิทยาจารย์ 11

2

3

พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส (Web Service)
รองรับการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับส�ำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ผ่าน Linkage Center

จัดท�ำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคคลทั่วไป คือ
KSP Bundit , KSP School และ Self Service ดังต่อไปนี้
3.1 KSP Bundit คือ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับสถาบันผลิตครู
ให้ยื่นค�ำขอแบบออนไลน์ โดยให้บริการดังต่อไปนี้
1. การยืน่ ค�ำขอรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา
2. การบันทึกและส่งข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
		 ที่คุรุสภาให้การรับรอง
3. การส่งข้อมูลผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
3.2 KSP School คือ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับหน่วยงาน/สถานศึกษา
เพือ่ ด�ำเนินการยืน่ ค�ำขอแบบออนไลน์ ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องยืน่ ผ่านสถานศึกษา หรือ
ต้นสังกัดเท่านั้น เช่น การยื่นค�ำขอต่ออายุออนไลน์ (น�ำมาใช้แทนโปรแกรม
KSP Renew) การยื่นค�ำขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยื่นค�ำขอรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น
3.3 KSP e-Service คือ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยการสมัครสมาชิกเพือ่ ใช้งาน
ด้วยตนเอง เช่น การยืน่ ค�ำขอต่าง ๆ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และข่าวสาร
เกี่ยวกับคุรุสภา
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4

6

จัดท�ำ Application
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล การ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งใน
ระยะเริม่ แรกจะให้บริการติดตามสถานะ
การยื่นค�ำขอมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา

ปรับปรุงฟังก์ชั่น
การท�ำงานของ
ระบบครูอาวุโส ฯ
ให้มปี ระสิทธิภาพรองรับลงทะเบียน
เข้ารับเครื่องหมาย ฯ มากยิ่งขึ้น

5
ปรับปรุงฟังก์ชั่นการท�ำงาน
ของระบบค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
รองรับค่าปรับในกรณีตอ่ อายุใบอนุญาต ฯ ล่าช้า

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในฐานะหน่วยปฏิบัติงานของคุรุสภา มีแนวคิดพัฒนา
ระบบบริการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูย้ นื่ ค�ำขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้สามารถ
ยืน่ ค�ำขอต่าง ๆ และสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาบน Application
(KSP Service) ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ และจัดท�ำคลังข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(Big Data) ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูบ้ ริหารสามารถน�ำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ดิเรก พรสีมา

ทำ�อย่างไร

ประเทศของเราจึงจะได้ครู
ที่ใช้ความรู้ทีพีซีเค (TPCK)
ในการประกอบวิชาชีพ?
ตอนที่ 2
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
ครู TPCK หรือ ETPCK ก่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนอย่างไร?
ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของการเปลีย่ นแปลง CK, PK, TK ตลอดจน EK ก็เปลีย่ นแปลง
ความรู้ที่อยู่ในรูปทฤษฎี หลักการ ข้อค้นพบจากการวิจัย กฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง คู่มือปฏิบัติ หรือ
กรณีตวั อย่างหรือกรณีศกึ ษาทีพ่ วกเราเคยเชือ่ ว่าเพียงพอแก่การใช้งานในชีวติ ประจ�ำวัน พอมาถึง
ศว.ที่ 21 ความรูด้ งั กล่าวไม่เพียงพอแล้ว นักเรียนใน ศว. ที่ 21 ต้องสามารถดัดแปลงความรู้
สร้างความรู้เพิ่มเติม หรือสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาใช้ นอกจากนั้น นักเรียนใน ศว.ที่ 21 ต้องมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผูน้ ำ� การสือ่ สาร การใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ การติดต่อสือ่ สาร
ทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดค�ำนวณ การสร้างอาชีพและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือทีพ่ วกเราเรียกกันว่า “7Cs” และนอกจากนัน้ ต้องมีทกั ษะทางสังคม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม คารวะธรรม สามารถสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้ตนเอง เป็นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศ
และของโลก สามารถจัดการเกีย่ วกับเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว สามารถพัฒนาตนเอง
เป็นผู้ประกอบการใหม่ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกัน
ภาวะโลกร้อน และยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ฯลฯ
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ครู TPCK เป็นครูที่สอนเพื่อให้นักเรียนรู้ความจริง
กระบวนการในการค้นหาความจริง ข้อที่ควรสงสัยเกี่ยวกับ
ความจริง และกระบวนการในค้นหาความจริงทีด่ ำ� เนินการมา
ในอดีต การคิดค้นกระบวนการใหม่ในการค้นหาความจริง
การค้นหาความจริงใหม่ และความจริงใหม่ทคี่ น้ พบในขณะใด
ขณะหนึง่ ทัง้ ความจริงทีอ่ ยูใ่ นรูปของทฤษฎี หลักการ ข้อค้นพบ
จากการวิจัย กฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง คู่มือปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความจริงเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา หรือ
วิชาอื่น ๆ และรวมทั้งวิชาที่พวกเรายังไม่เคยรู้จัก ณ วันนี้ด้วย
ถ้าโรงเรียนมีครู TPCK หรือ ETPCK โรงเรียนก็จะ
สามารถพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะของคนใน ศว. ที่ 21 ได้

เราจะผลิตครู TPCK หรือผลิตครูให้มีความรู้ TPCK
ได้อย่างไร ?
ถามว่า ณ วันนี้ประเทศไทยของเรามีระบบหรือวิธีการผลิตครูอย่างไร
จะท�ำให้เราได้ครู TPCK หรือยัง?
ค�ำตอบคือ นักศึกษาครูของเราเรียน (1) เนือ้ หาวิชา (2) แนวทางการจัด
การเรียนการสอน และ (3) เทคโนโลยี แบบแยกส่วน นักศึกษาครู (ยกเว้น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา พละศึกษา นาฏศิลป์ไทย) เรียนเนือ้ หา
วิชา - Content Knowledge (CK) จากคณาจารย์ทเี่ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา (Content
Expert - สมมติวา่ เชีย่ วชาญจริง) ทีส่ งั กัดตามคณะต่าง ๆ เรียนวิชาทีเ่ กีย่ วกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy Knowledge - PK) จากคณาจารย์
ทีเ่ ชีย่ วชาญด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy Expert - สมมติวา่
เชี่ยวชาญจริง) จากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และส่วนใหญ่เรียนวิชา
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology Knowledge - TK) จากคณาจารย์ที่มี
ความเชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยี (Technology Expert - สมมติวา่ เชีย่ วชาญจริง)
วิทยาจารย์ 15

คณาจารย์ผมู้ คี วามเชีย่ วชาญเหล่านีต้ า่ งคนต่างเชีย่ วชาญในวิชาทีต่ นสอน แม้แต่
คณาจารย์ทสี่ อนวิชาเนือ้ หาหรือวิชาเอก หรือวิชาทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
หรือวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยกันก็ไม่มีเวลาวางแผนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาครูร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักศึกษาครูจึงรับเอาความรู้
ทั้งในส่วนที่เป็น CK, PK และ TK ไปแบบแยกส่วน ไม่มีเวลาให้นักศึกษาครูได้ฝึกน�ำเอา
CK, PK, และ TK มาปฏิสัมพันธ์ ผสมผสาน หรือถักทอเข้าด้วยกันก่อนน�ำไปใช้จริง
ในห้องเรียน หรือก่อนการออกไปปฏิบัติการสอน
นักศึกษาครูของสถาบันผลิตครูบางแห่งอาจโชคดี มีโอกาสฝึกสอนในห้องเรียน
สมมติ (Micro - Teaching) ได้ฝึกน�ำเอา CK, PK, และ TK มาผสมผสานกันและน�ำไป
ทดลองใช้กบั เพือ่ นในชัน้ ได้รบั ฟังค�ำวิพากษ์ และข้อเสนอแนะทัง้ จากเพือ่ นนักศึกษาและ
คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน (PK) ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มี
คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา (CK Expert) และด้านเทคโนโลยี (TK - Expert)
มาร่วมวิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะด้วย และอาจเป็นเพียงการวิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับบางองค์ประกอบย่อยของ PK
บัณฑิตครูของไทยส่วนใหญ่จึงต้องออกไปลองผิดลองถูกในการสร้าง TPCK
ด้วยตนเอง ความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของเยาวชนไทย คนไทย และ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาอารยประเทศจึงปรากฏผลอย่างที่พวกเราทราบกัน
ประเทศหรือมลรัฐทีป
่ ระสบความส�ำเร็จสูงทางการฝึกหัด
ครูผลิตครู TPCK อย่างไร
ประเทศหรือมลรัฐชั้นน�ำบางประเทศจัดให้คณาจารย์ที่สอนวิชาเอก (Content
Expert) วิชาที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy Expert)
วิชาเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน (Technology Expert) และวิชาการศึกษาทัว่ ไป
(General Education Expert = GE Expert) แก่นักศึกษาครูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วิชาเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ชัน้ ปีใดปีหนึง่ น�ำแผนการเรียนการสอนของตน (คล้าย ๆ กับ มคอ.3 ของไทย)
มาสัมมนากันก่อนเปิดภาคเรียน จากการสัมมนา คณาจารย์ที่สอนวิชาเอก (CK)
แก่นกั ศึกษาครูกลุม่ หนึง่ จะรูว้ า่ คณาจารย์คนอืน่ ทีส่ อน PK, TK และวิชา GE แก่นกั ศึกษาครู
กลุ่มเดียวกันจะให้ความรู้ ทักษะ และสมรรถใดแก่นักศึกษาครูในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง
และตนเองซึ่งรับผิดชอบ CK จะน�ำ CK ของตนไปถักทอเข้ากับ PK, TK และ GE ของ
คณาจารย์คนอื่นได้อย่างไร
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ในท�ำนองเดียวกัน คณาจารย์ทสี่ อนวิชา PK แก่นกั ศึกษาครูกลุม่ เดียวกันก็จะรูว้ า่
คณาจารย์คนอื่นที่สอน CK, TK และวิชา GE แก่นักศึกษาครูกลุ่มเดียวกันจะให้ความรู้
ทักษะ และสมรรถใดแก่นักศึกษาครูในสัปดาห์ใด และตนเองซึ่งรับผิดชอบ PK จะน�ำ PK
ของตนไปถักทอเข้ากับ CK, TK และ GE ของคณาจารย์คนอื่นได้อย่างไร
คณาจารย์แต่ละคนจึงพยายามถักทอผสมผสานความรูข้ องตนเองเข้ากับความรู้
ด้านอืน่ ๆ ทัง้ ด้าน CK, PK, TK และ GE ทีค่ ณาจารย์ในคณะหรือสาขาวิชาอืน่ ๆ รับผิดชอบ
นอกจากนัน้ ในทุก ๆ เดือนทีเ่ ปิดการเรียนการสอน คณาจารย์ทสี่ อน CK, PK, TK,
และ GE ของนักศึกษาครูกลุ่มเดียวกัน ชั้นเดียวกัน จะจัดให้มีการสัมนาประจ�ำเดือน
มีการน�ำปัญหาและความส�ำเร็จในการสร้าง TPCK ให้แก่นกั ศึกษาครูมาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
จนกลายเป็นงานประจ�ำอย่างหนึ่งของคณาจารย์ที่สอนนักศึกษาครูโดยที่ผู้บริหาร
ไม่ตอ้ งลงไปบริหารจัดการ เมือ่ สิน้ ภาคเรียน คณาจารย์เหล่านีก้ น็ ำ� บทเรียนทีไ่ ด้มาสรุปเป็น
บทเรียนทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการสร้าง TPCK ให้แก่นกั ศึกษาครูทตี่ นเองจะเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการสอนในภาคการศึกษาต่อไปได้
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง สถาบันผลิตครูให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติการสอน แม้นว่า
คณาจารย์ทสี่ อน CK, PK, TK และ GE จะผสมผสานและถักทอความรูใ้ นส่วนทีค่ ณาจารย์
แต่ละคนรับผิดชอบเข้าด้วยกันแล้ว แต่สถาบันผลิตครูก็ยังคงให้ความส�ำคัญกับการฝึก
ปฏิบตั กิ ารสอนของนักศึกษาครู นักศึกษาต้องจัดท�ำแผนการสอนทีต่ นเองจะใช้สอนแต่ละวัน
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส่งแผนการสอนให้ศึกษานิเทศก์ประจ�ำเขต
ครูพเี่ ลีย้ งของโรงเรียนทีจ่ ะไปฝึกปฏิบตั กิ ารสอน ครูผมู้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
การสอนในวิชานัน้ จนเป็นทีย่ อมรับ (Mentor) และส่งให้อาจารย์นเิ ทศก์ ทัง้ อาจารย์นเิ ทศก์
ทีเ่ ป็น Content Expert, Pedagogy Expert และ Technology Expert เพือ่ ให้ตรวจสอบว่า
นักศึกษาครูได้ใช้ความรู้ TPCK อย่างผสมผสาน สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนและ
โรงเรียนแล้ว จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนได้
ในระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ทั้งศึกษานิเทศก์ประจ�ำเขต ครูพี่เลี้ยงของโรงเรียน
ที่นักศึกษาครูไปฝึกปฏิบัติการสอน ครูผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน
ในวิชานัน้ จนเป็นทีย่ อมรับ (Mentor) อาจารย์นเิ ทศก์ และนักศึกษาครูคนอืน่ ๆ ทีไ่ ปฝึกปฏิบตั ิ
การสอนที่โรงเรียนเดียวกันจะเฝ้าสังเกตการฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทีวีวงจรปิด
อย่างใกล้ชิด
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ภายหลังชั่วโมงการฝึกปฏิบตั ิการสอน ทัง้ ศึกษานิเทศก์ประจ�ำเขต ครูพเี่ ลีย้ งของ
โรงเรียนทีน่ กั ศึกษาครูไปฝึกปฏิบตั กิ ารสอน ครูผมู้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์การสอน
ในวิชานั้นจนเป็นที่ยอมรับ อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาครูคนอื่นที่ร่วมสังเกตการฝึก
ปฏิบัติการสอนจะร่วมกันให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษาครูที่ฝึกปฏิบัติการสอนว่า
มีประเด็นย่อยอะไรเกี่ยวกับ CK, PK, TK และ EK ที่ท�ำได้ดีแล้วและที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขในโอกาสต่อไป
นักศึกษาครูจงึ ต้องใช้เวลาระหว่างฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในการน�ำองค์ประกอบย่อย
ต่าง ๆ ของ CK, PK, TK และ EK มาผสมผสานและถักทอเข้าด้วยกันให้เป็นความรู้ TPCK
หรือ ETPCK ซึ่งต้องใช้เวลาที่ยาวนาน เพียงพอ จึงจะเกิดความช�ำนาญ
การฝึกปฏิบัติการสอนจึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการใช้ TPCK หรือ ETPCK ของนักศึกษาครูก่อนการส�ำเร็จการศึกษา
สถาบันผลิตครูบางประเทศใช้กระบวนการฝึกสอน (Internship) และการเตรียมการ
ก่อนการฝึกสอน (Pre - Internship) เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา TPCK ให้แก่นกั ศึกษาครู
ในระหว่างเรียน นอกจากจัดให้คณาจารย์ทสี่ อน CK, PK, TK และ GE เข้าสัมมนา
ร่วมกันเป็นระยะแล้ว สถาบันผลิตครูหลายแห่งจ้างนักศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ทางด้านหลักสูตรและการสอนให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant = TA)
ส�ำหรับนักศึกษาครู โดยเฉพาะในภาคเรียนที่นักศึกษาครูตอ้ งฝึกการสอนในสถานการณ์
สมมติ (Micro - Teaching) ผูช้ ว่ ยสอนจะให้คำ� แนะน�ำ ตรวจสอบการจัดท�ำแผนการสอน
ก่อนการสอนในสถานการณ์สมมติ ภายหลังการสอนในสถานการณ์สมมติ ผู้ช่วยสอน
จะให้ขอ้ คิดเห็น วิพากษ์การทดลองสอนร่วมกับเพือ่ นนักศึกษาและคณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
ประจ�ำวิชา
เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งออกไปปฏิบตั กิ ารฝึกสอนจริงทีโ่ รงเรียน ผูช้ ว่ ยสอนจากสถาบัน
ผลิตครู ครูพี่เลี้ยงซึ่งต้องคัดเลือกจากครูผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
ทางการสอนสูง (อาจเป็น Master Teacher หรือ Mentor) และอาจารย์นิเทศก์ด้าน CK,
PK และ TK จะช่วยกันตรวจสอบแผนการสอน แนะน�ำให้นักศึกษาครูใช้ TPCK ในการ
ปฏิบัติการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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สถาบันผลิตครูจะด�ำเนินการฝึกนักศึกษาครูในการพัฒนาการใช้ TPCK อย่างนี้
จนกระทั่งนักศึกษาครูแต่ละคนเกิดความรู้ มีทักษะ และมีสมรรถนะในการใช้ TPCK
จึงจะให้ส�ำเร็จการศึกษา
จากการสอบถามคณาจารย์ของสถาบันผลิตครู พบว่าใน 2 - 3 สัปดาห์แรก
นักศึกษาครูจะให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอด Content Knowledge ในส่วนทีเ่ ป็นทฤษฎี
หลักการ ข้อค้นพบจากการวิจยั กฎ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ คูม่ อื ปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่างหรือกรณีศกึ ษา
และวิธีสอนหรือยุททธศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีที่จะน�ำมาใช้ในการสอน แต่ลืม
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการชั้นเรียน การประเมินผล และการให้ผลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนกระบวนการค้นหาความจริง ข้อสงสัยเกี่ยวกับ
กระบวนการค้นหาความจริงที่เคยใช้ในอดีต กระบวนการค้นหาความจริงใหม่ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ในการเรียนวิชานีว้ า่ เรียนไปเพือ่ อะไรแทบไม่มกี ารกล่าวถึงในระหว่างทีฝ่ กึ ปฏิบตั ิ
การสอนในช่วง 2 - 3 สัปดาห์แรก
เมื่อก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4, 5, 6, ... นักศึกษาครูจะเริ่มใช้องค์ประกอบย่อยอื่น ๆ
ของ CK, PK, และ TK มากขึ้น ๆ กว่าที่นักศึกษาครูจะพัฒนาและสามมารถใช้ TPCK
หรือ ETPCK ได้อย่างช�ำนาญ คือใช้องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ของ CK, PK และ TK ได้ครบถ้วน
นักศึกษาครูต้องใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสอนประมาณ 1 ปีการศึกษา
เพื่อให้การพัฒนา TPCK ของนักศึกษาครูประสบความส�ำเร็จ สถาบันผลิตครู
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ หรือของมลรัฐหลายแห่งจึงก�ำหนดให้ตงั้ โรงเรียน
ผลิตครู (Teacher Training School = TTS หรือ Professional Development School
= PDS หรือ Teaching School = TS) และให้มีคณาจารย์จากสถาบันผลิตครูไปปฏิบัติ
หน้าทีป่ ระจ�ำทีโ่ รงเรียนผลิตครู และมีคณาจารย์ทเี่ ป็น Content Expert และ Technology
Expert จากสถาบันผลิตครู และ Mentor หรือ Master Teacher ไปประจ�ำที่ TTS และ
ให้ครูจาก TTS มาเป็นคณาจารย์สอน หรือมาเป็น Mentor ให้นักศึกษาครูในภาคเรียน
ที่ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์สมมติ

วิทยาจารย์ 19

การผลิตครูเพื่อให้ได้ครู TPCK และให้ครู TPCK เหล่านี้ น�ำ TPCK ไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพจึงเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งลงทุนและกระท�ำอย่างจริงจัง ต้องใช้คณาจารย์ทเี่ ป็น
CK Expert, PK Expert และ TK Expert จึงจะประสบความส�ำเร็จ และยิ่งถ้าต้องการให้
ครูมแี ละใช้ความรูด้ า้ นคุณธรรมและจริยธรรม (Ethical Knowledge = EK) ในการประกอบ
วิชาชีพ คือให้มคี รู Ethical Technological Pedagogical Content Knowledge = ETPCK
ในโรงเรียนด้วยแล้ว คณาจารย์แต่ละคน ทั้ง CK Expert, PK Expert และ TK Expert
ต้องผสมผสาน ถักทอความรู้ EK เข้าไปในบทเรียนของตนอย่างลงตัวและเหมาะสม
ทีส่ ำ� คัญ เราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั นักศึกษาครู อย่างน้อยต้องให้หลักประกัน
การมีงานท�ำแก่นักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินว่ามี TPCK หรือ ETPCK และต้องผลิตครู
ตามปริมาณและคุณภาพที่หน่วยงานผู้ใช้ครูต้องการ
ที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน เราต้องได้ผู้ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรฐาน
วิชาชีพครูทมี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการผลิตครู TPCK หรือ ETPCK การผลิตครู
TPCK หรือ ETPCK จึงจะประสบความส�ำเร็จ ไม่ใช่ก�ำหนดนโยบายทิ้งไว้แล้ว
ก็ลอยแพสถาบันผลิตครู
ประเทศของเราอยากได้ครูทมี่ ี TPCK หรือ ETPCK ให้มาสอนลูกหลานของพวกเรา
ไหมครับ สถาบันผลิตครูท้ังหลายพร้อมที่จะผลิตครู TPCK หรือ ETPCK ให้ประเทศ
หรือยังครับ
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.จักรพรรดิ วะทา

ข้อตกลง

ในการพัฒนางาน
ความเป็นมาและหลักการ
ต�ำแหน่งครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นต�ำแหน่งข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก�ำหนดให้เป็นต�ำแหน่งที่มีวิทยฐานะ
การก�ำหนดให้ต�ำแหน่งดังกล่าวมีวิทยฐานะใด และ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ ซึง่ ต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงความประพฤติ
วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบตั ิ ความช�ำนาญ ความ
เชีย่ วชาญ ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียน
การสอน การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพือ่ ให้มกี ารเลือ่ นวิทยฐานะนี้ คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำ� หนดมาแล้ว
หลายรูปแบบ ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช
2558 ได้มีมติให้มีก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเลือ่ นเป็นวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งเป็น
นโยบายในการปรับระบบประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มมี าตรฐานระดับสากล
สามารถเพิม่ ศักยภาพในการให้การศึกษา ลดการงาน

ที่ไม่จ�ำเป็น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก และส่งผลถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนือ่ งและเป็นระบบ
โดยมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญดังนี้
1. การประเมินตามหลักเกณฑ์นี้ เน้นทีผ่ เู้ รียน
เป็ น ส� ำ คั ญ โดยประเมิ น จากการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่เน้นคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน
2. ต้องสามารถขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ใช้หอ้ งเรียนและนักเรียนเป็นฐาน โดยให้มี
การประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ซึ่งจะ
ท�ำให้ครูไม่ทิ้งห้องเรียน
4. ผู้ที่ขอรับการประเมินต้องมีความรู้ในวิชา
ที่สอน โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ
เชิงทฤษฎี และประเมินประสบการณ์วิชาชีพ จากส่วน
ราชการต้นสังกัดก่อนยื่นค�ำขอรับการประเมิน
5. เป็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต�ำแหน่งและ
คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่
คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก�ำหนด
6. หลักเกณฑ์การประเมินนี้ ใช้สำ� หรับประเมิน
เพือ่ ให้มหี รือเลือ่ นเป็น วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญทุกต�ำแหน่ง
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ความหมายและองค์ประกอบ
ข้อตกลงในการพัฒนา หรือ Performance
Agreement เรียกย่อว่า PA หมายถึง ข้อตกลง
ในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผูข้ อรับการประเมินทีไ่ ด้จดั ท�ำไว้กบั คณะกรรมการ
ประเมิน (คณะกรรมการ ข้อที่ 1) และได้รบั ความเห็นชอบ
จาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
หรื อ คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแต่กรณี ให้เป็น ข้อตกลง
เพือ่ แสดงว่าภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดผูข้ อรับการประเมิน
จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ปรากฏผลส�ำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์และสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน
และคุณภาพการศึกษาได้ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ มีระยะเวลาในการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี
ข้ อ เสนอในการพั ฒ นางานตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
คุณภาพ การปฏิบตั งิ าน การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
พัฒนาตนเอง ดังนี้
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1. ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
และการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มีองค์ประกอบ ดังนี้
		 1.1 ประเด็นการพัฒนา
		 1.2 เหตุผลและความจ�ำเป็น
		 1.3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
		 1.4 เป้าหมายการพัฒนา
		 1.5 กระบวนการพัฒนา
		 1.6 วิธีการตรวจสอบและประเมินผล
		 1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ด้านการพัฒนาตนเอง พิจารณาจาก
แผนการพัฒนาตนเอง ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อเสนอ ฯ
ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
		 2.1 เรื่องที่จะพัฒนา
		 2.2 เหตุผลและความจ�ำเป็น
		 2.3 วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา
		 2.4 ระยะเวลาการด�ำเนินการ
		 2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อเสนอในการพัฒนางานให้มกี ารปรับปรุงได้
ไม่เกิน 30 วัน หากคณะกรรมการข้อที่ 1 เห็นสมควร
ให้ปรับปรุง และข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผ่าน
ความเห็นชอบให้เป็นข้อตกลงแล้ว ต้องมีการเผยแพร่
ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

หลักเกณฑ์การประเมิน
1. ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน ดังนี้
		 1.1 คุณสมบัติด้านการด�ำรงวิทยฐานะ ให้ยื่นค�ำขอได้ก่อนที่จะด�ำรงวิทยฐานะครบตามที่ก�ำหนด
ในมาตรฐานวิทยฐานะ โดยให้ยื่นขอก่อนไม่เกิน 2 ปี
		 1.2 มีภาระงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีส่ ว่ นราชการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
ทั้งนี้ สายงานการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนในสาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอตามที่ก�ำหนด
ในหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ผูท้ มี่ ชี วั่ โมงสอนในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรูท้ เี่ สนอขอตามทีก่ ำ� หนด
ในหลักสูตร น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ�ำชั้นซึ่งสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เสนอ
ขอในลักษณะบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
		 1.3 ผ่านการทดสอบและประเมินจากส่วนราชการ 2 ส่วน ดังนี้ (ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ค.ศ ก่อน)
			 ส่วนที่ 1 การทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทฤษฎี
			 ส่วนที่ 2 การประเมินประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งนี้ ผลการทดสอบและประเมินดังกล่าว ให้ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันที่ประกาศผลการทอดสอบและประเมิน
		 1.4 มีขอ้ เสนอในการพัฒนางานตามหน้าทีแ่ ละความรับชอบ โดยต้องมีระยะเวลาในการพัฒนางาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
		 1.5 ต้องผ่านการรับรองว่าเป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจากผู้บังคับ
บัญชาชั้นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นค�ำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หากยื่นค�ำขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้
		 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
		 ด้านที่ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ซึ่งประกอบด้วย
				 1) การพัฒนางานและผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน พิจารณาจากความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
				 2) การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับงานหรือเรื่องที่
จะท�ำการพัฒนา
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3. ให้มีกรรมการประเมิน ดังนี้
		 ด้านที่ 1 ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นเป็นผูป้ ระเมิน
		 ด้านที่ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ให้มีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด ดังนี้
				 1) คณะกรรมการชุดที่ 1 ท�ำหน้าทีพ
่ จิ ารณาข้อเสนอในการพัฒนางานของของผูข้ อรับ
การประเมิน เพื่อเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performace Agreement) และประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ครั้งที่ 3 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนางานแล้ว 2 ภาคเรียน และครั้งที่ 2 ประเมินสรุปผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง (Summative Assessment) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก�ำหนดตามข้อตกลง
				 2) คณะกรรมการชุดที่ 2 ท�ำหน้าทีป่ ระเมินเป็นระยะ ๆ (Formative Assessment) ต่อเนือ่ ง
ทุกภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาของการพัฒนางานตามข้อตกลงด้วย
ทั้งนี้ ในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ใช้ข้อมูลของ
ผู้ขอรับการประเมินร่วมกัน
4. เกณฑ์การตัดสิน
		 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
		 1) ด้านที่ 1 ด้านวินยั คุณธรรม ฯ ต้องได้คะแนนจากผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้น วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 75
		 2) ด้านที่ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องได้คะแนนจากกรรมการชุดที่ 1 แต่ละคน ดังนี้ วิทยฐานะ
ช�ำนาญการพิเศษ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 75
5. การพิจารณาอนุมตั ผิ ลการประเมิน ให้อนุมตั ไิ ด้กอ่ นวันทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือส�ำนักงาน
ก.ค.ศ แล้วแต่กรณี ได้รับเอกสารรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงและเอกสารรายงานการพัฒนาตนเอง
ครบถ้วนสมบูรณ์

ที่มา: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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Open Eyes
สุรชัย ทุหมัด

อาชีวะเร่ง
ผลิตช่างพรีเมียม
ไทยแลนด์ 4.0

ปัจจุบน
ั ทรัพยากรบุคคลที่
มีทก
ั ษะวิชาชีพ เป็นทีต
่ อ
้ งการของ
ตลาดงานในภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการต่าง ๆ เพิม
่
มากขึ้นซึ่งก็คือ เด็กช่างอาชีวะ
ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะในการท�ำงาน มีสมรรถนะ
อาชีพ มีคุณธรรม และมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัย
มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

และนีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้รฐั บาลมีการปรับเปลีย่ น
การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือ
ยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการ
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จดั การศึกษา
เพือ่ ตอบสนองนโยบาย 4.0 ผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก
โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียม หรือโครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขา
ระบบขนส่งทางราง สาขาเม็คคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์ สาขาช่างอากาศยาน
สาขาหุน่ ยนต์เพือ่ การอุตสาหกรรม สาขาโลจิสติกส์ และสาขาเกษตรสมัยใหม่
(สมาร์ทฟาร์มมิ่ง) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร่วมกับวิทยาลัยจากต่างประเทศ โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับทวิวุฒิ
และมี 2 สาขา คือ สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาเม็คคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์
ซึง่ มีนกั ศึกษารุน่ แรกเข้าเรียนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ แต่ละสาขาก็ได้มกี าร
ร่วมมือกับต่างประเทศด้วย เช่น สาขาระบบขนส่งทางราง ร่วมมือกับ
ประเทศจีน สาขาช่างอากาศยาน ร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศ
อย่างเยอรมนี สายการบินในประเทศไทยและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนก�ำลังคน
ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
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“

ปัจจุบันผู้ที่จบสายอาชีวะมีงานท�ำ 100%
แต่ละปีมีผู้จบอาชีวศึกษา ประมาณ 2.3 แสนคน
แต่ตลาดแรงงานต้องการไม่น้อยกว่า 5 แสนคน

“
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อาชีวศึกษาได้ปรับกระบวนการบริหารให้วทิ ยาลัยทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูล
เชิงดิจิทัล และจัดท�ำฐานข้อมูล หรือ Big Data ขึ้นมา เพื่อให้วิทยาลัยแต่ละแห่ง
ได้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
เนือ่ งจากในปัจจุบนั เศรษฐกิจของประเทศ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงจากภาคการผลิต
ไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อน�ำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งการท�ำเช่นนี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และสถาบันการศึกษาแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในระดับภูมิภาค ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ทัง้ นี้ มีวทิ ยาลัยทีเ่ ป็นโครงการน�ำร่องทัง้ หมด 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ จังหวัดพังงา
จะเน้นด้านอุตสาหกรรมการบริการ คือ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอีก 4 แห่ง
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เน้นด้านช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล�ำพูน
เน้นด้านเกษตรกรรม (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เน้นด้านเทคโนโลยีอาหาร
โดยจะใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนการสอน และมีแนวทางการศึกษาที่
บูรณาการความรูใ้ น 4 สหวิทยาการ ทีเ่ รียกว่า สะเต็ม เข้าไปเกีย่ วข้องด้วย ซึง่ จะค�ำนึงถึง
คุณภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งส�ำคัญ
อาชีวศึกษาถือว่า ครูเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนา โดยในปัจจุบัน อาชีวะ
มีหลักสูตรพัฒนาครู 84 หลักสูตรการเรียนรู้ และมีครูอาชีวะตามเกณฑ์ 33,000 คน จึงได้มี
การเปิดโอกาสให้นกั ศึกษา ครู ได้มโี อกาสในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการ
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา
โดยได้มกี ารท�ำทวิภาคีรว่ มกับบริษทั ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารเกาหลี ญีป่ นุ่
จีน มีครูฝึกที่มีความช�ำนาญ โดยรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
สาขาอาหารและโภชนาการ ด้านธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและท�ำงานพาร์ทไทม์ รวมไปถึงการท�ำทวิภาคี
กับสาขาช่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้ ช่างยนต์ ช่างเชือ่ ม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ซึง่ การท�ำ
ความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี จะสามารถผลิตก�ำลังคนสายอาชีพให้ตอบสนอง
ความต้องการของภาคการผลิตได้อย่างตรงเป้าหมาย ท�ำให้ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศ
อย่างชัดเจน เป็นการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ปัจจุบนั ผูท้ จี่ บสายอาชีวะมีงานท�ำ 100% แต่ละปีมผี จู้ บอาชีวศึกษาประมาณ
2.3 แสนคน แต่ตลาดแรงงานต้องการไม่น้อยกว่า 5 แสนคน อีกทั้งสายอาชีวศึกษา
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปี 2562 มีสัดส่วนผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
เป็น 45 % ซึ่งในอนาคตคาดว่าสายอาชีวะจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ได้มองเห็นถึงความส�ำคัญของการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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Knowledge all around
นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
ภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ

“พื้นที่การเรียนรู้”

ใคร?? ว่าอยู่ได้แค่ใน

“ห้อง”

เมื่อพูดถึงค�ำว่า “พื้นที่การเรียนรู้” หลายคนน่าจะ

มุง
่ ประเด็นไปทีห
่ อ
้ งเรียน หรือห้องสมุด แต่ในความเป็นจริง
พืน
้ ทีก
่ ารเรียนรูไ้ ม่ได้จ�ำกัดแค่เพียงในห้องสีเ่ หลีย
่ มแคบแคบ...
ที่มีผู้สอน หรือครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน...
ห้องหรือสถานทีซ
่ ง
ึ่ มีบรรยากาศเงียบงันอุดมไปด้วยหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์ตรงหน้า จนสามารถได้ยินแม้กระทั่งเสียง
ลมหายใจและพลิกหน้าหนังสือ
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แต่ “พืน้ ทีก่ ารเรียนรู”้ ตามความหมายของโลก ณ วันนี้ ก็คอื สถานทีห่ รือสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ พื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงและ/หรือผสมผสานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งไม่จ�ำกัดอยู่
เพียงภายในห้องเรียนเท่านั้น พูดง่าย ๆ ว่า “ที่ไหนก็ได้ซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ จัดว่าเป็น
พื้นที่การเรียนรู้ทั้งสิ้น”
แล้วพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ ส�ำคัญอย่างไร? ค�ำตอบ คือ เป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญของการใช้
เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา พื้นที่การเรียนรู้มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ภายในสถาบันการศึกษา สามารถลดการ
ออกกลางคันของนักศึกษา และการสร้างสภาพแวดล้อมสถาบันการศึกษาเป็นหนึง่ ในการลงทุน
ที่เป็นสินทรัพย์ราคาแพง (Expensive Assets) แต่สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ความส�ำคัญของ “พืน้ ทีก่ ารเรียนรู”้ ท�ำให้ ณ วันนี้ สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
การออกแบบพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ภายในสถาบัน โดยหลักการออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ประกอบด้วยแนวทาง ดังต่อไปนี้ สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ส่งเสริมการท�ำงานกลุ่ม
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและบรรยากาศการเรียนรู้
ดึงดูดความสนใจ กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ ท�ำทัว่ ทัง้ สถาบัน เช่น ระเบียงทางเดิน พืน้ ทีน่ อกอาคาร
ตอบสนองการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน และจัดคอมพิวเตอร์ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และ
เครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง
ประโยชน์ของพื้นที่การเรียนรู้ นอกจากเป็นสถานที่เอื้อต่อการท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ต่าง ๆ แล้ว ยังมีประโยชน์ในมิติอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นท�ำให้เกิดการบูรณาการทางสังคม
(Socially Integrated) เอือ้ ต่อการบูรณาการทางปัญญา (Cognitively Integrated) เป็นสถานที่
พบปะสมาคม (Associative) ท�ำให้เกิดการกระตุ้นความคิด (Stimulating) และเป็นสถานที่
ซึ่งเอื้อต่อการระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
นี่คือ ความหมาย ความส�ำคัญ และประโยชน์ของ “พื้นที่การเรียนรู้” ในมิติทฤษฎี
ซึ่งแม้จะท�ำให้เกิดการรับรู้ และรู้จักได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะท�ำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
“พื้นที่การเรียนรู้” อย่างถ่องแท้แล้ว การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา : ร้าน Steam Café@MIT
ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) น่าจะท�ำให้เกิดสะท้อนภาพความส�ำเร็จที่มีต่อ
การประยุกต์ใช้พื้นที่การเรียนรู้ได้ไม่มากก็น้อย

วิทยาจารย์ 29

ร้าน Steam Café (สตีมคาเฟ่) ที่ MIT หรือสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เป็นพื้นที่
ทดลองทัง้ เชิงกายภาพและเสมือนจริง เป็นศูนย์รวมอาหารทีย่ อดเยีย่ มจากทัว่ โลกและเป็นสถานที่
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของชุมชน สตีมคาเฟ่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางแผนกับ MIT Dining & Sodexho Corporation
สตีมคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบแบบ “โอเพ่นซอร์ส” ผู้คนมารวมตัวกัน
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและช่วยปรับปรุงกิจการร่วมกัน ให้บริการอาหารและพื้นที่ส�ำหรับสร้าง
แรงบันดาลใจและการสะท้อนคิด สตีมคาเฟ่เปิดทุกวัน มีพื้นที่ 300 ตารางฟุต โดยอาหารมีให้
บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น แต่ผู้ใช้บริการสามารถมานั่งอยู่ที่ร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และมีเว็บไซต์ของร้านที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะน�ำอาหารเมนูใหม่ ๆ
ในส่วนของการใช้เมนูอาหารโมเดล “โอเพ่นซอร์ส” ที่เรียบง่ายก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รบั ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ได้รบั ความสะดวกสบาย และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
รายการอาหารยืนพื้นของทางร้านคือ ข้าวกล้องอินทรีย์นึ่งกับ Ragout สตูว์ และซอสต่าง ๆ
อาหารมังสวิรัติและเนื้อสัตว์จะเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�ำ ซึ่งทางร้านจะกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการ
แนะน�ำรายการอาหารผ่านทางเว็บไซต์ของร้าน ส�ำหรับอาหารจานพิเศษของร้านคือ อาหารเช้า
ทีท่ �ำจากข้าวโอ๊ตออร์แกนิคและไข่ต้มกับเบบี้สปิแนช (Irish Steel - Cut Oats and Boiled Egg
with Baby Spinach) สลัดต่าง ๆ แซนด์วชิ อาหารว่างออร์แกนิค น�ำ้ ผลไม้ โยเกิรต์ และผลไม้สด
แนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ร้านสตีมคาเฟ่ ประกอบด้วย 1) การดึงดูด
ผู้ใช้บริการ (Magnetism) ด้วยอาหารและการออกแบบพื้นที่ “ที่เป็นมากกว่าร้านอาหาร”
2) ความหนาแน่น & การท�ำงานร่วมกัน (Density & Collaboration) การออกแบบพื้นที่ให้
ผูใ้ ช้บริการใกล้ชดิ กัน ทีน่ งั่ ไม่มพี นักพิงเพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โต๊ะและทีน่ งั่ ท�ำให้สงู ขึน้
10 ฟุต เพื่อการมองเห็นไปรอบ ๆ และ 3) โอเพ่นซอร์ส & ภาวะผู้น�ำ (Open Source &
Leadership) การมีสว่ นร่วมในการออกแบบ ใช้โมเดลโอเพ่นซอร์ส ให้ความส�ำคัญเรือ่ งภาวะผูน้ ำ�
เช่น ความคิดส่วนตัว ความเชี่ยวชาญ และการก�ำกับดูแล
จากแนวคิดดังกล่าว ซึง่ เป็นฐานของการขับเคลือ่ น
ท�ำให้ปัจจุบันสตีมคาเฟ่ มีผู้มาใช้บริการในแต่ละวัน
จ�ำนวนไม่นอ้ ย โดยผูใ้ ช้บริการจะมีจำ� นวนทีแ่ ตกต่างกัน
และมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มา
ใช้บริการ ส�ำหรับรูปแบบหรือลักษณะการใช้บริการ
ได้แก่ การรับประทานอาหารกลุม่ เล็ก (Small Group
Dining) การประชุมกลุ่มย่อยและการอภิปราย
(Small Group Meeting and Discussions)
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การท�ำงานส่วนตัว แบบสั่งอาหารหรือไม่สั่งอาหาร (Individual concentrative work
– with or without food) การประชุมและอภิปรายอย่างกะทันหัน ส่วนใหญ่ใช้เวลา 5 นาที หรือ
น้อยกว่านั้น (Impromptu Meetings and Discussions – Often 5 Minutes or Less) งานเลี้ยง
ตอนเย็น (Evening receptions) และการใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ของโรงเรียนต่าง ๆ
ที่มาดูงาน (Weekend used by Visiting School Groups)
บทสรุปสุดท้ายของสังเคราะห์กรณีศึกษา : ร้าน Steam Café@MIT นอกจากจะท�ำให้
พบปัจจัยความส�ำเร็จ อันได้แก่ ผู้ใช้บริการและพนักงานที่กระตือรือร้น อาหารเพื่อสุขภาพ
ทีอ่ ร่อยจากทัว่ โลก นวัตกรรมและการออกแบบพืน้ ทีก่ ารเรียนรูต้ ามอัธยาศัยอย่างพิถพี ถิ นั และ
ความคิดริเริ่มและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้ “พื้นที่
การเรียนรู”้ ประสบความส�ำเร็จ ก็คอื การทีส่ ถาบันการศึกษาผลักดันให้ผสู้ อนออกแบบวิธกี ารสอน
ที่กระตุ้นผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ สร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถมีวิธีการที่จะเรียนรู้ (Learning
How to Learn) และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ เป็นบทบาทส�ำคัญของการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
“พื้นที่การเรียนรู้” จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่? คงไม่ได้อาศัยแค่การ
ออกพื้นที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ การท�ำให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต...นั่นเอง
เมื่อเกิด Lifelong Learning ได้เมื่อใด? การท�ำให้ “พื้นที่การเรียนรู้” ไม่ถูกจ�ำกัด
แค่ใน “ห้อง” ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่ยากเลย...!!
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Read UP Zone
จารุณี แก้วประภา

ส่งเสริมการอ่านบนพื้นฐาน
ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ ด�ำเภอเชี
อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ปฎิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน มีการเสริมสร้าง
พลังทางสังคม โดยสนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
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นโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงาน ส�ำนักงาน กศน. ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กำ� หนดให้มีการเพิ่มอัตราการอ่าน โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายในการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับต�ำบล เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่านและศักยภาพ
การเรียนรู้ของประชาชน โดยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การอ่าน และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทของชุมชน
บ้านหนังสือชุมชน เป็นภารกิจหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุน
นโยบายด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งการอ่านที่ใกล้ตัว
ทุกคนในชุมชน และเป็นแหล่งพบปะพูดคุยท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีเจ้าของ
บ้านหนังสือหรืออาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นผูด้ แู ลและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บ้านหนังสือบ้านทุ่งเจริญ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
เป็นแหล่งการอ่านในชุมชนภายใต้บริบทชาวไทลื้อ ที่มีเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง แม้ในสังคมยุคดิจิทัลจะมีช่องทางการสื่อสาร
หลากหลาย แต่ในบางพื้นที่ยังคงต้องอาศัยการอ่านหนังสือ เพื่อรับรู้
ข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
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การบริหารจัดการของบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุง่ เจริญ ด�ำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ฯ
ประกอบด้วย บุคลากร กศน. อ�ำเภอเชียงม่วน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูอาสาสมัคร ฯ ครู กศน. ต�ำบล และ
บรรณารักษ์ เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญา ผู้น�ำชุมชน และผู้แทน
ครูในชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ
1. การบริการหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ โดยหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดประชาชน
อ�ำเภอเชียงม่วน การรับบริจาค ทอดผ้าป่าหนังสือ โครงการหนังสือที่ฉันชอบมอบผู้อื่นอ่าน และสื่อ
สนับสนุนจาก TK Park
2. จัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนโดยเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนเป็นผู้สอน
โดยไม่คิดค่าตอบแทน อาทิ การสอนอักษรล้านนา การตัดตุงไส้หมู ต่อมา กศน. อ�ำเภอเชียงม่วน
ได้คิดค้นสื่อนวัตกรรมตัวอักษรล้านนาเพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย การเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี เป็นต้น
4. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กล่องความรู้ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ได้แก่
การพับเหรียญโปรยทาน การตัดตุงไส้หมู การพับดอกไม้ใบเตย การปักพุ่มดอก การท�ำยางยืด
ออกก�ำลังกาย เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การฉายหนังกลางแปลง การจัดกิจกรรมร�ำวงย้อนยุค
6. บริการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ แหล่งเก็บรวบรวมอุปกรณ์การทอผ้าและเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อ
7. บริการกระเป๋าหนังสือสูช่ มุ ชน ชือ่ “อ่านตาม (อ�ำเภอ) ใจ” ผูอ้ า่ นสามารถยืมกลับไปอ่านทีบ่ า้ นได้
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บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ เน้นการบริการที่เป็นมิตรของ นายค�ำรณ มูลศรี และ
นางประนอม มูลศรี ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน โดยอุทิศบ้านของตนเองให้เป็น
บ้านหนังสือชุมชน ส�ำหรับ กศน. อ�ำเภอเชียงม่วน ส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยใช้หลักการ Active Learning
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนานวัตกรรมโดยท�ำเป็นกล่องความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการ
สามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ในกล่องความรู้จะมีใบความรู้ ตัวอย่างชิ้นงาน วัสดุ และ
แบบประเมินอยูใ่ นกล่องทัง้ หมด โดยมีเจ้าของบ้านหนังสือเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวก
ผลการด�ำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนดังกล่าว ท�ำให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจจากการเลือก
เรียนรูต้ ามทีต่ นเองสนใจ เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว โดยใช้กจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน
เป็นตัวขับเคลือ่ น เน้นการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ เป็นการสืบสาน อนุรกั ษ์ เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ ละ
รักษาให้คงอยู่ โดยใช้ฐานทุนจากพ่อค�ำรณ มูลศรี เจ้าของบ้านหนังสือทีป่ วารณาตนเองในการสืบสาน
และส่งเสริมการอ่าน ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า “การที่จะให้ผู้อื่นอ่านหนังสือ เจ้าของบ้านหนังสือจะต้อง
รักในการอ่านก่อน”
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย N.V. CARE YOU MODEL
โรงเรียนน�้ำริดวิทยา
สวัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นทีร่ กั โรงเรียนดี โครงการเด่น
ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรมเรื่อง “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดย N.V. CARE YOU MODEL” ของโรงเรียน
นำ�้ ริดวิทยา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ น�ำโดยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายวิเชียร ปั้นม่วง และคณะครู
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นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย N.V. CARE YOU MODEL มีจดุ ประสงค์ (1) เพือ่ สร้างรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนน�้ำริดวิทยา (2) เพื่อน�ำรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(3) เพือ่ ให้ดำ� เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
โรงเรียนน�้ำริดวิทยาได้มุ่งพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดและชุมชน ด้วยการน�ำแนวคิดจากพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีนวัตกรรมดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิด โดยใช้วงจรคุณภาพ
ในการด�ำเนินงาน

อนักเรียน โดย N.V.CARE YOU MODEL
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“

มุ่งสู่การพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียน
อย่างสมดุลรอบด้าน
เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี
มีความสามารถและมีความสุข

“

นวัตกรรม N.V. CARE YOU MODEL เป็นนวัตกรรม
การบริหารทีม่ งุ่ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุล
รอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข เป็นรูปแบบ
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โรงเรียนได้ใช้ N.V. CARE
YOU MODEL บริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มบริหาร
ของโรงเรียน ได้แก่ กลุม่ บริหารวิชาการ กลุม่ บริหารงานทัว่ ไป
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล และกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน ในการด�ำเนินงานสูก่ ารปฏิบตั ิ ด้วยการก�ำหนด
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี มีการรายงาน
ผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
มีการน�ำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ไปใช้ปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ ง เกิดผลการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทัง้ ด้านผูเ้ รียน
ครู ผูบ้ ริหาร และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ นักเรียน
จบการศึกษาทุกคน ไม่มนี กั เรียนออกกลางคัน นักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
ลดลง นักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น และผลงานที่ได้ส่งเสริม
พัฒนา อาทิ ด้านผู้เรียน ได้รับรางวัลนานาชาติ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยปล�้ำชิงแชมป์
อาเซียนรายการ Southeast Asian Junior & Cadet Wrestling
Championships 2 016 ได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเด็กและเยาวชนที่ชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจ�ำปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 66 ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2559 รายการประกวดร้องเพลงลูกทุง่ ระดับชัน้
ม.1 – ม. 3 ด้านครู ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รบั
รางวัลเสมา ป.ป.ส. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปี 2557 ได้รบั เกียรติบตั รผูฝ้ กึ สอนนักเรียน ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครัง้ ที่ 66 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ด้านผูบ้ ริหาร ได้รบั รางวัล
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น จากส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รบั รางวัลสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผู้บริหาร จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปี 2557 นางสาวอัฉราภรณ์
เสวันนา รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่ชนะเลิศและ

เกียรติบตั ร อันดับ 1 OBEC AWARDS ด้านการบริหารจัดการ
ยอดเยีย่ ม ประจ�ำปี 2559 จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้านสถานศึกษา ได้รับโล่ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2560 ได้รับโล่ เสมา ป.ป.ส.
โล่สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ�ำปี
2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่า
กระทรวงศึกษาธิการ MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจ�ำปี 2557 จาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ความส� ำ เร็ จ จากการใช้ รู ป แบบ
การบริ ห าร N.V. CARE YOU MODEL ได้ ส ่ ง ผลให้
เป็นสถานศึกษาส�ำหรับ การศึกษาดูงานของโรงเรียน
ในเครือข่ายต่าง ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ยครับ
สวัสดีครับ....
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การศึกษารอบทิศ
ดรุวรรณ บุญมาก

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดย ก.ค.ศ. และส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
สวัสดีคะ่ ผูอ
้ า่ นทุกท่าน เป็นครัง
้ แรกทีม
่ โี อกาสเขียนบทความให้กบ
ั วารสารวิทยาจารย์
วารสารของวิชาชีพครูทม
ี่ ข
ี อ
้ มูลข่าวสารในแวดวงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับนีจ้ ง
ึ ขอน�ำเรือ
่ งระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาบอกกล่าวเป็นพืน
้ ฐานให้ได้ทราบกันก่อน เนือ
่ งจากมีหลายท่านยังมีความเข้าใจเกีย
่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีค
่ ลาดเคลือ
่ นอยู่
จึงขออธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คืออะไร
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 ก�ำหนดให้มอี งค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ของหน่วยงาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ�ำนาจการบริหาร
งานบุคคลสูเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา และตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก็ได้กำ� หนดให้มอี งค์กรกลางซึง่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียก
โดยย่อว่า “ก.ค.ศ.”

ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. คืออะไร
เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก�ำหนด
ให้มีองค์กรกลางซึ่งท�ำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว มาตรา 20
จึงได้กำ� หนดให้มสี ำ� นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ส�ำนักงาน
ก.ค.ศ.” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของ ก.ค.ศ. หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นฝ่ายเลขานุการของ
ก.ค.ศ. นั่นเอง
ดังนั้น หากกล่าวถึง ก.ค.ศ. จะหมายถึง คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่หากกล่าวถึง ส�ำนักงาน
ก.ค.ศ. ก็จะหมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
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กลไกการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างไร
ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการใน ก.ค.ศ.
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้มคี ณะกรรมการประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา
3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์สงู ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละ 1 คน
ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตัง้ ข้าราชการในส�ำนักงาน
ก.ค.ศ. จ�ำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
และจากการที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก�ำหนดให้มี
การกระจายอ�ำนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส่วนราชการ
หน่วยงานการศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในรูปองค์คณะ โดยก�ำหนดให้มี คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ�ำเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทัง้ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทัง้ ในหน่วยงาน
การศึกษาและส่วนราชการด้วยนั้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
16/2560 ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งก�ำหนดให้มีการกระจายอ�ำนาจการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ ในส่วนราชการ ในขณะเดียวกัน ก.ค.ศ. ก็ยงั มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ทน
ก.ค.ศ. ในเรื่องต่าง ๆ ในส่วนกลางได้อีกระดับหนึ่งด้วย ดังนั้น กลไกการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นดังนี้

คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ฯ
(ท�ำการแทน ก.ค.ศ.)
จ�ำนวน 11 คณะ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจ ฯ
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อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ
(อ.ก.ค.ศ. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/
อ.ก.ค.ศ.ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/
อ.ก.ค.ศ.ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กศจ. 77 จังหวัด

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจระบบของ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงขออธิบายเพิ่มเติมให้เห็นกระบวนการ
ในการปฏิบตั งิ านในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีขนั้ ตอนการด�ำเนินการ ดังนี้

1) ก.ค.ศ. มีมติให้มีการก�ำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือส่วนราชการ (สพฐ./สอศ./สป.) ขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
ก�ำหนดหรือปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ
2) ก.ค.ศ. พิจารณามอบส�ำนักงาน ก.ค.ศ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการตั้งคณะท�ำงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา ผูแ้ ทนจากส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ. ร่วมเป็นคณะท�ำงาน
และท�ำการยกร่างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
3) น�ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ฯ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดต่าง ๆ
ก่อนน�ำเสนอ ก.ค.ศ.
4) น�ำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติ
5) ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. จัดท�ำรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ เสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจ ฯ พิจารณารายละเอียดและความถูกต้องทางกฎหมาย
6) ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งเวียนไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
จะเห็นได้ว่า ในการก�ำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเรือ่ ง จะด�ำเนินการในรูปองค์คณะ และเป็นการระดมความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและ
ผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดความรอบคอบก่อนประกาศใช้ทกุ ครัง้ กรณีทมี่ กี ารปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์และวิธกี ารต่าง ๆ ก็จะมาจาก
การทีไ่ ด้นำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ล้วเกิดปัญหาอุปสรรค จึงต้องมีการปรับเปลีย่ นแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์หรือตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ นั้น ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับทุกส่วนราชการ
ตามที่ได้เกริ่นมาในตอนต้น ฉบับนี้เป็นการปูพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทุกท่านได้เข้าใจระบบและกระบวนการท�ำงานก่อน ในโอกาสต่อไป
จะน�ำเรื่องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ฯ ซึ่งท�ำการแทน ก.ค.ศ. มาอธิบายรายละเอียดให้ได้ทราบกันต่อไป
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เรียนรอบตัว
จตุพร ตระกูลปาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (ตอนที่ 2)
Professional Learning Community at Saraburiwitthayakhom School

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
ผู้เขียนคิดว่ากระบวนการ PLC ที่ได้ดำ�เนินการ 7 สัปดาห์คงจบแล้ว แต่ผู้เขียนคิดผิดเพราะเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 8
ผู้เข้าร่วมกระบวนการต่างถามผู้เขียนว่า “พฤหัสนี้มี PLC ไหม” ผู้เขียนจึงได้ทบทวนความคิด ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับ
การดำ�เนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพแล้วพบว่า PLC เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ต่ี อ่ เนือ่ งไม่รจู้ บ เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้
ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
1 Community

5 Network
Development

รวมตัว รวมใจ
แกไข พัฒนา
คนหานวัตกรรม

สรางเครือขาย
และเผยแพร

4 Evaluation
ประเมินผล นวัตกรรม
ครูและนักเรียน

PLC

2 Practice
เรียนรูและ
นำนวัตกรรมไปใช

3 Reﬂectio
แลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยใจ
หลังใชนวัตกรรม

แผนภาพ PLC กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่รู้จบ เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้
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ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงได้นดั หมายผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ และได้เริม่ ต้นขัน้ ตอนที่ 1
ของกระบวนการ PLC อีกครั้งคือ Community รวมตัว รวมใจ แก้ไข พัฒนา ค้นหา
นวัตกรรม ค้นหาเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
ในครั้งนี้ ผู้เขียนใช้เทคนิคการระดม (Brainstorming) เมื่อระดมสมองกัน
ผูเ้ ข้าร่วมต่างสนใจในเรือ่ งของการใช้สอื่ เทคโนโลยี แต่มขี อ้ เสนอแนะคือจากประสบการณ์
การใช้สอื่ เทคโนโลยี Kahoot นัน้ มีความไม่เท่าเทียมกันในเรือ่ งของความเร็วอินเทอร์เน็ต
ของผู้เรียน ผู้เขียนในฐานะกระบวนกรจึงได้ให้โจทย์แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคน
ไปศึกษาค้นคว้าหาสื่อเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียน แล้วมานำ�เสนอ
ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นการกลับเข้าสู่กระบวนการ PLC กันอีกครั้ง
ในสัปดาห์ต่อมา ผู้เข้าร่วมกระบวนการ PLC ทุกคนได้นำ�เสนอสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งในครั้งนี้ได้ข้อสรุปคือ
Plickers ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทางกลุ่มจะได้ร่วมกันเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป จะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่นี้
เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อ่ เนือ่ งไม่รจู้ บ เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนาครูเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างแท้จริง

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สรุปเป็นตารางได้ดังนี้
กระบวนการ
PLC

1. Community
รวมตัว รวมใจ
แก้ไข พัฒนา
ค้นหานวัตกรรม

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

สัปดาห์ที่ 1
รวมตัวกัน และท�ำความเข้าใจความหมาย
ของค�ำว่า PLC

เกิดกลุ่มครูที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สัปดาห์ที่ 2
1. น�ำเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม PLC
2. ระดมสมองในหัวข้อ ปัญหาการจัด
การเรียนการสอน
3. ให้ผู้เข้าร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
มาน�ำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

1. ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจแนวทางในการจัด
กิจกรรม PLC
2. ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหามาน�ำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

สัปดาห์ที่ 3
ผู้เข้าร่วมน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอภิปรายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
คือการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่อ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ได้แก่ Kahoot

1. ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการน�ำเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ได้แนวทางแก้ไขปัญหา
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“
เป็นการดำ�เนินการโดยใจ
ไม่มีคำ�สั่งของทางโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

มีแต่ความต้องการภายในใจของครูที่มีเป้าหมายร่วมกัน
คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

“

กระบวนการ
PLC

2. Practice
เรียนรู้ และน�ำ
นวัตกรรมไปใช้

3. Reflection
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยใจ หลังใช้
นวัตกรรม
4. Evaluation
ประเมินผล
นวัตกรรม ครู
และนักเรียน
5. Network
Development
สร้างเครือข่าย
และเผยแพร่
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กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

สัปดาห์ที่ 5 - 6 น�ำไปใช้

1. ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการทดลองใช้
Kahoot ในฐานะผู้เรียน
2. ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี
Kahoot จนมีความสามารถและมีความพร้อม
ในการน�ำไปใช้
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนน�ำสื่อเทคโนโลยี Kahoot
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 7
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากน�ำสื่อ
เทคโนโลยี Kahoot ไปใช้ เป็นการสะท้อน
ผลการใช้ รวมทั้งปัญหาที่พบ
2. กิจกรรมประเมินผลการใช้
3. สร้าง LINE กลุ่ม จัดท�ำวีดิทัศน์
กระบวนการท�ำ PLC แล้วเผยแพร่ใน
Youtube และ Facebook

1. ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการสะท้อน
ผลการใช้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจาก
น�ำสื่อเทคโนโลยี Kahoot ไปใช้
2. ได้ผลการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี
Kahoot
3. ได้เครือข่ายครู PLC
4. ได้เผยแพร่กระบวนการ PLC ใน Youtube
และ Facebook

สัปดาห์ที่ 4
1. กิจกรรมการจ�ำลองสถานการณ์การเรียน
การสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี Kahoot
2. กิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี
Kahoot

บทสรุป
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกำ�ลังดำ�เนินไป
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นวงจรแห่งการเรียนรูข้ องครูเพือ่ ผูเ้ รียน ทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกตคือ เป็นการดำ�เนินการโดยสมัครใจ
ไม่มคี ำ�สัง่ ของทางโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีแต่ความต้องการภายในใจของครูทม่ี เี ป้าหมายร่วมกัน
คือต้องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ดังนี้

ผลทีไ่ ด้รบั จากการดำ�เนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในครัง้ นีน้ น้ั สามารถจำ�แนกได้

1) ต่อตนเอง ผู้เข้าร่วมกระบวนการ PLC ทุกคนได้สะสมชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และที่สำ�คัญคือได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
2) ต่อผู้เรียน ผู้เรียนได้รับผลโดยตรงคือได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดี
3) ต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ ครูทเี่ ข้าร่วมซึง่ ถือว่าเป็นเพือ่ นร่วมวิชาชีพได้เกิดการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4) ต่อโรงเรียน โรงเรียนได้สนองนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5) ต่อสังคม สังคมได้แบบอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึง่ เป็นนวัตกรรมสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้กับวิชาชีพอื่นได้ อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ในฐานะของกระบวนกรและผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ PLC ผูเ้ ขียนได้ขอ้ คิดทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืนคือ
1) ผู้เข้าร่วมต้องเปิดใจเพื่อที่จะเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน ทุกคน คือ วิทยากร ต้องยอมรับ
ซึ่งกันและกันว่าทุกคนมีความรู้ ความสามารถ
2) ผู้เข้าร่วมต้องนำ�สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม PLC ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะ
ได้นำ�ผลการใช้มาสะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
3) กระบวนการ PLC ต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยืดหยุ่น นั้นคือต้องดำ�เนินการให้
ต่อเนือ่ งตามกระบวนการ แต่มคี วามยืดหยุน่ ได้ เช่น บางสัปดาห์ผเู้ ข้าร่วมบางคนไม่สามารถเข้าร่วม
ได้เนือ่ งจากต้องประชุมกลุม่ สาระ ฯ ก็สามารถมาเรียนรูแ้ บบรายบุคคลกับกระบวนกรได้ หรือในบางสัปดาห์
ตรงกับกิจกรรมของทางโรงเรียนก็ต้องยืดหยุ่นด้วยการงดการเข้าร่วม PLC ในสัปดาห์นั้นแล้วไปเข้า
ในสัปดาห์ถัดไป หรือยืดหยุ่นในเรื่องของรูปแบบหรือกระบวนการ แต่ละโรงเรียนอาจจะมีรูปแบบหรือ
กระบวนการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกันออกไปแต่มหี ลักการเดียวกัน สิง่ สำ�คัญคือ
ต้องจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
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ผู้เขียนมั่นใจว่า แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาครู
พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาประเทศได้หากครูทุกท่านลงมือปฏิบัติด้วยใจอย่างจริงจัง
Community รวมตัวรวมใจ
ค้นนวัตกรรมนำ�สู่การพัฒนา
Practice คือเรียนรู้และฝึกฝน
นวัตกรรมนำ�ไปใช้ทดลองดู
Reflection สะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยหัวใจ
Evaluation ประเมินผล
ประเมินนวัตกรรมเพื่อนำ�ข้อมูลมา
สร้างเครือข่าย Network Development
เผยแพร่ผ่าน Youtube เพื่อเพิ่มเติม

เพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา
เชื่อมั่นในคุณค่าของเพื่อนครู
พัฒนาตนจนสำ�เร็จเสร็จสวยหรู
แล้วจะรู้ว่าการเรียนนั้นเปลี่ยนไป
คิดการเรียนสังเคราะห์สู่ความรู้ใหม่
หลังการใช้นวัตกรรมนำ�พัฒนา
ประเมินตนและผู้เรียนประเมินปัญหา
ปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าไปกว่าเดิม
กลุ่ม LINE เป็นตัวช่วยด้วยส่งเสริม
PLC จะเพิ่มทั่วถิ่นไทย

เอกสารอ้างอิง:
ชวลิต ชูกำ�แพง, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23 (ธันวาคม
2560) : 1-5.
นัตยา หล้าทูนธีรกุล. PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0.
[ออนไลน์]. 2560. แหล่งทีม่ า : https://drive.google.com/file/d/0B3fd4SbfAxsgM1BzYkdpcVdXTFk/view{ [11 กันยายน
2561]
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

“แสนฝันล้านละเมอ”
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก

นับแสนล้านลายเส้นเริงเล่นฟ้า
ยักย้ายไหววูบทุกคืนวัน
แต่ความจริงเกิดจากฝันเฝ้าสรรค์สร้าง
จักล้มเหลวหรือเสร็จส�ำเร็จดี

ลีลานาฏกรรมระบ�ำฝัน
รูปทรงคงมั่นมิเคยมี
เพียรก่อร่างรูปเมฆเสกแสงสี
ย่อมอยู่ที่ใจของเรา...สู้เท่านั้น
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บางคราวเรื่องบังเอิญในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เราอาจได้พบสิ่งดี ๆ เรื่องดี ๆ หรือ
คนดี ๆ ในทางกลับกันเรื่องบังเอิญก็อาจท�ำให้เราพบสิ่งตรงข้ามกับที่พี่กล่าวมาก็ได้ เช่น
เมฆบนฟ้าที่ลอยเลื่อนไหลไม่เคยหยุดนิ่ง ในบางมุมบางจังหวะจะแสดงรูปร่างรูปทรงแสงสี
งดงามตระการตาให้เราได้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจได้
ความฝันหรือความหวังก็น่าจะคล้าย ๆ กัน เพราะบางเรื่องอาจเป็นจริง บางเรื่อง
ก็เหมือนหมู่เมฆที่ก่อตัวเพื่อหยาดเป็นสายฝน ถูกกระแสลมพัดพาจนแผ่นฟ้าเหลือเพียง
ความว่างเปล่า แต่ขนึ้ ชือ่ ว่า “ชีวติ ” การมีความหวังหรือความฝันอยูเ่ สมอขณะยังไม่สนิ้ ลมหายใจ
ย่อมดีกว่าไม่มีเสียเลย พี่เชื่อว่าชีวิตที่ไร้ความฝันไม่ต่างอะไรกับผืนดินที่แห้งระแหงตากผืน
รอความเมตตาจากฟ้าโปรยเม็ดฝนลงมาเท่านั้น
เช่นเดียวกันกับการเป็น “ครู” น้องดาวคิดว่า เป็นเรือ่ งบังเอิญหรือเปล่าทีไ่ ด้พบนักเรียน
รุ่นแล้วรุ่นเล่า ผ่านมาแล้วผ่านไป แล้วเรื่องบังเอิญนี้เป็นความโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่
แต่สำ� หรับพี่ พีค่ ดิ ว่าโชคดีเหลือเกินทีไ่ ด้พบเพราะเป็นโอกาสที่ “ครู” จะได้เป็นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ บั
ส่วนให้อะไรบ้าง พี่คงไม่ต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้
ชีวติ ในโรงเรียนมีความเปลีย่ นแปลงมากมายทัง้ บริบทภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงหรือโดยอ้อม จนบางครั้งความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปนั้นจะท�ำให้ครูตั้งตัวรับ
แทบไม่ทนั เช่น ช่วงเวลานีว้ งการศึกษาย่อมมีการเปลีย่ นแปลงขยับขยายแน่นอนตามนโยบายของ
รัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่ ภาระงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ คงเดินทางมาเสนอให้ “ครู” สัมผัสชัดเจน
ในไม่ช้า และครูไม่อาจหนีไปทางไหนได้ เพราะคือการ “ท�ำหน้าที่” และ “ที่น่าท�ำ” พร้อม ๆ กับ
วรรคปลุกใจว่า
“จักล้มเหลวหรือเสร็จส�ำเร็จดี ย่อมอยู่ที่ใจของเรา...สู้เท่านั้น”
...น้องดาวคิดเห็นเช่นเดียวกับพี่ไหม
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บันทึกฉบับที่ผ่านมาพี่เสนอความเห็นเกี่ยวกับ “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ
ในโรงเรียน” โดยเฉพาะในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ว่าน่าจะมีกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ซ�้ำกับที่เคย ๆ จัด ปีนี้พี่จึงคิดกิจกรรมให้นักเรียนเลือก
ท�ำ ดังนี้
1. ประกวดการเขียน “ใช้ Message, Face, Line…ภาษาไทยงดงาม” โดยส่งผลงาน
เกีย่ วกับแนวคิด - ข้อเสนอแนะการใช้สอื่ ดังกล่าว และทุกผลงานให้เลือกส่งประกวดได้ทงั้ 3 ช่องทาง
2. ประกวดภาพปะติดจากกระดาษทีใ่ ช้แล้ว (Mosaic) ตกแต่งเป็นภาพตัวละคร
ในวรรณคดี ส�ำหรับนักเรียนที่ไม่ถนัดวาดภาพระบายสี นักเรียนที่ชอบกิจกรรมวาดภาพจะมี
โอกาสในกิจกรรมวันส�ำคัญอืน่ ๆ เช่น วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส วันขึน้ ปีใหม่ รออยูข่ า้ งหน้า
3. ประกวดคัดลายมือชื่อวรรณคดีและผู้แต่ง มีจุดประสงค์คือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการคัดลายมือทีถ่ กู ต้อง สวยงาม สะอาดและอ่านง่าย (เพราะปัจจุบนั นีล้ ายมือของนักเรียน
หลาย ๆ คน อ่านแทบไม่ออกเลย)
4. ประกวดอ่านท�ำนองเสนาะ โดยบันทึกเสียงส่งทาง Message, Face, Line
มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ
เพื่อประกวดรอบตัดสินต่อไป
ทั้งหมดเป็นกิจกรรมรายบุคคล นอกเหนือจากกิจกรรมของแต่ละห้องและบนเวที
ในบริบทของวัตถุประสงค์สำ� คัญคือฝึกและปลูกฝังนักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถกู ต้อง “ถูกทัง้ การใช้
ภาษาไทยและถูกกาลเทศะ” อันจะน�ำไปสู่ “การเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาของชาติ”
ให้คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดไป
		 นี่คือส่วนหนึ่งของ “แสนฝันล้านละเมอ” ที่จะได้เห็นผลงานใหม่ ๆ ขยับหนีกรอบ
การจัดแบบเดิม ๆ หากไม่มีอะไรผิดพลาด บันทึกฉบับต่อ ๆ ไป น้องดาวอาจได้เห็นผลงาน
นักเรียนของพี่ ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ฝันมากเกินไปหรือเปล่า แต่คิดว่าดีกว่าไม่ท�ำอะไรใหม่ ๆ เลย
แม้บางความฝันนั้นเหมือนการไปยืนรอความส�ำเร็จ ณ หุบเหวสูงก็ตาม
		 พี่ยังเชื่อมั่นว่าเมฆมิอาจบดบังดวงจันทร์ได้ตลอดกาล
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เถิด...จงเป็นจันทราสง่างาม
วาววามฉายหวังแผ่รังสี
รุ่งเรื้องแจ่มจำ�รัสรัชนี
แม้มีภัยพาลสันดานทราม
คอยเคลื่อนเปื้อนป้ายทำ�ร้ายแสง
สูงกำ�แพงจักฝ่ากล้าบินข้าม
เขียนปลอบปลุกหัวใจไม่ครั่นคร้าม
เพื่อโมงยามเมฆสยบ...พบเพ็ญจันทร์
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

การแสวงหาโอกาส :

สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร

(ตอนที่ 3)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
อุปสรรคในการแสวงหาโอกาส
อุปสรรคส�ำคัญของการแสวงหาโอกาส
เกิดจากสาเหตุสำ� คัญ 2 ประการ คือองค์การและ
บุคคล

อุปสรรคจากองค์การ
1. เรื่องด่วนต้องมาก่อนเสมอ
ไม่เคยอธิบายความแตกต่างระหว่างเรื่องด่วนและเรื่องส�ำคัญมาแล้ว เมื่อต้องท�ำแต่
เรื่องด่วนจึงไม่มีเวลาคิด และท�ำเรื่องส�ำคัญ
2. สนในใจแต่ปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงาน
เมื่อกลัวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานจะเรียกร้องหรือจะโวยวายขึ้นมาผู้บริหาร
ก็ห่วงแต่ปัญหาของคนเหล่านี้ ยิ่งถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้เลือกบริหารขึ้นมา ผู้บริหารจะต้อง
เอาใจมากขึ้นโดยไม่เคยนึกถึงประโยชน์ขององค์การในอนาคต
3. ไม่มีเวลาที่จะคิด
ผู้บริหารท�ำงานมากเกินไป ไม่มอบงานให้คนอื่นท�ำ จึงไม่มีเวลาคิดสิ่งใหม่ ๆ ต้องคิด
ในสนามกอล์ฟ ในวงไพ่ หรือ ในวงเหล้า
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4. นายต้องรู้ทุกอย่าง
ถ้าผูบ้ ริหารคิดว่าตนเองต้องรูท้ กุ อย่าง จึงมักรวบรวมอ�ำนาจ และใช้อำ� นาจ
หรือบ้าอ�ำนาจ ไม่มีเวลาที่จะสร้างโอกาสหรือให้โอกาสแก่คนอื่นบ้าง
5. การสื่อสารจากบนลงล่างเท่านั้น
การสื่อสารภายในองค์การมักเป็นการสื่อสารทางเดียวจากบนลงล่าง
ไม่เปิดโอกาสให้มกี ารเสนอจากล่างขึน้ บน ไม่สนใจทีจ่ ะรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่
6. มอบให้คนอื่นไปคิดแล้ว
ในองค์การขนาดใหญ่มกั จะมีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีค่ ดิ และวางแผนแล้ว เช่น
กองแผนงาน ผู้บริหารจึงไม่ต้องคิด เมื่อไม่คิดการแสวงหาโอกาสก็จะไม่เกิดขึ้น
7. ไม่มีคนเก่งที่จะท�ำงาน
เมือ่ ในหน่วยงานนัน้ ไม่มคี นเก่งในสายตาของผูบ้ ริหาร ก็จะมีผบู้ ริหารเท่านัน้
ที่เก่งอยู่คนเดียวโอกาสที่จะสร้างสรรค์จะไม่ค่อยเกิด
8. ขาดคนมองเห็นการณ์ไกล
การมองเห็นการณ์ไกล คือ การมองอนาคต ถ้าหากขาดคนที่สามารถ
มองอนาคตก็จะมุง่ มองแต่ในปัจจุบนั จึงมองไม่เห็นโอกาส ผูบ้ ริหารมักขาดวิสยั ทัศน์
9. ขาดข้อมูลที่จะช่วยท�ำให้เกิดโอกาส
หน่วยงานขนาดใหญ่ย่อมสามารถจัดหาวารสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีกว่า
หน่วยงานขนาดเล็ก จึงท�ำให้หน่วยงานขนาดเล็กขาดข้อมูลทีจ่ ะช่วยท�ำให้เกิดโอกาส
10. มีทรัพยากรน้อยไม่พอต่อการที่จะเสี่ยง
องค์การขนาดเล็กย่อมมีทรัพยากรน้อย และไม่กล้าจะเสี่ยงกับการน�ำเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยไปใช้อย่างเสี่ยง องค์การขนาดใหญ่ย่อมมีทรัพยากรมากพอ
ที่จะไปเสี่ยงดูได้บ้าง
11. ปัญหาของการเห็นผลในระยะสั้น
องค์การโดยมากมักจะต้องการเห็นผลก�ำไรในระยะสัน้ จึงยากทีจ่ ะคิดท�ำอะไร
ซึ่งจะเกิดผลในระยะยาว
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อุปสรรคจากบุคคล
ลักษณะของบุคคลเป็นอุปสรรคในการแสวงหาโอกาส เช่น
1. แนวโน้มที่จะให้คนอื่นลองท�ำดูก่อน
มีแนวโน้มทีจ่ ะปล่อยให้คนอืน่ ลองเสีย่ งท�ำดูกอ่ น เมือ่ เขาท�ำได้สำ� เร็จก็จะยืมความคิดของเขามาท�ำ
2. ชอบชีวิตที่สงบเงียบ
การแสวงหาโอกาสนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาและจะต้องเสี่ยง ถ้าชอบชีวิตที่สงบเงียบก็จะ
ไม่แสวงหาโอกาส
3. ขาดเทคนิควิธี
การแสวงหาโอกาสนั้น จ�ำเป็นจะต้องมีเทคนิควิธีที่เหมาะสม ถ้าขาดเทคนิคก็ขาดโอกาส
4. ขาดจุดเน้น
ถ้าหากไม่มีจุดเน้นก็คงจะขาดโอกาสเช่นกัน
5. ขาดความเชื่อมั่น
คนโดยมากมักจะคิดว่าการมองหาโอกาสนั้นเป็นของยาก จึงไม่อยากคิดที่จะลองหาเพราะ
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
6. ขาดความกล้า
คนที่จะมีเจตคติต้องการแสวงหาโอกาสนั้นจะต้องเป็นคนกล้า ถ้าไม่กล้าก็ขาดโอกาส

เจตคติทางสังคมที่มีต่อโอกาส

ค�ำว่า “หาโอกาส” หรือ “ฉวยโอกาส” มีความหมายในทางที่ไม่ดี ประหนึ่งว่าใครคนหนึ่งเฝ้ารอโอกาสที่จะเกิดขึ้น
เมื่อโอกาสเกิดขึ้นก็รีบฉกฉวยเอาไปก่อนหน้าคนอื่น เจตคติที่ไม่ดีต่อโอกาสอาจเกิดเพราะความอิจฉาริษยา (ท�ำไมเราไม่พบ
โอกาสอย่างนัน้ บ้าง?) หรือเป็นเพราะเห็นว่าหากคนหนึง่ ได้โอกาส อีกคนหนึง่ ก็จะเสียโอกาส หรือเพราะมีความรูส้ กึ ว่าเกีย่ วข้อง
กับการแสวงหาผลประโยชน์การไม่มีความรับผิดชอบ
หากมองอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่า หากมนุษย์เราไม่แสวงหาโอกาส ไม่สร้างโอกาส ชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี้
จะดีกว่าแต่กอ่ นได้อย่างไรสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งโอกาส การประดิษฐ์รถยนต์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และเครือ่ งอ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ มาขายในท้องตลาดได้ก็เป็นเพราะการสร้างและแสวงหาโอกาสของบุคคล
สิ่งตรงข้ามกับการแสวงหาโอกาสไม่ใช่ความมั่นคงหรืออนุรักษ์นิยม แต่สิ่งตรงข้ามกับการแสวงหาโอกาสก็คือ
การหยุดอยู่กับที่ การแสวงหาโอกาสก่อให้เกิดการขยายการผลิตที่ดีกว่า การแสวงหาทรัพยากรอย่างใหม่ วิธีท�ำงานที่ดีกว่า
และเป็นสุขกว่า การศึกษาที่ดีกว่า เป็นต้น
คนเราสามารถแสวงหาโอกาสได้ทกุ ทางทีป่ รารถนา และทุกเรือ่ งทีพ่ งึ ประสงค์ เราอาจแสวงหาโอกาสเพือ่ การมีสงั คม
ที่ดี เพื่อการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ หรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของชีวิต
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เจตคติของผู้บริหารที่มีต่อโอกาส

ความต้องการที่จะแสวงหาโอกาสนั้นเกิดจากลักษณะบางอย่างของบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความทะเยอทะยาน
แรงจูงใจ ความอยากรูอ้ ยากเห็น เป็นต้น ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ไม่สนใจจะแสวงหาโอกาสไม่ใช่หน้าทีข่ องตน การทีผ่ บู้ ริหารไม่สนใจ
จะแสวงหาโอกาสนั้นเป็นเพราะมีเจตคติ 4 อย่างต่อไปนี้
1. ไม่สนใจใยดี
ผู้บริหารที่มีเจตคติแบบไม่สนใจใยดี ถือว่าการแสวงหาโอกาสไม่ใช่หน้าที่ของตน
ไม่ใช่เรือ่ งทีต่ นจะต้องท�ำ เนือ่ งจากมีเจตคติในสองลักษณะ ดังนี้ ลักษณะแรกเชือ่ ว่าการแสวงหา
โอกาสเป็นเรื่องใหญ่โตเกินหน้าที่ของตน ลักษณะที่สองเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
ไม่คาดหวังว่าผูบ้ ริหารระดับล่างจะต้องแสวงหาโอกาสผูบ้ ริหารระดับล่างคิดว่าหน้าทีข่ องตนก็คอื
ท�ำงานให้เสร็จ การคิดเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูง คิดได้อย่างไรก็สั่งมาเพื่อการปฏิบัติงาน
การไม่แสวงหาโอกาสของผู้บริหารแบบไม่สนใจใยดีนั้น โดยมากเกิดจากเหตุผลสอง
ประการคือ ความไม่เข้าใจการแสวงหาโอกาส กับการหวังการเลือ่ นต�ำแหน่ง ผูท้ ไี่ ม่เข้าใจความหมาย
ของการแสวงหาโอกาสมักจะคิดว่าจะได้อะไรตอบแทนบ้างถ้าแสวงหาโอกาส เมื่อเห็นว่า
ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรก็ไม่ท�ำ ผู้บริหารที่หวังกับการเลื่อนชั้น เลื่อนต�ำแหน่งมักไม่แสวงหา
โอกาส เพราะคิดว่าการแสวงหาโอกาสเป็นการเสี่ยง กับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น หากมี
โครงการใดที่เกิดผิดพลาดขึ้นแล้ว ผู้คิดโครงการจะถูกต�ำหนิ ทั้งที่ความล้มเหลวมิได้เกิดจาก
ผู้คิดโครงการเลย แต่เกิดจากผู้อื่นที่ปฏิบัติโครงการต่างหาก

2. ลังเล
ผูบ้ ริหารทีม่ เี จตคติแบบไม่สนใจใยดีตอ่ การแสวงหาโอกาสนัน้ จะไม่สนใจต่อการแสวงหา
โอกาส ผู้บริหารที่มีเจตคติแบบลังเลต่อการแสวงหาโอกาสจะไม่สนใจต่อการแสวงหาโอกาส
และลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะไม่อยากเสี่ยง
ถ้าเราเริ่มต้นมองหาโอกาสเราจะสร้างงานขึ้นมาสองอย่าง อย่างแรก คือการมองหา
โอกาส อย่างที่สอง คือเราจะท�ำอะไรต่อไปเมื่อพบโอกาสแล้วภาระงานที่เพิ่มขึ้นมานี้ เราจะต้อง
ใช้เวลาทีจ่ ะคิด ใช้ความพยายามทีจ่ ะคิด ต้องตัดสินใจ มีความห่วงใยและวิตกกังวล อาจต้องเสีย
ทัง้ เวลาและเงินทอง สิง่ เหล่านีอ้ าจเป็นสาเหตุให้ผบู้ ริหารลังเลทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้องกับการหาโอกาส
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ความลังเล ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาโอกาสนั้น เกิดจากความกลัว
สามประการ คือ กลัวว่าจะลดความเข้มข้นหรือลดประสิทธิภาพของงานลงไป กลัวว่าจะท�ำให้
ไขว้เขว และกลัวว่าจะเกิดความไม่พอใจ ความกลัวประการแรกนัน้ ผูบ้ ริหารกลัวว่าถ้าหากตนเอง
และลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานไปสนใจกับการแสวงหาโอกาสแล้วจะท�ำให้ความเข้มข้นของ
การท�ำงานตามปกติจะลดลง สมาธิในการท�ำงานเดิมและความพยายามทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาจะลดลงไป
ความกลัวประการที่สอง คือกลัวว่าจะไขว้เขว เพราะการแสวงหาโอกาสนั้น ต้องพยายาม
อาจต้องเสี่ยงจึงกลัวว่าจะท�ำให้ไขว้เขวจากการปฏิบัติงานตามปกติ แยกไม่ออกว่าอะไรคือ
งานหลัก อะไรคืองานรอง ความกลัวประการที่สาม คือกลัวว่าจะเกิดความไม่พอใจ เนื่องจาก
มีความคิดว่า ถ้าเมื่อไปแสวงหาอย่างใหม่ก็ย่อมไม่พอใจอย่างเก่า ผู้บริหารหลายคนคิดว่า
หากไม่จ�ำเป็นก็ไม่อยากให้เกิดความไม่พอใจขึ้นในองค์การ
ผูบ้ ริหารบางคนเมือ่ รูต้ วั ว่ามีความสามารถในการท�ำงานแบบเดิมแล้วก็ไม่อยากเสีย่ ง
กับความล้มเหลว หรือผิดพลาดในการแสวงหาใหม่ ๆ หรือในการท�ำงานแบบใหม่ ๆ ในองค์การ
โดยมากการท�ำผิดพลาดจะได้รบั โทษทัณฑ์ทรี่ นุ แรงกว่ารางวัลทีไ่ ด้รบั จากการสร้างโอกาสใหม่ ๆ
มากมายนัก ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารบางคนกลัวกับการถูกทดสอบความสามารถของตน
ในการท�ำงานแบบใหม่
นอกจากผู้บริหารจะไม่อยากเสี่ยงในอาชีพของตนแล้ว ผู้บริหารบางคนยังไม่อยาก
ที่จะเอาหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเข้าไปเสี่ยง โดยถือว่าตนเองอาจพอเสี่ยงได้ แต่องค์การนั้น
ไม่น่าจะเสี่ยงและคิดว่าองค์การด�ำเนินการไปตามแบบเดิมก็ดีแล้ว ไม่จ�ำเป็นจะต้องน�ำ
การเปลีย่ นแปลงเข้ามาหรือไม่จำ� เป็นจะต้องท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในองค์การ ไม่วา่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือเลวก็ตาม

3. พอใจแล้ว
ผู้บริหารมีเจตคติแบบพอใจแล้วไม่ใช่คนแบบไม่สนใจใยดีและก็ไม่ใช่คนแบบลังเล
ทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้องกับการแสวงหาโอกาส แต่เป็นคนทีค่ ดิ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาก�ำลังท�ำอยูน่ นั้ ดีแล้ว หรือ
พอใจแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่คิดว่าเมื่อใดมีโอกาสเกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะใช้โอกาสนั้น เขาไม่ใช่
ผู้แสวงหาโอกาสแต่เป็นผู้รอโอกาส อาจจะเปรียบเทียบคนแบบพอใจแล้วกับเจตคติ
แบบชาวประมงก็จะเป็นชาวประมงทีเ่ อาตาข่ายลงน�ำ้ ดักปลารอให้ปลามาติดโดยไม่สนใจจะมองหา
ว่าฝูงปลาอยู่ที่ไหน

วิทยาจารย์ 57

โดยปกติแล้วผูบ้ ริหารแบบพอใจแล้ว มักจะถูกจัดให้อยูผ่ ดิ ที่ แต่เจ้าตัวมักจะคิดว่า
เขาอยู่ถูกที่แล้ว วิธีง่าย ๆ ที่จะทดสอบว่าเขาอยู่ถูกที่หรือไม่ก็โดยวัดความไม่พอใจแทนที่
จะถามว่าเขาพอใจอะไรบ้าง ก็ควรจะถามว่าเขาไม่พอใจอะไรบ้างซึ่งจะเป็นประโยชน์กว่า
ถ้าเขาตอบว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ขาไม่พอใจก็คงสรุปว่าเขาถูกจัดให้อยูผ่ ดิ ที่ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะคนแบบ
พอใจแล้ว มักจะมีความคิดในสายตาในวงจ�ำกัด มองเห็นแต่ในโลกแคบ ๆ และคิดว่า
เขาท�ำดีแล้วในโลกแคบ ๆ ของเขานั้นผู้บริหารที่มองการไกล มีสายตาไกล มีวิสัยทัศน์
จะมองเห็นว่าในโลกกว้างใหญ่นี้ ยังมีอกี หลายสิง่ ทีเ่ ขาไม่พอใจ เหมือนกับช่างฝีมอื ทัง้ หลาย
มักไม่พอใจผลงานของตนเอง

4.ถูกปิดกัน
้
ผู้บริหารอาจไม่ใช่ประเภทไม่สนใจใยดี ลังเล หรือพอใจแล้ว แต่เขาอาจถูกปิดกั้น
ถูกปิดกัน้ โดยโครงสร้างของหน่วยงานทีไ่ ม่เปิดโอกาสให้เขาคิดหรือท�ำอะไรใหม่ ๆ ท�ำให้เขา
ไม่แสวงหาโอกาสได้บางครั้งความคิดดี ๆ จะถูกท�ำให้เฉาตายไปโดยขาดคนสนใจหรือ
ขาดการสนับสนุน
การปิดกั้นอาจเกิดจากผู้บริหารระดับสูงเพียงคนใดคนหนึ่ง ถ้าหากเขามีเจตคติ
ทีไ่ ม่ดตี อ่ การแสวงหาโอกาสเพราะกลัวจะต้องท�ำงานเพิม่ มากขึน้ จากการทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชา
คิดอะไรใหม่ ๆ ขึ้นมา การแสวงหาโอกาสในหน่วยงานนั้นก็จะเกิดขึ้นได้โดยยาก
คนบางคนอาจเก่งในการการแสวงหาโอกาสให้คนอื่น แต่ไม่เก่งในการแสวงหา
โอกาสให้ตนเอง อาจจะเห็นจากตัวอย่างของผู้จัดการธนาคารหลายคนที่สามารถชี้น�ำ
การลงทุนให้ลูกค้าและประสบความส�ำเร็จ แต่ไม่สามารถชี้น�ำการลงทุนให้กับตนเองได้
ทัง้ อาจเป็นเพราะเมือ่ เปิดโอกาสให้เห็นแล้วการด�ำเนินการตามโอกาสทีเ่ ปิดเป็นทักษะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล เราคงจ�ำได้วา่ ผูอ้ อกแบบสนามแข่งรถกรังปรีซน์ นั้ ไม่ใช่นกั ขับรถชัน้ เยีย่ ม
หรือไม่กล้าที่จะขับรถแข่งด้วยซ�้ำไป
การปิดกั้นอาจเกิดจากครอบครัว ผู้บริหารบางคนอาจไม่กล้าย้ายงาน เปลี่ยนงาน
หรือเลือ่ นต�ำแหน่ง เพราะครอบครัวไม่เห็นด้วย ถ้าเขามีตวั คนเดียวเขาอาจจะแสวงหาและ
ยอมรับโอกาสเช่นนี้ได้ แต่ถ้าเขามีครอบครัว เขาท�ำแบบตัวคนเดียวไม่ได้
สาเหตุส�ำคัญอย่างหนึ่งของการถูกปิดกั้นก็คือเจตคติของผู้รับฟังความคิดนั้น
เมือ่ มีผเู้ สนอความคิดอย่างใหม่ ผูร้ บั ฟังจะบอกว่า “ก็เหมือนความคิดเดิมของ…ซึง่ ท�ำแล้ว
ก็ไม่ได้ผล” ลักษณะเช่นนีจ้ ะท�ำให้ความคิดใหม่ ๆ เกิดมรรคผลขึน้ ไม่ได้ (รับฟังบางคนจะพยายาม
น�ำความคิดใหม่ไปเปรียบเทียบกับความคิดเก่าทีล่ ม้ เหลวและพยายามคิดว่ามันเหมือนกัน
ทัง้ ทีม่ นั คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน วิธที จี่ ะช่วยให้ความคิดใหม่เกิดขึน้ ได้ คือ การเน้นความแตกต่าง
ถึงแม้มันจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็ตาม
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิติการศึกษา
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

การเกิดขึ้นของ

การศึกษานอกโรงเรียน
ค�ำว่าการศึกษานอกโรงเรียนเกิดขึน
้ ในประเทศไทย เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียก
การศึกษาชนิดใหม่ที่กล่าวถึงกันในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทยประมาณ
ช่วงปี พ.ศ. 2517 ช่วงนัน
้ มีคำ� แปลก ๆ ใหม่ ๆ หลายค�ำทีพ
่ ยายามเสนอขึน
้
แทนค�ำว่า การศึกษาผู้ใหญ่ เพราะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น
มางานการศึกษาผูใ้ หญ่ดเู หมือนจะได้รบ
ั ความสนใจมากขึน
้ ด้วยเหตุปจ
ั จัย
หลายประการ แต่ ใ นเวลานั้ น การศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู ้ ใ นฐานะของ
การศึกษาทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาการไม่รห
ู้ นังสือของคนไทยดังเมือ
่ เริม
่ มีการศึกษา
ผู้ใหญ่ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2483
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ถ้าจะมองย้อนกลับไปจนถึงต้นเค้าก็ต้องกลับไป
เริ่มต้นที่การอภิวัฒน์การเมืองการปกครองไทยจากระบอบ
ราชาธิปไตยไปสูร่ ะบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ความ
มุ่งหมายหนึ่งของคณะราษฎร์ที่มุ่งจะสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยขึน้ ในสังคมไทยก็คอื การทีป่ ระชาชนจะมีบทบาท
มากขึน้ ในการพัฒนาบ้านเมืองซึง่ ได้ประกาศหลักคณะราษฎร์
6 หลัก คือ 1. อิสรภาพ 2. ความปลอดภัยในบ้านเมือง
3. ความสุขสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ 4. ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 5. เสรีภาพ และ 6. การศึกษา โดยการศึกษา
ดังกล่าวนัน้ หมายถึงประชาชนทุกคนมีการศึกษาทีพ่ อเพียง
ต่อการอยูร่ ว่ มกันในสังคมและคนไทยทุกคนต้องมีการศึกษา
หากแต่ในช่วงการเปลีย่ นแปลงการปกครองนัน้ ประชากรไทย
มีจ�ำนวน 14.46 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ประชากรตั้งแต่อายุ
10 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวน 6.88 ล้านคน เป็นผูไ้ ม่รหู้ นังสือ แม้วา่ ยุคนัน้
จะมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 มาบังคับใช้
แล้วก็ตาม การศึกษาในยุคนั้นออกจะเป็นเรื่องใหญ่ส�ำหรับ
ครอบครัวชาวไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ย เพราะการส่งลูกไปโรงเรียนนัน้
หมายถึงการขาดแรงงานของบ้านไประยะหนึ่งทีเดียว
ดังนั้นเราเคยได้ยินว่าพี่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเสียสละ
ให้นอ้ งได้ไปโรงเรียน บางครอบครัวต้องอดทนต่อความล�ำบาก
กัดฟันส่งลูกมาเป็นเด็กวัดเพื่อที่จะได้เรียนต่อหรือไม่ก็ฝาก
ลูกมาเป็นเด็กในบ้านญาติที่เป็นขุนนาง ข้าราชการ มาขอ
อาศัยที่กินที่นอนเพื่อที่จะได้ไปโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ที่มี
ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง อุตสาหะกัดฟันส่งลูกมาเรียน มักไม่ผดิ หวัง
ที่คนเหล่านั้นใฝ่ดีประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในอาชีพ
อยู่ไม่น้อย หลายคนได้มีโอกาสช่วยพ่อแม่พี่น้องให้ลืมตา
อ้าปากได้ดว้ ย แต่แทบทุกคนทีค่ รอบครัวเสียสละให้มาเรียน
จนส�ำเร็จไม่มีใครกลับไปท�ำอาชีพเดิมของครอบครัว
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การศึกษาในเมืองไทยจึงมีคณ
ุ วิเศษทีส่ ามารถท�ำให้
คนเปลีย่ นสถานะทางสังคมได้ จากลูกชาวนา เด็กวัด กลายเป็น
พระน�ำ้ พระยา เป็นเจ้าคนนายคน เป็นนายอ�ำเภอ เป็นผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด เป็นนายทหาร นายอ�ำเภอ ฯลฯ ก็หลายคนสังคมไทย
จึงมีคติความเชื่อว่า ถ้าใครได้มีโอกาสเรียนแล้ว จะได้เป็น
เจ้าคนนายคน เป็นวาทกรรมที่อยู่ในใจคนไทยตลอดมา
การที่คณะราษฎร์ประกาศให้ทุกคนต้องได้รับ
การศึกษา รัฐบาลในยุคนัน้ ก็สง่ เสริมเร่งรัดให้คนไทยได้เรียน
หนังสือ ถึงกับมีความพยามเก็บภาษีผู้ไม่รู้หนังสือจนมาถึง
การออกรัฐนิยมว่า คนไทยต้องรู้หนังสือ จึงจะมีแรงกระตุ้น
ให้คนไทยมีความสนใจจะเรียนให้อ่านออกเขียนได้มากขึ้น
แต่กไ็ ม่มากนักเมือ่ พบกับอุปสรรคใหญ่คอื ค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งใช้กบั
การเรียนหนังสือ ซึง่ น่าจะส�ำคัญน้อยกว่าเรือ่ งปากเรือ่ งท้อง
ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในยุคเริ่ม
ประชาธิปไตยมาตอกย�ำ้ เข้ากับภาวะสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ทีย่ คุ ข้าวยากหมากแพงเกิดขึน้ ทุกหัวระแหง จึงเป็นอุปสรรค
ขนาดใหญ่ของคนไทย
ในส่วนของรัฐบาลเองโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
ก็มีเรื่องยากขึ้นไปอีก เมื่อจะต้องสอนคนไทยให้รู้หนังสือ
เพราะคนที่ไม่รู้หนังสือไม่ใช่เด็กแล้ว แต่เป็นผู้ใหญ่ที่ความ
สามารถในการเรียนรู้ไม่ดีเท่ากับเด็ก มือไม้ก็แข็งจะจับ
จะเขียนอะไรดูเก้งก้าง จะอ่านจะเขียนจะเรียนกันอย่างไร
ดู จ ะหาคนที่ รู ้ แ ละเข้ า ใจมาสอนได้ ย ากเพราะจะสอน
แบบที่สอนนักเรียนเล็ก ๆ ดูจะไม่มีความเป็นไปได้

กระทรวงศึกษาธิการได้เลือกนายบุญช่วย สมพงษ์
หัวหน้าแผนกตรวจสอบเรือ่ งราวความเห็น ส�ำนักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ซึง่ ในยุคนัน้
นับว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรง เป็นผู้ที่มีบุคลิกโดดเด่น เก่งกล้า
ที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้รับเลือกให้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การศึกษาผู้ใหญ่ทั้งในยุโรปและอเมริกา ซึ่งต้องนับถือว่า
ท่านเป็นผู้บุกเบิกงานการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นในประเทศไทย
อันเป็นต้นเค้าของการศึกษานอกโรงเรียน
งานการศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2483 และพัฒนามาโดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการ
ได้สง่ ข้าราชการไปศึกษาเล่าเรียนวิชาด้านการศึกษาผูใ้ หญ่
และได้มกี ารคิดสร้างสรรค์งานการศึกษาผูใ้ หญ่มากมาย เช่น
การศึกษาผู้ใหญ่แบบสมกิจ ซึ่งต่อมาเรียกว่า การศึกษา
ผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ เป็นค�ำทีใ่ ช้อธิบายค�ำว่า Functional
Literacy และ Functional Education ความหมายโดยรวม
ก็คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้เลยไม่ได้มุ่งที่จะให้น�ำไปเรียนต่อ หลักการนี้
ผิดเพีย้ นไปเมือ่ มีความพยามทีจ่ ะเทียบว่า การศึกษาผูใ้ หญ่
แบบเบ็ดเสร็จระดับใดเทียบเท่ากับการศึกษาในโรงเรียน
โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือตัวประโยคประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ มีการเทียบ
ว่ า การศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ แ บบเบ็ ด เสร็ จ ระดั บ 5 เที ยบเท่ า
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ อบเข้ามหาวิทยาลัยได้

การศึกษาผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็จจึงเป็นถนนคูข่ นานให้ผใู้ หญ่
สามารถเรียนในระดับต่าง ๆ เช่นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียน
ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการก็ยนื ยันว่ามีศกั ดิแ์ ละสิทธิเ์ ช่นเดียวกันกับ
นักเรียนที่จบตัวประโยค ความคิดท�ำนองนี้ไปไกลกว่านั้น
เมือ่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่
แบบเบ็ ด เสร็ จ เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
แล้วก�ำหนดให้มีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการปิดฉากการศึกษาผูใ้ หญ่
แบบเบ็ดเสร็จแบบถาวร ความคิดเรือ่ ง Functional Literacy
จึงกลายเป็นต�ำนาน แต่ยงั คงหลงเหลืออยูบ่ า้ งในบางกิจกรรม
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนชุมชนขาวไทย
ภูเขาแม่ฟา้ หลวง หรือ ศศช. (ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา)
ซึง่ อยูใ่ นทีห่ า่ งไกลและต้องใช้ความรูเ้ พือ่ ชีวติ จริง ๆ และก็อาจ
จะเลือนหายไปในไม่ช้าถ้าหากวาทกรรมเรื่องการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานยังครอบง�ำการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษาอยู่
ในห้วงเวลาของการคิดค้นและพัฒนาการศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จนี้เองที่เกิดความคิดชุดหนึ่งที่อาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นปรัชญาคือเรื่อง “คิดเป็น” ซึ่งน�ำเสนอโดย
ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
กองงานการศึกษาผูใ้ หญ่มาก่อน ก่อนทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ
ในต�ำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “คิดเป็น” กลายมาเป็น
เป้าหมายของการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่และการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนอยู่ระยะหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้พัฒนาต่อไปมากนัก
อาจจะเป็นเพราะผูท้ จี่ ะเข้าใจหลักคิดของคิดเป็นนีม้ นี อ้ ยลง
ทุกวัน
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กลับไปที่เมื่อมีการริเริ่มงานการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้น
ในประเทศไทย ในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง มีการจัดตัง้
ศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี
(ศ.อ.ศ.อ.) ขึ้น เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ฝึกอบรมครูเพื่อให้
เป็น “สารนิเทศก์” ท�ำหน้าที่จัดข้อมูลการศึกษา หรือ
Fundamental Education ซึ่งเป็นชุดของความรู้ที่ผู้ใหญ่
ควรจะได้เรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย ความรูด้ า้ นการศึกษา ซึง่ หมายถึง
การอ่านออกเขียนได้ ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย คหกรรม
อาชีพด้านการเกษตร การช่างพืน้ ฐาน ซึง่ ครูหนุม่ สาวทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร นีจ้ ะรวมตัวเป็นทีมเข้าไปในหมูบ่ า้ น
ทีมละ 4 - 5 คน เป้าหมายเพือ่ ไม่ใช่การศึกษาให้อา่ นออกเขียนได้
เท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาทุกมิติของชุมชน ต่อมา
ประมาณปี พ.ศ. 2505 งานในลักษณะเช่นนี้ ได้แยกตัวไป
เป็นจุดก�ำเนิดของกรมการพัฒนาชุมชนในปัจจุบนั ซึง่ ในยุคนัน้
มีสารนิเทศทีโ่ อนย้ายไปสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทยไม่นอ้ ย หากแต่งานบางส่วนรวมทัง้ อาคารสถานที่
ของศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผูใ้ หญ่จงั หวัดอุบลราชธานี
ยังคงอยู่ และสังกัดกองการศึกษาผูใ้ หญ่กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อก่อตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงแปรสภาพเป็น
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยวิชาการด้านการศึกษานอกโรงเรียน ทัง้ การพัฒนา
หลักสูตร วิจยั การพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยี การฝึกอบรมครู
จนปัจจุบันเป็นสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เมือ่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนแปรสภาพมาเป็นส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
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ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2522 งานการศึกษาผู้ใหญ่
เฟือ่ งฟูมาก มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึน้ เสมอ เช่น หนังสือพิมพ์
ฝาผนัง ทีอ่ า่ นหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมูบ่ า้ น กลุม่ สนใจ การฝึก
อบรมผู้ใหญ่ในชนบท การฝึกอบรมเกษตรกร การฝึกอบรม
แม่บา้ นชนบท โรงเรียนผูใ้ หญ่เคลือ่ นที่ มีการโอนหน่วยฝึกฝน
อาชีพเคลือ่ นทีจ่ ากกรมอาชีวศึกษามาอยูร่ วมกับกองการศึกษา
ผู้ใหญ่ ท�ำให้งานการฝึกอาชีพต่าง ๆ ในชนบทเป็นเรื่อง
ที่ได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อย มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
ชุมชนชาวไทยภูเขาเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบุกเข้าไปส�ำรวจ
ชุมชนบนดอยต่าง ๆ และได้แนวความคิดเรื่อง อาศรม ที่ครู
อยู่ในชุมชนเป็นทั้งที่อยู่ ที่เรียน ที่สอนอยู่ที่เดียวกัน ครูสอน
ทุกเรือ่ ง ตัง้ แต่สอนให้รหู้ นังสือ คิดเลขเป็น ตลอดจนสุขภาพ
อนามัย การท�ำมาหากิน อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นเค้าของ
ศูนย์การเรียนชุมชนได้เช่นกัน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
เหล่านี้ บางส่วนได้รับผิดชอบงานในพื้นที่ทรงงานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วย
ในขณะทีง่ านการศึกษาผูใ้ หญ่เติบโต ก็มงี านการศึกษา
อีกประเภทหนึ่งที่ไม่เข้าพวกกับการศึกษาในโรงเรียน
เป็นงานทีเ่ ริม่ ต้นจากกิจกรรมศาลาวันเด็ก ทีร่ ฐั บาลในยุคนัน้
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กได้มาเล่น มาท�ำกิจกรรม ทดลอง หรือ
มาดูสงิ่ ของทีจ่ ดั ไว้คล้าย ๆ กับพิพธิ ภัณฑ์ แต่ไม่ใช่ทจี่ ดั แสดง
โบราณวัตถุ แต่เดิมตั้งที่สนามเสือป่า ต่อมาได้มีการจัดตั้ง

ท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพขึน้ ทีเ่ อกมัย ก็รวมงานศาลาวันเด็กไป
อยูท่ อ้ งฟ้าจ�ำลองในสมัยนัน้ พยายามจะไม่เรียกว่า พิพธิ ภัณฑ์
ด้วยเกรงว่า คนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นที่แสดงโบราณวัตถุ
จึงเรียกรวม ๆ ว่า ศูนย์บริภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา ซึง่ ก็คอื พิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์นนั่ เอง งานลักษณะนีจ้ ะจัดให้เป็นส่วนหนึง่ ของ
การเรียนรูข้ องเด็กนักเรียนแน่นอน และเปิดกว้างให้คนทัว่ ไป
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ด้วย
งานด้านวิทยุโรงเรียน วิทยุศกึ ษา ซึง่ ก่อตัง้ มาตัง้ แต่
1 มกราคม 2496 เป็นกิจกรรมของการศึกษาหนึง่ ทีไ่ ม่เข้าพวก
กับการศึกษาที่จัดในโรงเรียนโดยตรง แม้จะพยายามที่จะ
สนับสนุนให้โรงเรียนได้ใช้รายการวิทยุโรงเรียนช่วยครูสอน
ในบางวิชาที่ขาดแคลนครูแต่ศักยภาพของรายการวิทยุ
มีมากกว่าการช่วยครูสอนในโรงเรียนเท่านัน้ โดยเฉพาะรายการ
วิทยุศกึ ษา และรายการวิทยุโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา ซึง่ พัฒนา
ต่อมาก็สามารถให้ความรูผ้ า่ นสือ่ วิทยุและโทรทัศน์ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย และมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกมากมาย
มีหน่วยงานคือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2518 กระแสของสังคม
ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การศึกษามากขึ้น รัฐบาลในยุคนั้น
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการศึกษานอกโรงเรียน
ขึ้น ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ

เพือ่ ศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอเกีย่ วกับการศึกษานอกโรงเรียน
ซึ่งน�ำมาสู่ข้อเสนอในการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
โดยรวมกองการศึกษาผู้ใหญ่ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยมีการประกาศ
จัดตัง้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนตามมาตรา 8 แห่งพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2522
โดยถื อ เอาวั น ที่ 24 มี น าคม 2523 ซึ่ ง เป็ น วั น ลงนาม
ในประกาศจัดตัง้ เป็นวันสถาปนากรมการศึกษานอกโรงเรียน
แต่อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนนอกจากจะมีรากฐานดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ยังมีงาน
ส�ำคัญทีถ่ อื ว่าเป็นการพัฒนาของงานการศึกษานอกโรงเรียน
ให้สูงสุดก่อนการสถาปนาหน่วยงาน ซึ่งก็คือ โครงการ
พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน เป็นหนึ่งในโครงการของ
การปฏิรปู การศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 2520 โครงการนี้ รัฐบาลไทย
ยื่นขอกู้เงินจากธนาคารโลกมาด�ำเนินการพัฒนาการศึกษา
ในช่วง 5 ปี คือ พ.ศ. 1520 - 2524 มีเป้าหมายที่จะกระจาย
อ�ำนาจการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาผู้ใหญ่
ให้แต่ละจังหวัดจัดการศึกษาประเภทนี้เอง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตลอดชีวติ
ซึ่งควรตระหนักไว้เสมอว่า โครงการพัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นนั้น เป้าหมายคือ การส่งเสริม
ให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตลอดชีวติ เพียงเพราะตระหนักว่า
รัฐได้จัดการศึกษาในระบบไว้ส�ำหรับบุคคลในวัยเรียน
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ท�ำให้บคุ ลทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียนส่วนใหญ่ได้รบั การศึกษาอย่างน้อย
ก็การศึกษาภาคบังคับ แต่หลังจากนัน้ แล้ว โอกาสทีจ่ ะได้รบั
การศึกษาอย่างต่อเนื่องยังไม่มี จึงใช้รูปแบบของการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาแบบธรรมดาวิสยั (ซึง่ ต่อมาเรียกว่า
การศึกษาตามอัธยาศัย) เป็นวิธีการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนทีอ่ ยูน่ อกระบบโรงเรียน หน่วยงานในระดับจังหวัด
เรียกว่า ศูนย์การศึกษาประชาชน
บทบาทของการศึกษานอกโรงเรียนจึงจัดเป็น
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
แบบธรรมดาวิสัยเพื่อให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
ได้รับการศึกษาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดชีวิต
บทบาทที่เด่นชัดก็คือ
1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่ขาดโอกาสจ�ำเป็นต้องออกจาก
ระบบการศึกษากลางคันด้วย
2. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ โดยจัดกิจกรรม
การศึกษาที่ระบบโรงเรียนจัดให้ไม่ได้ในบางวิชา
3. ให้ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งแก่ บุ ค คลทั่ ว ไปตาม
ความสนใจ
4. จัดแหล่งข่าวสารข้อมูลให้แก่บุคลได้ศึกษา
ค้นคว้ารวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ

งานต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
(คพน.) นี้ จึงเป็นภารกิจส�ำคัญของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
รวมทัง้ การสถาปนาโครงสร้างองค์กรให้มศี นู ย์วจิ ยั และพัฒนา
ในระดับภาคและศูนย์การศึกษาประชาชนในระดับจังหวัด
รวมทั้งมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
จังหวัด และจัดให้มีศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ประจ�ำหมู่บ้าน
ที่ต่อมาเป็นจุดก�ำเนิดขอศูนย์การเรียนชุมชนในปัจจุบัน
หลังปฏิรูปการศึกษาช่วง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
มีการวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามากมาย และส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการเสนอหลักการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตที่มีระบบย่อย
3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มิใยจะมีเสียงทักท้วงว่าควรมี
การศึกษาส�ำหรับคนนอกโรงเรียน แต่บรรดาผูก้ ำ� หนดกฎเกณฑ์
ล้วนแต่บอกว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั้ง
3 รูปแบบ ดังนั้นคนที่อยู่นอกโรงเรียนก็สามารถเรียนได้ใน
สถานศึกษาทีจ่ ดั นับเป็นการปิดฉากเรือ่ งการศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปลีย่ นสภาพเป็นหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ ต ลกร้ า ยกว่ า ก็ คื อ ยั ง มี ก ารจั ด การศึ ก ษาส� ำ หรั บ ผู ้ ที่
อยู่นอกโรงเรียนนั่นเอง

ที่มา : หนังสือบันทึกความรู้ ความคิด เกี่ยวกับการศึกษา ของ...คนนอกโรงเรียน
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
ชีวติ ประจ�ำวันมีอทิ ธิพลต่อวรรณคดีเป็นอย่างมาก อาจารย์เปลือ้ ง ณ นคร กล่าวไว้ในหนังสือ
บรรยายวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์ว่า(5) “พฤติการณ์แห่งสังคมมนุษย์สร้างวรรณคดี หรือ
ถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่งก็ว่าวรรณคดีคือการแสดงออกแห่งความคิดความเห็นของสังคม ท่านควรเข้าใจ
ค�ำกล่าวนีใ้ ห้ดี วรรณคดีนนั้ ย่อมเขียนโดยคน และคนนัน้ ย่อมมีความรูค้ วามคิดความเห็นอนุโลมไปตาม
สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัวของเขา สังคมมนุษย์มอี ทิ ธิพลเหนือมนุษย์แต่ละคน ท่านคงรูส้ กึ แก่ตวั ท่านเองว่าเวลานี้
ความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อท่านรู้สึกว่าข้าวจะไม่มีรับประทาน เมื่อเห็นว่าธนบัตรเก๊ เมื่อเห็นว่า
บ้านเมืองที่รักของท่านอยู่ในภาวะอันดับขั้นเดือดร้อนนานาประการ พฤติการณ์รอบ ๆ ตัวท่านเหล่านี้
มีอทิ ธิพลชักน�ำอารมณ์ของท่านให้เกิดขึน้ ต่าง ๆ กัน บางคนทีเ่ คยถือความสัตย์เมือ่ เห็นเขาทรยศคดโกง
กันปร๋อเลย ทิ้งความสัตย์พลอยไปกับเขาด้วย บางคนแสดงความเคียดแค้นชิงชังต่อความเป็นไป
ของเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติ ถ้าท่านเป็นนักเขียน อารมณ์เหล่านี้จะไหลจากปลายปากกาลงสู่กระดาษ
บางคนอาจเขียนต�ำหนิการกระท�ำอันมิชอบอย่างรุนแรง บางคนอาจเขียนเป็นเรือ่ งเย้ยหยัน บางคนเขียนเป็น
นวนิยายให้นวนิยายนั้นสั่งสอนคนอ่าน เหตุการณ์บ้านเมืองและเพื่อนมนุษย์ย่อมหันเหปลายปากกา
ของนักประพันธ์ได้เป็นอันมาก” จะเห็นได้ว่าวรรณคดีได้รับอิทธิพลจากชีวิตประจ�ำวันแทบทั้งสิ้น
เรือ่ งทีเ่ ขียนกันปัจจุบนั เป็นเรือ่ งราวจากชีวติ ประจ�ำวัน เช่น หญิงคนหนึง่ ขโมยของเพือ่ นเพือ่ จะน�ำไปขาย
เอาเงินมาซื้อของให้สามีที่ก�ำลังเจ็บหนัก หรือลูกเลี้ยงเกลียดแม่เลี้ยงของเขาอย่างเข้ากระดูกด�ำ
แต่เมื่อเห็นแม่เลี้ยงตกน�้ำและก�ำลังจะจมน�้ำตาย เขาก็ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วย
ส�ำหรับวรรณคดีมอี ทิ ธิพลต่อชีวติ ประจ�ำวันอยูม่ ากเช่นกัน ก่อให้เกิดอารมณ์ ปัญญา ศีลธรรม
และวัฒนธรรม ช่วยให้มีประสบการณ์และมีแง่คิดในการแก้ไขปัญหาชีวิต เมื่อน�ำเอามาเปรียบเทียบ
กับชีวิตของเราว่าถ้าเราประสบชีวิตปัญหาเช่นเดียวกับตัวละครเราจะแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้
วรรณคดีเก่า ๆ ก็ทำ� ให้เราทราบถึงปัญหาสังคมในยุคนัน้ ว่าเป็นอย่างไร ทราบเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
นอกจากนี้วรรณคดียังให้ข้อคิดในการด�ำรงชีวิตอีกด้วยว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ
มีค�ำคมที่ควรเตือนสติเสมอ อีกอย่างเรามักจะน�ำมากล่าวเปรียบเทียบกับชีวิตประจ�ำวันของเรา เช่น
เรามักจะพูดว่า “ด�ำเหมือนจรกา” “ใจดีเหมือนพระเวสสันดร” หรือ “เจ้าชู้เหมือนขุนแผน” เป็นต้น
นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวรรณคดีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�ำวันของเราด้วย
หนังสือในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน เมื่อประเทศก้าวย่างมาสู่ยุค 4.0 เหตุการณ์รอบด้าน
ในชีวติ ประจ�ำวันต้องเปลีย่ นแปลงไป โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเขียนหนังสือสอดแทรก
เรื่องราวในเนื้อหา สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปจากอดีต เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตในยุคต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากหนังสือจะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน สะเทือนอารมณ์ในแต่ละเรือ่ ง
ก็จะเน้นด้านคุณธรรม ศีลธรรมและสารประโยชน์ เป็นการสอนไปในตัวอีกด้วย แม้การถ่ายทอด
ก็เปลี่ยนจากร้อยกรองมาเป็นร้อยแก้ว โดยความนิยมของคนอ่านก็ตาม คติสอนใจเหล่านี้จะช่วยให้
หนังสือมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
(5) เปลือ้ ง ณ นคร, ค�ำบรรยายวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์, พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514 น.159
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“เป็นความจริงที่ไม่อาจโต้แย้ง ทุกคนเกิดมามือเปล่า เมื่อตายจากโลกนี้ไป
มือคู่เดิมก็ไม่อาจจะหยิบฉวยอะไรติดตัวไปได้ เหลือแต่เพียงมือคู่นี้ที่สร้างสรรค์ไว้
และไขว่คว้าหยิบจับสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่”

		
			

จาก เก็บตะวัน เก็บฝัน เก็บชีวิตมือที่ไขว่คว้า
ของ ประชาคม ลุนาชัย

“ท�ำบุญท�ำกับใครก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องที่วัด มีชื่อสลักบนผนังโบสถ์ ก�ำแพง
หรือกระไดวิหาร ยังมีเด็ก คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคม ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากเราจริง ๆ อีกแยะ สิบบาทของเราท�ำให้เขารอดตาย นัน
้ แหละบุญเห็น ๆ”

		
			

จาก นิยายในสายหมอก
ของ แขด�ำ ปัณณะศักดิ์

“...เวลาช่วยเราได้ ปล่อยมันไปทุกอย่างจะดีขึ้น ตอนที่เจ็บ ตอนที่เสียใจ
อยากร้องไห้กร็ อ
้ ง อยากโกรธก็โกรธ ร้องไห้ดง
ั ๆ จะกีโ่ ฮก็ปล่อยให้รอ
้ งไป และจะร้องกีค
่ รัง
้
ก็ชั่งมัน ร้องไป จนวันหนึ่งจะแปลกใจว่าหยุดละ ไม่นึกอยากร้องแล้ว นั่นแสดงว่า
เข้มแข็งขึ้นแล้ว”

		
			

จาก ผ่านมากับสายลม
ของ กนกวลี พจนปกรณ์

จะเห็นได้วา่ วรรณคดีกบั ชีวติ ประจ�ำวันมีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียว
การสร้างวรรณคดีขึ้นมาสักเล่มเป็นเรื่องที่ควรค�ำนึงอย่างยิ่ง ไม่ใช่สักแต่เขียนเพื่อให้เกิด
หนังสือขึ้นในบรรณพิภพเท่านั้น ควรคิดไปถึงว่าจะให้อะไรกับผู้อ่านบ้าง ช่วยให้ประโยชน์
กับสังคมในชีวติ ประจ�ำวันอย่างไร หากไม่มคี ณ
ุ ค่าเหล่านีแ้ ล้ว วรรณคดีเรือ่ งนัน้ ก็ไม่ควรเกิดขึน้
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

INPUT

ข้อมูลที่ผ่านอายตนะ 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เข้าไปเก็บไว้ในสมองมนุษย์
ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Input” เหมือนคอมพิวเตอร์ทป
ี่ อ
้ นข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ เมาส์
ช่องเสียบแฮนดีไดรฟ์ ซี.ดี. หรือ ทัชสกรีน ไมโครโฟน พวกนีก
้ เ็ ป็นช่องทางใส่ Input ได้
จากนั้นข้อมูลก็จะส่งเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ�ำแล้วดึงออกมาใช้ตามค�ำสั่ง
ของโปรแกรมต่าง ๆ ในส่วนที่เรียกว่า “ประมวลผล”
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ท่านใดที่เคยดูหนังเรื่อง “Short Circuit” จะเข้าใจเรื่องนี้ดี
คือหุ่นยนต์หมายเลข 5 ในท้องเรื่อง เดินเซ่อซ่าฝ่ากระแสไฟฟ้าจนตัวเอง
ถูกไฟฟ้าช็อต ท�ำให้โปรแกรมทีต่ งั้ ไว้ผดิ เพีย้ นไปมาก เดินหลงทางหายไป เจ้าของตามหากัน
จ้าละหวั่น เดือดร้อนถึงกองบัญชาการทหารสูงสุด ต้องสแกนทั่วพื้นที่ ในที่สุดก็ตามหา
แหล่งที่หมายเลข 5 หนีไป
เจ้าหุ่นหมายเลข 5 ถูกกระแสไฟฟ้าท�ำลายข้อมูลและโปรแกรมสั่งการไปมาก
ท�ำให้มันกระหายอยากได้ข้อมูลมาเพิ่ม เดินไปทางไหน พบเห็นใคร มันก็จะขอข้อมูลเขา
โดยพูดกับผูค้ นรอบข้างว่า “Input Input Input” พูดอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยไม่มใี ครสนใจและเข้าใจ
ยกเว้นนางเอกทีเ่ ก็บมันไปซ่อนไว้ในบ้าน เปิดโทรทัศน์ (ข้อมูลชนิดหนึง่ ) ให้มนั ดู มันได้ขอ้ มูล
จากโทรทัศน์มาก หน่วยความจ�ำของมันเก็บไว้หมด

“

“รับเข้า/ส่งออก”
ในทางคอมพิวเตอร์

จะมีความสัมพันธ์กันให้ผู้ใช้สะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลนั่นเอง

“
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เมื่อนางเอกส่งเอนไซโคลพีเดียให้มัน มันเปิดอ่าน
และเก็บข้อมูลไว้หมดจนมันเริม่ จะกลายเป็นคน มีความรูส้ กึ
รัก เกลียด โกรธ รูจ้ กั แยกแยะอะไรสวยไม่สวย ได้เหมือนคน
ทัว่ ไป จึงกลายเป็นเรือ่ งราวในจินตนาการของผูป้ ระพันธ์เรือ่ ง
ให้คนเอามาสร้างเป็นภาพยนต์ให้เราดูกนั สนุกสนานบันเทิงใจ
Input เป็นค�ำตรงกันข้ามกับ Output ผลที่เกิดจาก
การประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงออกมา อาจจะ
ทางสายตา ได้แก่ ตัวอักษรและภาพทีป่ รากฏบนจอภาพก็ดี
ทางเครือ่ งพิมพ์กด็ ี หรือเสียงทีอ่ อกผ่านล�ำโพงให้เราได้ยนิ ก็ดี
เป็น Output ทั้งสิ้น
Input/Output: I/O หรือภาษาไทยใช้ “รับเข้า/ส่งออก”
ในทางคอมพิวเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กันให้ผู้ใช้สะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลนั่นเอง ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
การรวมผสานระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับหน่วย
ความจ�ำหลักจะถูกพิจารณาว่าเป็น “สมอง” ของคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผลกลางและวงจรทีร่ องรับ ได้จดั เตรียมไอ/โอ
ที่จับจองบนหน่วยความจ�ำ (Memory - Mapped I/O) ไว้ให้
ซึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรมระดับล่างเพื่อพัฒนาโปรแกรม
ขับอุปกรณ์ (Device Driver) ขั้นตอนวิธีของ I/O เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะเครื่อง และปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีข้อมูลอยู่บนหน่วยเก็บข้อมูล
ส�ำรอง เช่น หน่วยขับจานบันทึก
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ทีนี้ ในสมองของมนุษย์เรา กล่าวมาแล้วว่ามีช่องทางเข้าของข้อมูลคือ “อายตนะ” อายตนะ
(อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อส�ำหรับติดต่อกัน ท�ำให้เกิด
ความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 อย่างคือ อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า
อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก ส่วนอายตนะ
ภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นคูก่ บั อายตนะภายใน เช่น รูปคูก่ บั ตา หูคกู่ บั เสียง เป็นต้น เมือ่ ตาเห็นรูป เรียกว่า
สัมผัส รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา
มีผเู้ ปรียบเทียบไว้วา่ อายตนะภายในเหล่านี้ มีลกั ษณะเหมือนเป็นทีอ่ ยูข่ องวิถจี ติ เหมือนพิณ
เมื่อมีผู้ดีดก็จะมีเสียงดังขึ้น คล้ายกับว่าเสียงอยู่ในสายพิณ วิถีจิตก็เช่นเดียวกันเมื่ออายตนะกระทบ
กันขึ้น วิถีจิตจึงเกิด ส่วนอายตนะภายนอก เป็นที่ประชุมของวิถีจิตทั้งหลาย คือวิถีจิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ต้องมีการรับอารมณ์เสมอ การรับอารมณ์คล้ายกับว่าเข้าไปประชุมอยู่ในอายตนะภายนอกเหล่านั้น

“

Input
ที่มีประสิทธิภาพ

เกิดขึ้นเมื่อมี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์

“
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อายตนะทัง้ ภายในและภายนอกจ�ำนวนอย่างละ 6 นี้
เป็นเหตุให้วิถีจิตเกิด ถ้าไม่มีอายตนะเหล่านี้เสียแล้ว วิถีจิต
ย่อมเกิดไม่ได้
ในอีกมุมมองหนึง่ การรับรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้เมือ่ วิญญาณ
เกิดขึน้ ซึง่ โดยปกติวญ
ิ ญาณจะเกิดขึน้ เมือ่ เกิดการกระทบกัน
ระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน แต่ในบางกรณี
ก็ไม่เกิดการรับรู้ เช่น ถูกสัมผัสขณะหลับ หรือมองสิ่งต่าง ๆ
ขณะเหม่อลอย จะไม่เกิดการรับรู้ใด ๆ การรับรู้จะเกิดขึ้น
ต่อเมือ่ มีองค์ประกอบเกิดขึน้ ครบทัง้ 3 อย่าง ได้แก่ อายตนะ
อารมณ์ และวิญญาณ เรียกว่า ผัสสะ หรือสัมผัส แปลว่า
การกระทบ หรื อ หมายความว่ า การบรรจบพร้ อ มกั น
แห่งอายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ
อายตนะจึงมีความหมายในลักษณะทีว่ า่ เป็นธรรม
ที่มีสภาพคล้าย ๆ กับพยายามเพื่อให้เกิดผลตามคุณสมบัติ
ของตน เช่น อายตนะที่เรียกว่าตา กระทบหรือเชื่อมต่อกับ
อายตนะที่เรียกว่าสี จึงมีการเห็นสี อายตนะที่เรียกว่าหู
เชื่อมต่อกับอายตนะที่เรียกว่าเสียง จึงมีการได้ยินเกิดขึ้น
อายตนะที่เรียกว่าจมูก เชื่อมต่อกับอายตนะที่เรียกว่ากลิ่น
จึงมีการรู้กลิ่นเกิดขึ้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอก เป็นเหตุให้มผี ลเกิดขึน้ นัน่ เอง
อ้าว… ว่าจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
ไหงมีพุทธศาสตร์แทรกเข้ามาด้วย
ฮ่า ฮ่า ฮ่า… อย่าลืม Input ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเกิดขึน้
เมื่อมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ไม่งั้น ก็จะทะลุหูซ้าย
ออกหูขวา ไม่เข้าไปสังเคราะห์ในสมอง หรือเรียกว่า
“หาประโยชน์อันใดบ่มิได้” นั้นแล
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

ชวนชม...พนมเปญ
ในอาเซียน มีเมืองหลวงทีผ
่ มไม่เคยไปอยู่ 2 แห่ง คือ บันดาร์เสรีเบกาวัน
และพนมเปญ
การไปเยือนพนมเปญ จึงเป็นความใฝ่ฝันเล็ก ๆ ที่อยู่ในใจมาตลอด เมื่อมีโอกาสเหมาะ ๆ ในคราวนี้
ทีต่ วั๋ เครือ่ งบินจัดโปรโมชัน่ ลดราคาพอดี แถมมีสหายอีกคนหนึง่ ตอบรับค�ำชวนไปเป็นเพือ่ น จึงไม่อยากพลาดโอกาส
งาม ๆ ให้ต้องมานึกเสียดายภายหลัง
เมือ่ ผมเดินทางมาถึงพนมเปญแล้ว ผมก็โบกรถเมล์จากด้านหน้าสนามบินเข้าเมือง โดยตัง้ ใจจะไปลง
แถว ๆ วัดพนม ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพนมเปญ แต่แล้วก็มีข้อผิดพลาด เพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า รถเมล์
สุดสายที่หน้าวัด ผมจึงนั่งเอ้อระเหยชมวิวริมทางไปเรื่อย จนเลยจุดหมายไปเกือบ 2 กิโล
ผมเดินย้อนกลับมาเพื่อไปยังวัดพนม จุดหมายแรกที่ตั้งใจไว้ เลี้ยวเข้าซอยนั้นออกซอยนี้ ท่ามกลาง
อากาศยาม 10 โมงเช้าที่ก�ำลังร้อนได้ที่ ไม่นานนัก ผมก็เห็นวัดอยู่ลิบ ๆ แต่เนื่องจากพละก�ำลังเริ่มหมด เพราะ
อาหารเช้ายังไม่ตกถึงท้อง ผมกับสหายจึงตกลงใจที่จะหาข้าวกินแถว ๆ หน้าวัดเสียก่อน
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ร้านอาหารทีพ่ วกเราเลือก เป็นร้านข้าวแกงบนฟุตบาท
สร้างเป็นเพิงง่าย ๆ มีโต๊ะอยู่ราว ๆ 4 โต๊ะ เห็นมีลูกค้า
เต็ ม ร้ า น จึ ง คิ ด ว่ า อาหารน่ า จะอร่ อ ย พวกเราช่ ว ยกั น
เลือกกับข้าวใส่ถ้วยทั้งหมด 3 อย่าง กับข้าวสวยคนละจาน
พอสัง่ เสร็จแค่นนั้ ก็เผอิญเหลือบไปเห็นคนก�ำลังล้างจานอยู่
ข้างร้าน น�้ำล้างจานด�ำปี๋ พาให้ต่อมความหิวในกระเพาะ
หยุดท�ำงานในบัดดล
กับข้าวที่สั่งมารสชาติไม่เลว โดยเฉพาะปลาต้ม
ใบมะขาม รสชาติกลมกล่อมใช้ได้ พวกเราจัดการกับข้าวทีอ่ ยู่
บนโต๊ะจนเรียบ ลืมภาพน�ำ้ ล้างจานทีต่ ดิ ตาจนสิน้ ปล่อยให้
การท�ำงานของระบบเดินทางอาหารและขับถ่ายเป็นเรื่อง
ของอนาคต หรือพูดง่าย ๆ ปล่อยไปตามยถากรรม
เมือ่ ตุนอาหารไว้จนเต็มกระเพาะ ผมจึงมีแรงส�ำหรับ
ลุยวัดพนมกันต่อ วัดพนมเป็นวัดทีต่ งั้ อยูบ่ นเนินเขาใจกลางเมือง
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับการตั้งเมืองพนมเปญ
ต�ำนานเล่าว่า เมือ่ พ.ศ. 1915 มีเศรษฐีใจบุญคนหนึง่ ชือ่ เพ็ญ
ได้พบท่อนไม้ลอยมาตามน�้ำมา โดยภายในมีพระพุทธรูป
ซ่อนอยูถ่ งึ สีอ่ งค์ เธอเกิดศรัทธาจึงคิดทีจ่ ะสร้างวัดบนยอดเขา
บริเวณใกล้ ๆ กันส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่
ภายหลังชาวบ้านจึงพากันเรียกเขาแห่งนีว้ า่ พนมเปญ ซึง่ แปลว่า
ภูเขาของนางเพ็ญ นานวันเข้า ชุมชนรอบ ๆ วัดก็ขยายตัว
ใหญ่ขึ้น ๆ จนกลายเป็นเมืองขึ้นมา
บรรยากาศรอบ ๆ วัดพนมร่มรืน่ ไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่
ช่วยคลายความร้อนของอากาศได้เป็นอย่างดี แต่ที่ชอบ
ยิ่งกว่านั้น ก็คือ เพลงลูกทุ่งจังหวะเร้าใจเปิดดังกระหึ่ม
ไปทั้งวัด พูดก็พูดเถอะ เพลงลูกทุ่งเขมรนี่มันไม่แพ้เพลง
ลูกทุง่ ไทยเราเลยจริง ๆ สังเกตว่ามีบางเพลงมีจงั หวะใกล้เคียง
กับเพลงไทย ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครลอกเลียนใคร หรือจะเป็น
ความบังเอิญเหมือน อันนี้ก็สุดจะรู้ได้
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หลังจากที่ผมเข้าไปสักการะพระประธานในวิหาร
บนเนิ น เขาแล้ ว ก็ เ ดิ น ทะลุ ไ ปทางด้ า นหลั ง ของวิ ห าร
พบประชาชนก�ำลังกราบไหว้รูปปั้นยายเพ็ญที่ประดิษฐาน
ในศาลกันอย่างหนาตา ด้านหน้ารูปปัน้ มีของเซ่นไหว้วางอยู่
จ�ำนวนมาก เดินต่อไปอีกหน่อยทางด้านหลังวิหาร พบเจดีย์
ทรงระฆังองค์ใหญ่ เป็นเจดียบ์ รรจุอฐั ขิ องพระยาญาติ ผูส้ ร้าง
เมืองพนมเปญ
ความตัง้ ใจในการมาเยือนวัดพนมยังไม่จบ ตราบใด
ทีย่ งั ไม่เจอะอนุสาวรียพ์ ระเจ้าศรีสวัสดิ์ ซึง่ ทรงบูรณะปฏิสงั ขรณ์
วัดพนมเมื่อราวร้อยปีก่อน ผมเดินวนรอบ ๆ เขาไม่นาน
ก็พบอนุสาวรียต์ รงไหล่เขาบริเวณข้างวัด อนุสาวรียน์ สี้ ร้างเป็น
ทีร่ ะลึกในคราวทีก่ มั พูชาได้ 3 จังหวัดคืนจากสยามใน พ.ศ. 2450
ความน่าสนใจของอนุสาวรียอ์ ยูต่ รงภาพนูนต�ำ่ ทางด้านขวา
ของพระบรมรูป ซึง่ ปัน้ เป็นรูปนางอัปสร 3 องค์ ก�ำลังเชิญพาน
สัญลักษณ์ของ 3 จังหวัดมาถวาย สัญลักษณ์บนพานแต่ละพาน
ประกอบด้วยกระบองแทนจังหวัดพระตะบอง นครวัดแทน
จังหวัดเสียมเรียบ และพระเจดีย์แทนจังหวัดศรีโสภณ
เสร็จจากชมวัดพนม ผมตกลงกับสหายว่า พวกเรา
ควรจะน�ำสัมภาระเข้าไปเก็บที่โรงแรมก่อน เพราะเป้ที่แบก
บนหลังนั้นน�้ำหนักใช่ย่อย ถ้าจะให้ทนแบกต่อไป ดีไม่ดี
เกิดหลังเดาะขึ้นมา ทริปนี้คงหมดสนุก งานนี้พวกเราเลย
โบกรถตุก๊ ๆ ให้พาไปยังโรงแรมทีจ่ องไว้ ซึง่ อยูใ่ นละแวกใกล้ ๆ
กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพระราชวังหลวง
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เพียง 15 นาที รถตุ๊ก ๆ ก็พาเรามาส่งที่ปากซอย
โรงแรม คนขับบอกเราให้เดินต่อไปเอง เพราะทางการปิดถนน
ไม่ให้รถผ่าน ระหว่างที่เดินหาโรงแรมนั้น พบว่ามีผู้คน
เดินผ่านไปมาพลุกพล่านมาก ทั้งมีแม่ค้าวางของขาย
บนฟุตปาธกันเป็นแถว ทราบจากพนักงานต้อนรับของ
โรงแรมว่า พนมเปญก�ำลังมีเทศกาลประจ�ำปี เรียกชือ่ เป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Water Festival” ซึง่ จะตรงกับช่วงเทศกาล
ลอยกระทงของไทย แต่ที่นี่จะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน
ส�ำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งตอนบ่ายจะมีการแข่งขัน
เรือพาย ส่วนตอนค�่ำจะมีขบวนไหลเรือไฟ พอรู้แบบนี้
พวกเราก็เลยดีใจกันใหญ่ทจี่ ะได้เห็นประเพณีสำ� คัญของ
ชาวพนมเปญ แม้ว่าแผนการที่จะไปชมพระราชวังหลวง
ในวันนีต้ อ้ งเลือ่ นไปวันพรุง่ นีแ้ ทน เพราะพนักงานโรงแรม
แจ้งว่าวันนี้พระราชวังหลวงจะปิดให้เข้าชม และจะเปิด
ท�ำการตามปกติในวันรุง่ ขึน้
หลังจากผมเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผมพร้อม
สหายก็ลงไปตะลุยพนมเปญกันต่อ พวกเราเดินไปยัง
บริเวณริมแม่น�้ำบาสัก เพื่อไปชมการแข่งขันเรือยาว
ซึง่ มีทมี เรือจากทัว่ ประเทศเข้าร่วม มีผคู้ นล้านเจ็ดสิบเอ็ดแสน
นั่งรอชมการแข่งขันอยู่ริมตลิ่ง การแข่งขันเรือยาวนี้
นับว่าเป็นงานส�ำคัญยิ่ง ขนาดที่กษัตริย์กัมพูชาก็เสด็จ ฯ
ทอดพระเนตรด้วย
ผมจิบบรรยากาศการแข่งขันพอหอมปากหอมคอ
ก็แหวกฝูงชนออกไปส�ำรวจสถานทีส่ ำ� คัญแห่งอืน่ ๆ กันต่อ
เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการที่วางไว้

จุดมุง่ ปลายทางต่อไปทีผ่ มมุง่ หน้าไป คือ ตลาดกลาง
(Central Market) ตลาดแห่งนี้นับว่ามีสถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่นไม่ซ�้ำใครด้วยฝีมือการออกแบบของสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส กล่าวคือ ตรงกลางอาคารท�ำเป็นทรงโดม และ
มีปีกยื่นยาวออกไปเป็น 4 แฉก ตลาดแห่งนี้เปิดใช้มาตั้งแต่
พ.ศ. 2480 และเคยถูกลูกระเบิดถล่มเสียหายในช่วงสงคราม
ไทย - ฝรั่งเศส ระหว่าง พ.ศ. 2483 - 2484 ก่อนที่ถูกบูรณะ
ขึ้นใหม่และเปิดใช้งานอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ทีช่ อบใจอีกอย่างส�ำหรับตลาดแห่งนี้ คือ การออกแบบ
ให้หลังคาและผนังอาคารมีชอ่ งแสงและช่องลมจ�ำนวนมาก
ช่วยให้ภายในตลาดมีแสงสว่าง แถมยังเย็นสบายไม่ร้อน
อบอ้าว โดยไม่จ�ำต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ตลาดแห่งนีม้ รี า้ นค้าหลายร้อยร้าน สินค้าทีว่ างจ�ำหน่าย
มีมากมายสารพัด ตัง้ แต่สากกะเบือยันเรือรบ ผมเดินชมตลาด
อยูเ่ พลิน ๆ ก็บงั เอิญเจอร้านขายขนมครกสไตล์เขมร ส่งกลิน่
หอมฉุยยั่วน�้ำลายมาก เลยจัดมาลอง 1 ชุด
ทีบ่ อกว่าขนมครกสไตล์เขมรนัน้ ก็เพราะว่าขนมครก
ของทีน่ ไี่ ม่เหมือนของเมืองไทยเรา ตรงทีข่ นมครก 2 ฝาจะถูก
ประกบกันเป็นก้อนกลม คล้าย ๆ ทาโกะยากิของญี่ปุ่น
ก่อนกินก็จะต้องน�ำขนมครกไปจุ่มในน�้ำกะทิ ซึ่งมีรสเค็ม
นิด ๆ ให้ชุ่ม ๆ เสียก่อน บางร้านอาจมีผักสดให้แนมด้วย
แต่ร้านนี้ไม่มีให้ ถึงกระนั้นรสชาติขนมครกก็อร่อยถูกใจ
ไม่ผิดหวังเลย
หลังจากชมบรรยากาศของตลาดกลางพอสมควร
ผมกับสหายก็ชวนกันไปอนุสาวรียอ์ สิ รภาพ (Independence
Monument) ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมาก ระหว่างทางที่จะไปนั้น
จู่ ๆ ผมก็ตอ้ งตาต้องใจกับขนมปังฝรัง่ เศสสอดไส้ หรือ บาแก็ต
(Baguette) ของร้านหาบเร่รมิ ทางเข้า เห็นคนมุงซือ้ กันหลายคน
คิดว่าน่าจะการันตีความอร่อยได้ในระดับหนึ่ง ผมกับสหาย
จึงชวนกันสั่งบาแก็ตมาลองกันอีกคนละก้อน ผลปรากฏว่า
อร่อยไม่ผิดหวังอีกตามคาด หากพูดตามภาษาเด็กวัยรุ่น
ก็ต้องบอกว่า อร่อยจนต้องร้องขอชีวิต

กว่าที่พวกเราจะเดินมาถึงวงเวียนอนุสาวรีย์
อิสรภาพ (Independence Monument) ก็เป็นช่วงบ่ายแก่ ๆ
ทีแ่ ดดร่มลมตก อนุสาวรียแ์ ห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลอง
อิสรภาพของกัมพูชาจากการปกครองของฝรั่งเศส
ใน พ.ศ. 2496 ตัวอนุสาวรียถ์ กู ออกแบบเป็นทรงปราสาทขอม
ทาด้วยสีนำ�้ ตาลอมแดง เพ่งมองเข้าไปข้างในตัวปราสาท
ไม่เห็นมีอะไร เป็นเพียงโถงโล่ง ๆ มีเพียงแท่นเตี้ยวาง
อยู่ตรงกลาง เสร็จจากตรงนั้น พวกเราก็เดินต่อไปยัง
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คงเพราะความเหนือ่ ยล้าจากการเดินเทีย่ วมาทัง้ วัน
ท�ำให้นอนหลับเพลินไปหน่อย จึงตืน่ มาไม่ทนั เห็นการแสดง
ดอกไม้ไฟ แต่กน็ บั ว่ายังโชคดีทที่ นั เห็นขบวนเรือไฟ ทีค่ อ่ ย ๆ
ล่องมาตามล�ำน�ำ้ บาสักเป็นระยะ ๆ เรือไฟแต่ละล�ำถูกประดับ
ประดาด้วยดวงไฟหลายหมื่นดวง ร้อยเรียงเป็นผืนภาพ
แสดงเรื่องราวต่าง ๆ ดูระยิบระยับน่าตื่นตาตื่นใจมาก
ค�่ำคืนนี้มีประชาชนออกมาร่วมงานคับคั่งกว่าเมื่อตอนบ่าย
ที่เห็นว่านั่งล้อมวงสังสรรค์กันก็ไม่ใช่น้อย ดูเบียดเสียดกัน
ไปหมด โดยเฉพาะที่ลานหน้าพระราชวัง
หลังจากซึมซับบรรยากาศริมน�้ำได้สักครู่ พวกเรา
สองสหายก็พากันไปเดินแถว ๆ ตลาดกลางคืน (Night Market)
ซึง่ เป็นตลาดกลางแจ้ง เหมือนตลาดนัดทัว่ ๆ ไป ในเมืองไทย
สินค้าทีว่ างจ�ำหน่ายดูดาษ ๆ ไม่คอ่ ยถูกตาต้องใจผมสักเท่าไหร่
จึงไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมา
จะว่าไปค�่ำคืนนี้อะไรก็ดีหมด เสียอย่างเดียว คือ
ขยะทีท่ งิ้ เกลือ่ นพืน้ แทบจะทุกพืน้ ที่ ทีเ่ อาขยะมาสุมกองรวม ๆ
กันก็มาก แม้แต่ลานหน้าพระราชวังก็ไม่เว้น ท�ำให้รู้สึก
ไม่โล่งโปร่งตาเอาเสียเลย นึก ๆ แล้วก็ให้รสู้ กึ สงสารเจ้าหน้าที่
เก็บกวาดขยะ ซึ่งคิดว่าคงต้องท�ำงานหนักกันน่าดู อาจจะ
ต้องอดตาหลับขับตานอนกันทัง้ คืน เพือ่ จัดการกับขยะปริมาณ
มหาศาลที่ผู้คนได้ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ส�ำหรับเช้าวันใหม่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่พนมเปญ
ผมยังมีโปรแกรมทีต่ อ้ งเก็บให้ครบอยู่ 2 - 3 แห่ง แห่งแรกคือ
พระราชวังหลวง พ่วงด้วยวัดพระแก้ว ซึง่ เราแปะโป้งไว้ตงั้ แต่
เมื่อวาน กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ข้างรั้วพระราชวัง
และอยู่แค่เยื้อง ๆ กับโรงแรมที่พัก
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ
ประเทศกัมพูชาสมัยใหม่ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้ ๆ กัน พระบรมรูปของพระองค์
ประดิษฐานภายในมณฑปใจกลางสวนสาธารณะที่ชื่อว่า
สวนมังกร (Dragon Park) ซึ่งเวลานั้นมีประชาชนมานั่งเล่น
เดินเล่นกันละลานตา
ผมกับสหายใช้เวลาในสวนไม่นาน เพราะรู้สึก
เมือ่ ยแข้งขาเต็มทน จึงเดินกลับไปยังโรงแรม เพือ่ พักผ่อนเอาแรง
ก่อนทีจ่ ะออกมาสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลสายน�ำ้ อีกครัง้
ในช่วงค�่ำ ๆ
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ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมที่วางไว้ ผมกับ
สหายตระเวนหาอะไรลงท้องกันก่อน ไม่นาน
ผมก็พบกับร้านริมทางซึง่ มีลกู ค้าอุดหนุนกันเต็ม
ทุกโต๊ะ จึงเดินเข้าไปใกล้ ๆ พบว่าเป็นร้านขาย
ย�ำขนมจีนทรงเครือ่ งแบบเวียดนาม ซึง่ แปลกกว่า
ของเวียดนามทีผ่ มเคยกินอยูห่ น่อยหนึง่ ตรงทีจ่ ะ
ราดหน้าด้วยน�ำ้ หัวกระทิขน้ ๆ ด้วย ผมอดใจไม่ไหว
เลยเลือกสัง่ ย�ำเส้นข้าวเปียกมาลอง 1 จาน ปรากฏว่า
รสชาติกลอมกล่อมถูกใจมาก ต้องติดดาวมิชลิน
(Michelin) ให้หลาย ๆ ดวงไปเลย

เสร็จจากอาหารมื้อเช้า พวกเราก็เดินมาตีตั๋วเข้า
พระราชวังหลวงกันต่อ ซึง่ ขณะนัน้ ทีเ่ คาน์เตอร์หน้าประตูทางเข้า
มีทวั ร์จนี เข้าแถวรอเข้าชมพระราชวังเป็นจ�ำนวนมาก พระราชวัง
แห่งนีม้ ชี อื่ เป็นทางการว่า พระบรมมหาราชวังจตุมขุ สิรมิ งคล
สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2409 ในรัชสมัยสมเด็จพระนโรดม
พรหมบริรักษ์ ซึ่งโปรด ฯ ให้ย้ายเมืองหลวงจากอุดงมีชัย
มายังพนมเปญ ภายในพระราชวังมีปราสาทราชมณเฑียร
หลายองค์ทา่ มกลางสวนสวยทีม่ กี ารตกแต่งอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พระที่นั่งองค์ที่มีขนาดใหญ่โตกว่าใครเพื่อน เป็น
อาคารท้องพระโรงชือ่ ว่า พระทีน่ งั่ เทวาวินจิ ฉัย มองเข้าไปด้านใน
เห็นราชบัลลังก์ใต้มหาเศวตฉัตร แต่รายละเอียดอย่างอื่น
มองไม่ถนัดตา เพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปชมด้าน
ในและไม่ให้บนั ทึกภาพ บนระเบียงหน้าพระทีน่ งั่ เราสามารถ
มองเห็นอาคารต่าง ๆ ภายในพระราชวังได้อย่างชัดเจน รวมทัง้
มองเห็นพระทีน่ งั่ จันทฉายา ซึง่ เป็นพระทีน่ งั่ บนแนวก�ำแพงวัง
แบบเดียวกับพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ที่กรุงเทพ ฯ เวลาเดิน
ผ่านไปผ่านมาแถว ๆ ลานหน้าพระราชวัง ก็จะต้องเห็น
พระทีน่ งั่ องค์นอี้ ย่างแน่นอน ส่วนองค์อนื่ ๆ จะไม่เห็น เพราะ
มีรั้วก�ำแพงวังกั้นสายตาไว้
เสร็จจากการเทีย่ วชมวัง ผมก็เดินไปชมวัดพระแก้ว
ซึ่งอยู่ข้าง ๆ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามแนวคิดแบบเดียวกับ
วัดพระแก้วทีก่ รุงเทพ ฯ คือ เป็นวัดในวังและไม่มพี ระสงฆ์จำ� พรรษา
ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจหลายอย่าง นอกจากพระแก้วมรกต
ซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถแล้ว ยังมีระเบียงคด
ซึง่ บนผนังวาดเป็นเรือ่ งรามเกียรติ์ พระเจดียบ์ รรจุพระบรมอัฐิ
ของกษัตริย์และราชินีของกัมพูชาหลายองค์ รวมไปถึง
พระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์
ทางด้านหน้าพระอุโบสถ

เนือ่ งจากแสงแดดวันนีจ้ ดั มาก แถมในวัดยังไม่คอ่ ย
มีร่มเงาของต้นไม้ให้อาศัยอีก ผมจึงต้องเร่งท�ำเวลา
ในการชมวัดกันมากหน่อย เสร็จจากทีน่ นั้ ผมก็เดินเลาะรัว้
ก�ำแพงวัง เดินต่อมายังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็น
สถานที่แห่งสุดท้ายส�ำหรับทริปนี้
ทีด่ า้ นนอกอาคารพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ เป็นจุดที่
คนไทยเดินทางมาเทีย่ วพนมเปญนิยมมาถ่ายภาพกันมาก
เพราะมีความสง่างามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบประเพณีที่มีสีสันจัดจ้านกว่าที่อื่น ๆ
คือ ตัวอาคารทาด้วยสีแดงอิฐทั้งหลัง ไม่เว้นแม้กระทั่ง
หลังคา ส�ำหรับใครทีส่ นใจประวัตศิ าสตร์และศิลปะเขมร
ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดชมพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีด้ ว้ ยประการ
ทัง้ ปวง เพราะทีน่ รี่ วบรวมวัตถุโบราณน้อยใหญ่อนั ล�ำ้ ค่า
จากทั่วประเทศมากกว่า 14,000 ชิ้นเลยทีเดียว
เสร็จจากทีน่ ี่ ผมก็รบี เดินไปเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์
ออกจากโรงแรมให้ทนั เทีย่ ง เพือ่ เตรียมตัวไปขึน้ รถทัวร์
ที่จะมุ่งหน้าไปยังนครโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศเวียดนามกันต่อในช่วงบ่าย
ครั้นพอถึงเวลาบ่ายโมงครึ่ง รถทัวร์ก็เคลื่อนตัว
ออกจากท่า น�ำพาผมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอีก
รูปแบบหนึ่งยังจุดหมายถัดไป ส�ำหรับประสบการณ์
ในนครโฮจิมนิ ห์จะเป็นเช่นไรนัน้ โปรดติดตามในฉบับหน้าครับ
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Full Frame
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
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กองทุนส่งเสริมการศึกษา
การสร้างสรรค์ศิลปะ

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประวัติความเป็นมา
คืนวันที่ผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกบินครับ ทุกอย่าง
เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้
เราหมายถึงพิธมี อบทุนและประมูลจัดหาทุนส่งเสริม
การศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ กองทุนส่งเสริมการศึกษา
การสร้างศิลปะ “มูลนิธริ ฐั บุรษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”
งานนี้ เ ริ่ ม ขึ้ น แบบเรี ย บง่ า ย ด้ ว ยการที่ “ป๋ า ”
(พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรษุ )
อันเป็นทีเ่ คารพรักของพวกเราได้มอบพลงานจ�ำนวน 12 ผลงาน
ให้กับอาจารย์นนท์ (ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน)
คุณไพฑูรย์ วิโรจน์โภคา และอาจารย์วรี เดช พนมวัน ณ อยุธยา
ที่ได้พบกันที่ “บ้านสี่เสา”
ท่านเล่าให้ฟงั ว่าผลงานเหล่านีไ้ ด้มาจากการทีท่ า่ น
ได้ไปเปิดนิทรรศการให้กบั นิสติ นักศึกษา แล้วได้มอบผลงาน
เหล่านี้มา
การที่ท่านมอบผลงานให้พวกเรา ก็เพื่อให้พวกเรา
น�ำไปจ�ำหน่ายหาเงินช่วยนิสติ นักศึกษา เพราะทีผ่ า่ นมาเมือ่ ท่าน
ไปเปิดนิทรรศการให้ครั้งใด ก็จะสอบถามความเป็นอยู่
ของนิสิต นักศึกษา และได้ข้อมูลว่าทุกคนมีความเป็นอยู่
เหมือนกันหมด คืออยู่กับ “ความยากล�ำบาก”

ท่านจึงมีความรู้สึกในใจลึก ๆ มาโดยตลอดว่า
อยากจะช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาเหล่านี้บ้าง
เมื่อมีโอกาสพบผู้ใหญ่ในวงการศิลปะทั้ง 3 ท่าน
จึงได้มอบผลงานดังกล่าวให้น�ำไปจ�ำหน่ายหาทุนช่วยนิสิต
นักศึกษาต่อไป
เหตุการณ์ในวันนั้น แทนที่ทั้ง 3 ท่าน จะน�ำงาน
ทั้งหมดไปจ�ำหน่ายตามค�ำขอ กลับกลายเป็นว่าทั้ง 3 ท่าน
ได้กลับไปพบ “ป๋า” มือเปล่า งานที่มอบให้ก็ยังไม่ได้ขาย
ทุกคนยังไม่ได้ท�ำอะไรทั้งสิ้น
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แต่การกลับมาครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้น�ำข้อเสนอใหม่
มาหารือกับ “ป๋า” ว่าขอเปลีย่ นการจัดจ�ำหน่ายมาเป็นประมูล
เพื่อหาทุนแทนได้หรือไม่ เพราะอาจจะได้เงินมากกว่า และ
ช่วยนิสิต นักศึกษาได้มากกว่า
นอกจากนี้ ยังได้ขอความกรุณาจาก “ป๋า” ให้เป็น
ประธานการประมูลให้ด้วย
ในวันนัน้ “ป๋า” ท่านให้ความกรุณาอย่างมาก เห็นชอบ
กับข้อเสนออย่างรวดเร็วในทันที ราวกับความคิดนี้อยู่ในใจ
แล้วเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังกรุณารับเป็นประธานการประมูล
ให้ด้วย
เมื่อมีประธานการประมูล ก็เป็นปีหน้าที่จะต้องหา
“ประธานจัดงาน” ให้สมเกียรติมีการหารือกันว่า ควรต้อง
เรียนเชิญ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งในเวลานั้นท่านเป็น
ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็น “ประธานจัดงาน”
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เมือ่ ทีป่ ระชุมกลุม่ เล็กเห็นชอบทัง้ หมดก็ดำ� เนินการต่อ
โดยขอนัดหมาย พลเอก สุรยุทธ์ เพื่อเข้าพบเรียนเชิญท่าน
ให้ช่วยเป็น “ประธานจัดงาน”
พวกเราได้รับอนุญาตให้เข้าพบที่ห้องรับแขกของ
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด�ำเนิน
ขณะทีน่ งั่ รอ พวกเราหัวใจก็เต้นระรัว เหมือนตอนทีพ่ บ
“ป๋ า ” เพราะไม่ รู ้ ว ่ า ผลการเข้ า พบในวั น นั้ น จะเป็ น หมู ่
หรือจ่า ท่านจะรับเป็นประธานให้หรือไม่ เพราะงานประจ�ำ
ท่านก็ล้นมือ
แต่เหมือนฟ้ามาโปรด พวกเราผูจ้ ดั งานก็ได้รบั ความกรุณา
เป็นอย่างสูงจากท่านโดนท่านรับเป็น “ประธานจัดงาน”
การประมูลครั้งแรกนี้

เมื่อมีประธานในการประมูล และประธานการจัด
งานแล้ว ก็ตอ้ งหาผูด้ ำ� เนินการประมูลซึง่ ในเวลานัน้ ผูม้ ชี อื่ เสียง
ในวงการประมูลศิลปะไม่มีใครเกินคุณเยาวณี นิรันดร
ผู้แทนบริษัท คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท
ประมูลงานศิลปะระดับโลก
พวกเราได้รบั ความกรุณาจาก ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์
ที่เป็นทั้งกรมการท่าท่านหนึ่งของกองทุน ฯ ในเวลาต่อมา
เป็ น พิ ธี ก รในพิ ธี ป ระมู ล ตลอดกาล ได้ ก รุ ณ าติ ด ต่ อ
ประสานงานเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
ผลที่ได้ คุณเยาวณีรับที่จะด�ำเนินการประมูลให้
ทัง้ จะช่วยเชิญแขกทีม่ อี ยูใ่ นมือมาช่วยประมูลอีกด้วย นอกจากนี้
ยังได้นำ� ทีมการประมูลของ “คริสตีส้ ”์ ทีม่ คี ณ
ุ ปัญญชลี เพ็ญชาติ
ร่วมทีมอยู่ด้วย มาช่วยด�ำเนินการประมูลให้แบบ “ฟรี ๆ”
แต่เนือ่ งจากในเวลานัน้ คนท�ำงานทีม่ อี ยูเ่ พียงสองคน
จึงจ�ำเป็นต้องเชิญอาจารย์ผใู้ หญ่ทมี่ ใี จช่วยเหลือวงการศิลปะ
เช่น อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข อาจารย์ประหยัด พงษ์ด�ำ
อาจารย์วโิ ชค มุกดามณี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ
อาจารย์ท่านอื่น ๆ อีกหลายท่านเข้ามาช่วยงาน
เป็นเรือ่ งมหัศจรรย์ทอี่ าจารย์ผใ้ ู หญ่ทกุ ท่านต่างตอบรับ
ด้วยความยินดี
นอกจากนัน้ ท่านเหล่านีไ้ ด้มอบผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีคุณค่าให้เพื่อการประมูลโดยไม่คิดมูลค่า และยังช่วย
ขอผลงานจากศิลปินชั้นน�ำและศิลปินอาวุโสมาเพิ่มเติม
ให้ด้วยเมื่อรู้ว่ามีจ�ำนวนผลงานไม่มากพอ
ด้วยความเมตตาของศิลปินเหล่านี้ ท�ำให้การประมูล
ได้รับผลงานจ�ำนวนมากถึง 39 ผลงาน

เมื่อเตรียมการด้านประธานในพิธี ประธานจัดงาน
ผู้ด�ำเนินการประมูล และจ�ำนวนผลงานเพื่อการประมูล
มีเพียงพอแล้ว งานส�ำคัญที่เหลือก็คือการเชิญแขกร่วมงาน
ประมูล
คุณไพฑูรย์ หัวเรือใหญ่ก็อาสารับงานในเรื่องนี้
ทัง้ หมด ด้วยการจัดเตรียมบัตรเชิญ รายชือ่ แขกและการเชิญแขก
ก็ได้ด�ำเนินการไปอย่างเร่งรีบ
บัตรเชิญที่จัดท�ำขึ้นได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ
เป็นบัตรเชิญ พร้อมประวัตขิ อง “ป๋า” ทัง้ เป็นหนังสือและวีดทิ ศั น์
บรรจุไว้ในห่อผ้าทอจากเกาะยอที่สวยงาม และถูกจัดส่ง
ไปยังแขก
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2543 เวลา 09.00 น.
แขกผูม้ เี กียรติจากภาคเอกชนและรัฐบาลได้มากันเนืองแน่น
ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี สถานที่จัดการประมูล
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การประมูลได้เริ่มขึ้นในเวลาเกือบ 21.00 น.
การจัดงานครั้งนี้นอกจากเป็นการหาทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิต
นักศึกษา และศิลปินที่ยากไร้แล้ว ส่วนหนึ่งของการประมูล
เพื่อเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดของ “ป๋า” ครบรอบ 80 ปี
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2543 ผู้ริเริ่มโครงการนี้
การประมูลในวันดังกล่าวใช้เวลาค่อนข้างยาว
เนื่องจากมีผลงานจ�ำนวนมาก นอกจากนี้แล้วการเริ่ม
การประมูลค่อนข้างช้า ท�ำให้การประมูลเสร็จสิน้ เกือบเทีย่ งคืน
ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ดีใจ และเป็นก�ำลังใจของคนท�ำงาน
ที่ “ป๋า” ได้ให้เกียรติอยู่จนสิ้นการประมูล ซึ่งได้เงินสูงถึง
5.6 ล้านบาท ก็ถอื ว่ารายได้จากการประมูลอยูใ่ นระดับทีส่ งู มาก
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การจัดประมูลผลงานศิลปะในคืนวันนั้น ถือว่า
เป็นการจุดประกายแสงสว่างในวงการศิลปะทีจ่ ะมีสว่ นเกือ้ กูล
นิสิตนักศึกษาที่ยากไร้ ซึ่งในปีต่อมา “ป๋า” ได้มอบทุนให้กับ
นิสิต นักศึกษาด้วยมือ “ป๋า” เป็นครั้งแรก
แสงสว่างดวงนี้ได้เปล่งประกายเจิดจ้านับตั้งแต่
วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ และจะเปล่งประกายไปอีกนาน
เท่านานครับ

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
’กรกฎ 62 เขียน ณ ป่าช้า ซอยผีหีบ

“เรือนฅุรุชน”

ความทรงจ�ำ และจินตนาการ
ณ เรือนฅุรชุ น บริเวณซอยผีหบี ทีห่ อ้ มล้อม
ไปด้วยป่าช้า รายเรียงไปด้วยหลุมฝังศพ นี่คือ
ความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของผมที่ไม่ค่อยมีใครรู้
มากนัก..... (คงประหลาดใจ และอยากรู้ต่อล่ะสิ!!!)
บ้านผมจะถูกหลักฮวงจุย้ หรือเปล่า ผมไม่ทราบ
แต่ มี ซิ น แสมาดู ทางลม ทางน�้ ำ และวางทิ ศ
ให้อย่างรอบคอบ เพราะมีฮวงซุ้ย รุมรอบ ฮ่าาา!
เชือ่ ไหมครับว่า ผมเขียนบทความย�ำสามกรอบ
ในวิทยาจารย์มาเกือบสามสิบปีแล้ว... เหลียวไปดู
ทุกหน้าในวิทยาจารย์วันนี้ที่มีอายุ 118 ปีแล้วนี้
ยังไม่เห็นใครเขียนนานเท่า.....

สมัยก่อน... เมือ่ ผมเขียน จะต่อท้ายว่า “ครูรมิ ทะเลสาบ” เพือ่ นครูผอู้ า่ นจากภาคเหนือ กลาง อีสาน เคยเหมารถบัส
กันมาทัศนศึกษา และแวะเยือน ด้วยจินตนาการว่าครูริมทะเลสาบ บรรยากาศน่าจะโรแมนติก ฮ่าาาา!!!
ต่อมา เมื่อผมย้ายขึ้นไปอยู่โรงเรียนริมอ่าวไทย ซึ่งห่างจากที่เดิมเพียงสามกิโลเมตร... ผมจึงเปลี่ยนข้อความ
ต่อท้ายเป็น..... “ครูริมทะเล” และ “บ้านพักครูริมทะเล”
..... ฮ่าาา! คราวนี้ พี่น้องเพื่อนครูจากป่า, จากดอย, จากที่ราบสูง (ขอย�ำ้ นะครับว่า คือ แฟนคลับ ที่ติดตามอ่าน
ย�ำสามกรอบสมัยโน้นนะ) ก็ติดต่อมา อยากมาเยี่ยม มาเยือน มาดูบรรยากาศ บ้านพักครูริมทะเล อิอิอิ!!!

วิทยาจารย์ 83

บ้านพักครูเก่า ๆ รุน่ โบราณหลังนัน้ ห่างจากทะเลร้อยกว่าเมตรได้ยนิ เสียงคลืน่ ซัดสาด หาดทรายขาว เสียงลมพลิว้
ผ่านสน และโอโซนสด ทั้งหมดนี้เป็นบรรณาการจากธรรมชาติที่ผมเสพ และซึมซับมากว่าครึ่งชีวิต
บ้านพักครูริมทะเล หลังนี้ ก็เป็นบ้านพักครูโทรม ๆ ธรรมดา เหมือนบ้านแบบแปลนของโรงเรียนประชาบาล
ทัว่ ประเทศนัน่ แหละครับ แต่มนั บังเอิญมีครอบครัวฅุรชุ นอาศัยอยู่ จึงมีรอ่ งรอยประวัตศิ าสตร์ การต่อสูข้ องกลุม่ ครูประชาบาล
ของสมาพันธ์ครูภาคใต้ ห้อมล้อมอยู่มากมาย.....
และอย่างน้อย ก็มีเลขาธิการคุรุสภาสองคน เคยมาอาศัยนอน คือ ปรีดา บุญเพลิง วันนี้เป็นหัวหน้าพรรคครูไทย
เพื่อประชาชน... และ องค์กร อมรสิรินันท์ (ชื่อเดิม: ลอยลม จันทาสี)
สมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค. ก็มานอนฟังเสียงคลื่นลมทะเลมาแล้ว...

ซึ่ ง ผมก็ ไ ม่ ไ ด้ ถ ามนะครั บ ว่ า ...
เขาเข็ดหลาบ หรือประทับใจ... ฮ่าาา!
บ้านพักครูรมิ ทะเล หลังนี้ ผมเขียนถึง
ใช้เป็นฉากประกอบในข้อเขียนบทความบ่อย…
จึงเป็นความประทับใจมากว่าครึ่งชีวิต
แต่ทกุ สรรพสิง่ ไม่มอี ะไรจีรงั เมือ่ หมด
วาระทางราชการ ผมก็ตอ้ งไปต่อ บ้านพักครู
ริมทะเล เมือ่ หมดบทบาท ก็ถกู รือ้ ถอนไป…..
ฉะนั้น… ที่ผมเกริ่นน�ำมาข้างต้นถึง
“เรือนฅุรชุ น” จึงเสมือนเป็นเรือนหลังสุดท้าย
ของชีวิต
ทุกที.่ .. ทีผ่ มเข้าไปเกีย่ วพัน ผมชอบ
ที่จะเรียกชื่อให้สะกิดใจไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่แรมคืนเมื่อตระเวนการศึกษาไทย
หรือเรือนพักช่วงเป็นครู... และแม้กระทั่ง
บ้านหลังสุดท้าย.....
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แนวเทือกเขารูปช้าง ทีท่ อดยาวต่อกับเขาคอหงส์
คือส่วนหนึ่งของทิวเขาบรรทัดที่คลุมทั้งไทยและมาเลเซีย
แล้วเชื่อมไปถึงสันกาลาคีรี นั่นคือความยิ่งใหญ่ของขุนเขา
ปฐพีภาคใต้
แทบไม่มใี ครรูว้ า่ “ฅุรชุ น” ได้ซม่ ุ สร้างอาศรมเซฟเฮ้าส์
อยู่ ณ เชิงเขาปลายสุดของเขารูปช้าง หลังพิงภูผาหอดารา
ด้านหน้าคือเขาเก้าเส้ง เชื่อมต่อทะเลอ่าวไทย
เส้นทางเข้า หากเรียกให้อหังการหน่อย ก็คอื “คฤหาสน์
ฅุรุชน” นั้น ด้านขวาคือป่าช้าฮกเกี้ยน!… ด้านซ้ายคือ
ป่าช้าแต้จิ๋ว! ส่วนตรงข้ามปากซอยด้านหน้าคือป่าช้า
ไหหล�ำ!...ฮ่าาาา

บริเวณแถบนี้ หากเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้ว จะเป็น
ป่าเปลี่ยวรกชัฏ หลังห้าโมงเย็นจะหาคนเดินผ่านย่านป่าช้า
แถบนีย้ าก แม้แต่ลกู หลานเจ้าของหลุมศพบรรพบุรษุ เองก็เถอะ!
แต่… วันนี้ ไม่มีความวังเวง ยามย�่ำค�่ำ เพราะ
บนยอดควนเล็ ก ๆ ที่ เ รื อ นฅุ รุ ช นสถิ ต อยู ่ มี ห อดู ด าว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตัง้ เด่นเป็นสง่า รอบ ๆ
ก็เป็นชุมชนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมากมาย ความเหงาเงียบ
ก็เปลีย่ นเป็นความอึกทึกจากยวดยานทีผ่ า่ นไปมาตามถนน
ที่เกิด... และ
สองมหาวิ ท ยาลั ย เชิ ง เขาที่ ติ ด บ้ า นฅุ รุ ช น คื อ
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่เด็กแห่มาเรียนร่วมหมื่น ย่อมเต็มไปด้วยเสียง
การศึกษาที่สะเทือนไปทั่ว แต่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมชุมชนบ้างไหม ผมไม่ทราบ
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นี่คือ... สภาพห้อมล้อมเรือนฅุรุชน
ที่อาจท�ำให้ ความสงบ สาบสูญ ความวุ่นวาย
ก�ำลังรบกวนวิญญาณ
ผมเริ่ ม มองเห็ น การเปลี่ ย นแปลง
ในหย่อมสังคมเล็ก ๆ ซึ่งยากจะปฏิเสธ ล่าสุด
“ร้านสะดวกซือ้ ” ซึง่ เปิดไฟสว่างตลอด 24 ชัว่ โมง
ได้มาเปิดอยู่หน้าป่าช้าอย่างเหมาะเหม็ง...
โดยไม่ แ คร์ แ ละแยแสต่ อ ร้ า นช�ำโชห่ ว ย
ที่ค่อย ๆ ทยอยหลุบสายตาลงต�่ำ มิกล้ามอง
รังสีฟลูออเรสเซนต์ที่เจิดจ้าตลอด 24 ชั่วโมง
ของบริวารเจ้าสัว ซึ่งวางเครือข่ายลอบดักเงิน
ครอบคลุมแผ่นดินไทยในวันนี.้ ..!
สายลมแห่งป่าช้าเหงาแผ่วโชยมาเบา ๆ
ในคืนสงัดกลางแรม ผมเอนกายพิงหลุมศพเก่า
ที่ไร้การตกแต่ง แหงนดูเดือนเสี้ยวรูปปิ่นศิวะ
ในฟ้ามืด เหมือนใครปักเหน็บไว้เหนือเศียร
ศีขรกุญชร!
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ผมเพิง่ สัมผัสเสน่หป์ า่ ช้าในราตรีนเี้ อง และเพิง่ เห็น
ด้วยตาตนว่า ปลายเชิงเขารูปช้างในคืนแรมนั้น เงามืด
ได้ตัดเกลาภูเขา ให้เกิดเงามีมุมมืด ส่วนสว่าง และสลัวราง
กระทัง่ ดูคล้ายเศียรองค์พระศิวะ ส่วนเดือนเสีย้ วนัน้ ได้แปรเป็น
ปิ่นปักโมฬี เด่นงามกระจ่างฟ้า
จะเป็นจินตนาการ, บังเอิญ หรืออ�ำนาจใดบันดาล
ผมไม่ทราบ แต่โครงสร้างหอดูดาวที่ขาวเด่นในความมืดนั้น
กลับดูคล้ายมงกุฎเหนือ “นลาฏ” แห่งจอมเทพ ไปแล้ว
ณ ช่ ว งเวลานี้ ผมนึ ก ถึ ง ต� ำ นานทวยเทพแห่ ง
รามเกียรติ์ และนึกถึงทางเข้ามรกตนคร จากเพชรพระอุมา
ของพนมเทียน... เพราะในบรรยากาศนี้ ฉากเช่นนี้ ให้ความรูส้ กึ
แบบนี้จริงๆ... หากว่า...

ครับ... หากว่า ผมไม่เหลียวกลับไปดูอีกฟากถนน
ซึ่งแสงไฟเจิดจ้าของ
ประจันหน้า ให้จินตนาการ
เตลิดไป
ผมลุกขึ้น ปัดดินทรายที่ก้นกางเกงยีนส์ตัวเก่า
เดินออกจากสุสานแต้จวิ๋ ข้างบ้าน ลัดเลาะกลับคฤหาสน์ฅรุ ชุ น
อดทีจ่ ะเหลือบดู ยอดเขานัน้ อีกครัง้ ไม่ได้..... แต่ เวลาทีเ่ คลือ่ นไป
จุดที่ผมย้ายที่ ได้ปรับองศาใหม่หมด ผมไม่เห็น “ศิวเทพ
และปิ่นโมฬี” อีกแล้ว ที่เห็นเพียงยอดเขาตะคุ่มทะมึนมืด
กับจันทร์เสี้ยวสลัวข้างแรมธรรมดา ที่แสงดูจะล้าโรยกว่า
แสงนีออนของฟลูออเรสเซนต์รา้ นสะดวกซือ้ ไปแล้ว
ก่อนพ้นร่มเงาของป่าช้า หากหูไม่ฝาด... ผมรู้สึก
ได้ยนิ เสียงหัวเราะ และเสียงเหมือนคนจีนคุยกันอย่างแผ่วเบา
แล้วจางหายไป.!???

วิทยาจารย์ 87

HOTLINE – สายตรง

“ศึกษา” หรือ “สิกขา”
ผม...ได้ยิน เสียงบ่น เรื่อง... “การศึกษาไทย” ในเรื่องลบ ๆ เยอะมาก ทั้งที่พยายามปฏิรูป
“เหมือนลิงแก้แห” หรือว่า นี่คือ... “กรรม” ของการศึกษาไทย ทั้งที่เรามี “สิกขาปฏิปทา” การเรียนรู้
แบบอารยะแห่งโลกตะวันออก คือ “พุทธะ” อันหมายถึง ผู้ตื่น, ผู้รู้, ผู้เบิกบาน มานาน... แต่แล้ว
เราละทิ้ง “ภูมิปัญญา” อันทรงค่า หวนกลับไปเห่อวิถีศึกษาใหม่
เรา... เคยลอกแบบการศึกษา America... เราเคยไปเอาบางทฤษฎีของ England... ดูแคลน
“ผูกใบลาน” และเดินเฉียดผ่าน “ไตรปิฎก” ต้นรากอารยธรรมจาก... บูรพาจารย์ บรรพชน.!!
เราจึง...หลง - วน อยู่กับการศึกษาพิการ ไปหน้าก็ไม่สุด... และสะดุด เมื่อถอยหลัง.!??
วันนี้... ก�ำลังเห่อ “Finland” และ ลอกเลียน “Singapore”..!
แต่... เชื่อไหมครับว่า ครูไทยในบ้านป่า ขาดแคลนแร้นแค้น ไร้คนเหลียวแล นี่แหละ ที่ครูรับ
จัดการศึกษา ตามสภาพจริง... เสริมสร้าง จิตวิญญาณที่ดีงาม เห็นคุณคน มากกว่าค่าคะแนน
มีห้องเรียนชีวิตจริงที่กว้างใหญ่
ผมถามครูว่า มาตรฐานเด็กเป็นอย่างไร... ค�ำตอบคือ... “เด็กที่ผมสอน เขาจะมีมาตรฐาน
การด�ำรงชีวิต และจิตมีศีลธรรม ที่โลกและสังคมนั้นๆ ปรารถนา”
นี่ครูเราพูดแบบครูฟินแลนด์ เป๊ะเลย แต่ใครเล่าจะฟัง.!๚๛
“ฅุรุชน”
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

เครื่องดำ�นากล้าถาด
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
99  หมู่ 2 ถนนเก้าเลี้ยว - บรรพตพิสัย
ตำ�บลบางตาหงาย อำ�เภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
บริเวณรอบวิทยาลัยเป็นชุมชนที่ทำ�การเกษตรแทบทั้งสิ้น เช่น ทำ�นาข้าว ไร่อ้อย สวนมะลิ เป็นต้น
และในชุมชน ในหมู่บ้าน รวมถึงครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ก็มีอาชีพ
ทำ�นาเป็นส่วนใหญ่ และด้วยฐานะทางบ้านของนักเรียนบางครอบครัวนัน้ มีฐานะยากจน การทีจ่ ะจ้างแรงงาน
ดำ�นา จ้างรถดำ�นาเครื่องยนต์ หรือซื้อรถดำ�นาที่ใช้เครื่องยนต์นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก และ
มีสถาบันวิจยั เกษตรวิศวกรรมต่าง ๆ ได้นำ�ต้นแบบเครือ่ งดำ�นาแบบต่าง ๆ จากประเทศมาทดสอบและปรับปรุง
เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทัว่ ๆ ไป ในประเทศมากมายแต่สว่ นใหญ่แล้วใช้เครือ่ งยนต์ทต่ี อ้ งใช้เชือ้ เพลิง
ในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ต่อคน ต่อวัน รวมทั้งแก้ปัญหาสุขภาพ
ด้านสภาพร่างกาย เพราะการด�ำนาต้องก้ม และใช้นวิ้ ปักต้นกล้าลงในดิน ท�ำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ปวดหลัง
เจ็บนิ้ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดค้นออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องด�ำนากล้าถาดแบบเกษตรกร
สามารถท�ำนาด้วยวิธีการด�ำเพิ่มผลผลิตสูง โดยไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน และสภาพร่างกาย การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบเครื่องด�ำนากล้าถาด และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและประเมิน
ความพึงพอใจของชาวนากลุ่มตัวอย่าง
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
การออกแบบเครือ่ งด�ำนากล้าถาดมีแนวคิดมาจากการด�ำนาด้วยมือโดยวิธกี ารปักด�ำและผสมผสาน
หลักการของเครื่องด�ำนาที่ใช้เครื่องยนต์ โดยการออกแบบเครื่องด�ำนากล้าถาดที่เน้นให้มีน�้ำหนักเบาเพื่อ
ผ่อนแรงเกษตรกร ได้ใช้กระบวนการศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาผลงานตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
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ศึกษาขอมูลความตองการเบื้องตนและขอมูลที่เกี่ยวของ

ออกแบบโครงสรางและชิ้นสวนตาง ๆ
และกำหนดรูปแบบการทำงาน

กำหนดวัสดุที่จะใช

สรางตนแบบ

ทดสอบการปฏิบัติงานและเก็บขอมูล

สรางชิ้นงานจริง

ทดสอบการปฏิบัติงานจริง

ประเมินผลการทำงาน

สรุปการทำงาน
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ซึ่งกระบวนการศึกษา สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมชิ้นนี้ ได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
1. การสืบค้น ฐานข้อมูลงานวิจัยขั้นต้น เป็นการสืบค้นจากฐานข้อมูลการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ค้นคว้าออนไลน์จากฐาน www.thailis.or.th/tdc เพื่อน�ำข้อมูลที่มี มาประกอบการศึกษาพัฒนา
2. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ เมือ่ ได้ขอ้ มูลจากการศึกษาทัง้ จากเอกสารและฐานข้อมูลออนไลน์ ต่อจากนัน้
จึงน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาร่วมกันเพื่อสรุปหารูปแบบวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์การศึกษา
มากที่สุด
3. การเลือกใช้วัสดุที่น�้ำหนักเบา ที่เหมาะสมกับสภาพการศึกษา
4. การวางแผนและกระบวนการผลิต เป็นขัน้ ตอนทีน่ ำ� ผลจากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นด�ำเนินการผลิตนวัตกรรม
ให้สำ� เร็จโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและเครือ่ งมืออุปกรณ์ทมี่ ใี ช้ในการเรียนการสอน
5. การประเมินผลการศึกษาของโครงการ เป็นการสรุปการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไร
6. การเผยแพร่ผลงานการศึกษา เป็นขั้นตอนที่จัดแสดงผลงานการศึกษา และน�ำเสนอในเวทีการประกวด
ผลงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ได้ส่งประกวดเผยแพร่ในระดับอาชีวศึกษาและเวทีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการสร้างเครือ่ งด�ำนากล้าถาด ทีม่ กี ารประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานในปัจจุบนั ให้เกิดความคล่องตัวใช้งานได้งา่ ย
และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป โดยเน้นให้มีน�้ำหนักเบาเพื่อช่วยผ่อนแรงเกษตรกร แล้วเครื่องด�ำนากล้า
ถาดน�้ำหนัก 55 กิโลกรัม มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ดังภาพ

คันดึงหัวด�ำนาสับกล้า
ถาดส�ำหรับใส่กล้า

คันลากเครื่องด�ำนากล้าถาด

หัวปักด�ำนา

ถาดเลื่อนบนผืนนา
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ภาพ : เครือ่ งด�ำนากล้าถาด
เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการด�ำนาทั้ง 3 วิธี พบว่าการใช้คนปักด�ำ 1 ไร่ ใช้คนจ�ำนวน 4 คน
จะใช้ระยะเวลาปักด�ำ 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองค่าแรง 450 บาท และการใช้รถด�ำนาเครื่องยนต์แบบ 4 แถว
จ�ำนวน 1 ไร่ จะใช้ระยะเวลาเพียง 45 นาที แต่จะสิ้นเปลืองค่าแรง 56.25 บาท ค่าเชื้อเพลิง 34.96 บาท และ
ค่ารถด�ำนา ราคา 135,000 บาท รวมทั้งสิ้น 135,063.085 บาท หากใช้เครื่องด�ำนากล้าถาดที่ใช้คนเดินเครื่อง
1 คน ปักด�ำได้ 4 แถว จะใช้เวลาปักด�ำ 1 ชั่วโมง 30 นาที จะสิ้นเปลืองค่าแรง 56.25 บาท และ
ค่าเครื่องด�ำนากล้าถาด ราคา 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,056.25 บาท ซึ่งการใช้เครื่องด�ำนากล้าถาดจะคุ้มค่า
และประหยัดค่าใช้จา่ ยกว่าการใช้รถด�ำนาเครือ่ งยนต์ และการลงทุนเพียงครัง้ เดียวจะท�ำให้ประหยัดทรัพยากรบุคคล
ดีกว่าใช้คนจ�ำนวน 4 คนปักด�ำ
มีแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ในระดับองค์กรหน่วยงานที่เป็นผู้สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาต้นแบบคือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สามารถที่จะพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมชิ้นนี้ ให้แข็งแรงขึ้นได้ โดยใช้
วัสดุการผลิตที่เบาและทนทาน
2. วิจัยพัฒนาเครื่องด�ำนากล้าถาดควรใช้ส�ำหรับการด�ำนาที่มีที่นา จ�ำนวน 3 - 5 ไร่
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
นวัตกรรม เครื่องด�ำนากล้าถาด ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาในเวทีต่าง ๆ ดังนี้ คือ
- รางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน
เข้าประกวด ระดับภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2559
- รางวัล Honor Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน
- เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ปีที่ 37 ฉบับที่ 13041 หน้า 17
ในหัวข้อข่าว สร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อการสร้างชาติไทย
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ตลาดนัดโครงงานอาชีพ
Shopping Idea by Sakornpittayakan
โรงเรียนสาครพิทยาคาร
147 ถนน ห้วยไทร-สาคร ตำ�บลสาคร อำ�เภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลายคนได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่อีกหลายคนที่ไม่ได้เรียนต่อ ทั้งนี้ค้นพบว่าเกิดจากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของครอบครัว
การขาดก�ำลังทรัพย์ การขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ท�ำให้นกั เรียนเรียนจบแค่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ดังนั้นนักเรียนกลุ่มนี้จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อน�ำไปประกอบอาชีพของตน โรงเรียน
สาครพิทยาคาร จังหวัดสตูล โดยกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้มกี ารจัดการเรียนการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีทมี่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชือ่ ตลาดนัดโครงงานอาชีพ Shopping Idea by Sakornpittayakan โดยอาศัย
หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
รวมทั้งชุมชนรอบโรงเรียน ซึ่งได้ด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรมจากการส�ำรวจปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชนเป็นเบื้องต้น
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
โรงเรียนจึงมีนโยบายให้ครูสง่ เสริมให้นกั เรียนท�ำโครงงานอาชีพ เพือ่ ลูกฝังให้นกั เรียนมีทกั ษะในการท�ำงาน
รักการท�ำงาน และท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จึงได้จดั ท�ำโครงงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานอาชีพ ซึง่ มีกจิ กรรมตลาดนัดโครงงาน เพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะกระบวนการของโครงงาน ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ภูมิใจในผลงานและความส�ำเร็จ
นักเรียนมีทกั ษะพืน้ ฐานของกระบวนการแก้ปญ
ั หาในระดับดีถงึ ดีมาก ซึง่ สามารถน�ำความรูจ้ ากการท�ำโครงงาน
ไปใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถมีทักษะชีวิตที่จ�ำเป็นส�ำหรับการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง นักเรียนมีความสุขในการเรียน และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ทางโรงเรียน
จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมนักเรียนให้มีกระบวนการทางโครงงาน จึงมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานอาชีพ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีครูผสู้ อน 4 รายวิชา คือ งานบ้าน งานเกษตร งานอาหารและ
คอมพิวเตอร์ ได้มกี ารบูรณาการให้นกั เรียนท�ำโครงงานอาชีพ 4 รายวิชา ตามความสนใจ โดยก�ำหนดระยะเวลา
ในการด�ำเนินการ 1 ปีการศึกษา โดยมีการติดตามและประเมินการท�ำงานเป็นระยะ ซึง่ นักเรียนทุกคนจะต้องน�ำเสนอ
โครงงานอาชีพในกิจกรรมตลาดนัดโครงงาน ซึง่ จากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนทุกคนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการเรียนทางด้านอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดถึงน�ำความรูแ้ ละทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาจากโครงงานไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนและมีความสุข
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การออกแบบพัฒนานวัตกรรม น�ำเสนอได้ดังแผนภูมิ

Shopping Idea by Sakornpittayakan
สภาพปญหาและความตองการในบริบทของโรงเรียนสาครพิทยาคาร
plan

วางแผน ออกแบบนวัตกรรมและดำเนินการ
do

หลักการมีสวนรวม

Acting together

By student

By teacher

By local teachers

For best practice
check

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและการใชนวัตกรรม
action

ปรับปรุง

ควรปรับปรุงหรือไม
พัฒนา

พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง
นำไปสูผลสำเร็จ

เรียนรูการงานอาชีพบนพื้นฐานการมีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ยั่งยืน
ขั้นตอนการดำ�เนินการพัฒนา
ในการน�ำเสนอโครงงานอาชีพในกิจกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยรูปแบบการมีสว่ นร่วม Shopping Idea by
Sakornpittayakan กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบหมายให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน ท�ำโครงงานอาชีพ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ จ�ำนวน 3 - 5 คน
โดยคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามศักยภาพของผู้เรียน
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โครงงานอาชีพบูรณาการ 4 รายวิชา คือ งานบ้าน งานเกษตร งานอาหารและคอมพิวเตอร์ ประเมินงาน
และติดตามชิ้นงานเป็นระยะตลอดปีการศึกษา โดยมีคะแนนรายวิชาละ 10 คะแนน/ภาคเรียน เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยรูปแบบการมีส่วนร่วม Shopping Idea by Sakornpittayakan
รวมถึงการลดภาระชิ้นงานของนักเรียน
ผลงานที่ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ช่วยสร้างแนวทางใหม่เพื่อริเริ่มงานไปสู่งานอาชีพ และศึกษาต่อที่ตนเองสนใจและถนัด
สร้างเสริมประสบการณ์ปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในโครงงาน
ได้ทดสอบความถนัด และแก้ปัญหาในงานที่สนใจและมีความพร้อม ท�ำให้มั่นใจ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในโครงงานที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น ได้รับความส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ทางด้านโครงงานอาชีพ

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
นักเรียนได้เสนอโครงงานอาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
• กิจกรรม Shopping Idea by Sakornpittayakan ณ หอประชุมโรงเรียนสาครพิทยาคาร จังหวัดสตูล
ห้อง
ม.3/1
ม.3/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโครงงาน

หมายเหตุ

การเลี้ยงปูนิ่ม
การประกอบอาหารจากปูนิ่ม
การท�ำไซปูด�ำ
น�้ำพริกเผาสาคร
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ขนมพื้นบ้านสาคร
อาหารพื้นบ้านสาคร
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาต้นจากบ้านสาคร

• กิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ครั้งที่ 65
ประจ�ำปีการศึกษา 2558
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การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยรูปแบบ STUDENT
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
73 ตำ�บลอัยเยอร์เวง  อำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
ต�ำบลอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ในอ�ำเภอเบตง ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซีย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ใช้ภาษาในการติดต่อสือ่ สารหลายภาษา เช่น ภาษามลายูกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และอีกภาษาหนึง่
ที่ใช้ในระบบการศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ คือ ภาษาอาหรับ ท�ำให้คนที่อยู่ในพื้นที่มีความจ�ำเป็นในการเรียนรู้
ภาษาดังกล่าวเพือ่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ในขณะเดียวกันการเรียนรูอ้ าเซียนผ่านระบบการศึกษาระดับต่าง ๆ นัน้ มี
ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน เนือ่ งจากผูท้ มี่ กี ารเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่ าเซียน เช่น การติดต่อสือ่ สาร ภาษา และ
ปฏิสัมพันธ์กับระหว่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้
จะเป็นการสร้างให้คนที่มีคุณภาพ และประสบความส�ำเร็จ
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ได้เห็นถึงความส�ำคัญของภาษาและเพือ่ รองรับเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
จึงจัดการเรียนการสอนภาษา 5 ภาษาขึ้นมา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายู
และภาษาอาหรับโดยการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงมี
แนวคิดทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาและพัฒนา พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
จึงได้จัดท�ำนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยรูปแบบ STUDENT ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนจัดกิจกรรมด้วยตนเองผ่านรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน
เพือ่ พัฒนาการเรียนรูภ้ าษา โดยใช้กระบวนการ STUDENT ซึง่ มีสถานศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม เพือ่ เสริมสร้าง
ความมั่นใจ และเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างต่อเนื่อง
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การออกแบบนวัตกรรม

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
S: STIMULATE
กระตุน
T: THINK
คิดวิเคราะห
U: UNION
รวมกลุม
D: DEVELOPMENT
การพัฒนา
E: EVALUATE
การประเมินผล
N: NETWORK
เครือขาย
T: TRANSFORM
เปลี่ยนแปลง

Cooperative
Learning

ศึกษาและวิเคราะห
สภาพปญหา

English Learning
Family : ELF
ชุดฝกโปรแกรม
Excel

ศึกษาทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวของ

กิจกรรม
การเรียนการสอน
ในหองเรียน
กิจกรรม
นอกหองเรียน

ดำเนิการพัฒนา
ตามรูปแบบ
(ไมผาน)

ประเมินผลการเรียนรู
และการดำเนินงาน

- ทีมสงเสริม
- ทีมพัฒนา
แกไข/
ปรับปรุง

(ผาน)

ปรับปรุงและแกไข

ขยายผลและเผยแพร
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S = STIMULATE = กระตุ้น และสร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงความส�ำคัญของภาษา และ
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านเพลง กิจกรรม และศัพท์ค�ำพ้อง โดยใช้ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ
T = THINK = คิดวิเคราะห์หาแนวทาง ระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน
U = UNION = รวมกลุ่มสร้าง และจัดกลุ่มผู้เรียนในห้องเรียน และการตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
เพือ่ การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้แก่ 1. การจัดกลุม่ นักเรียนด้วยแนวคิดครอบครัวแห่งการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
(English Learning Family: ELF) โดยแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คน มีทั้ง นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใช้กลุ่มนี้
ในการเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งภาคเรียน ครูจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2. คณะกรรมการนักเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรูภ้ าษา 18 คน มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ต่อยอด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 3. คณะกรรมการที่ปรึกษา 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และก�ำกับ
ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
D = Development = พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
โดยยึดรูปแบบ STUDENT MODEL
E = EVALUATE = การประเมินผล คณะกรรมการนักเรียนด�ำเนินการตรวจสอบ ประเมินผล
การด�ำเนินงานทุกขั้นตอน ได้แก่ ก่อนด�ำเนินการ ขณะด�ำเนินการ และหลังด�ำเนินการ
N = NETWORK = การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลการด�ำเนินงานผ่านทาง
วิทยุ เว็บไซต์โรงเรียน น�ำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานในระดับกลุ่มเครือข่าย เขตพื้นที่ และระดับภาค
T = TRANSFORM = การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เป็นการน�ำข้อมูล และข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผล และสร้างเครือข่ายมาทบทวน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
• เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการนักเรียน ฯ
• นักเรียนได้เป็นตัวแทน (มัคคุเทศก์น้อย) น�ำเสนอและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
• คณะกรรมการทีป่ รึกษา ฯ มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น ผลักดัน และติดตามกิจกรรมการเรียนภาษา
• นักเรียนได้เป็นตัวแทนแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในงานเปิดศูนย์การเรียนรูเ้ ด็กด้อยโอกาส ปี 2556
• นักเรียนได้เป็นตัวแทนแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในงานสานสัมพันธ์ ณ นิคมสร้างตนเองเบตง ปี 2557
• นักเรียนได้เป็นตัวแทนน�ำเสนอสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในงานเปิดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วฮาลาลบาลา ปี 2557
• นักเรียนได้เป็นตัวแทนกล่าวแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวในงานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ ปี 2558
• นักเรียนได้เป็นตัวแทนน�ำเสนอและแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในงานฉลองประชาคมอาเซียน ปี 2558
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติ (O-Net) เพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับในปีการศึกษา 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.86
เป็นร้อยละ 27.98 ในปี การศึกษา 2558

จะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้น
ตามล�ำดับหลังการใช้นวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
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ครูรู้กฎหมาย
กองบรรณาธิการ

กรณีศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพกรณีล่วงละเมิดทางเพศ
นักเรียนซึ่งเป็นศิษย์ในความดูแล

พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้วชิ าชีพครู ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม รวมทั้งศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุม
ตามกฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549 ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ทั้งนี้ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และคุรุสภาได้ก�ำหนดข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2559 เพือ่ เป็นการยกระดับของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นที่ศรัทธาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ได้ความหมายของค�ำว่า “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า
มาตรฐานการปฏิบตั ติ น ทีก่ ำ� หนดขึน้ ตามแบบแผนในการประพฤติตน ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ รักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียง และฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน�ำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพราะจรรยาบรรณเป็นสิ่งส�ำคัญที่สังคมทุกหมู่เหล่าจะต้อง
มีไว้เพื่อคอยควบคุมความประพฤติและการกระท�ำ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ได้มกี ารก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 หมวด คือ
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
สังคมในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยเฉพาะผูป้ ระกอบวิชาชีพครู มีความใกล้ชดิ
กับศิษย์นกั เรียนเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นนักเรียนหญิงหรือนักเรียนชาย จึงเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อนักเรียนที่อยู่ในความดูแลเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะในห้องเรียน ห้องพักครู ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
โดยอาศัยจังหวะนักเรียนกลับบ้านใช้กลอุบายล่อลวงให้นักเรียนท�ำเวรความสะอาดหลังเลิกเรียน
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หรือใช้ให้ท�ำความสะอาดห้องพักครู จากนั้นก็ล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้
น�ำเรือ่ งทีถ่ กู ล่วงละเมิดไปบอกใคร นักเรียนจึงตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรม ดังนัน้ สังคมจึงต้องมีมาตรการ
ควบคุม คัดกรอง ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพครู โดยจัดให้มีการอบรมทั้งทางด้านศีลธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
กรณีตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนชาย ซึ่งเป็นศิษย์ที่อยู่
ในความดูแลของตน
นายหล่อ (นามสมมติ) ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้จับอวัยวะเพศและพยายามลวนลามที่ก้น
ของเด็กชายแมน (นามสมมติ) ซึง่ เป็นศิษย์ในความดูแลของตน ระหว่างเดินทางไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด
ในขณะทีเ่ ด็กชายแมน (นามสมมติ) ได้พยายามขัดขืนและร้องขอไม่ให้นายหล่อ (นามสมมติ) กระท�ำ
อนาจารและวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน�้ำ หลังจากกลับมาจากทัศนศึกษาเด็กชายแมน (นามสมมติ)
ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองฟัง ผู้ปกครองจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ให้ด�ำเนินคดีอาญากับนายหล่อ (นามสมมติ) ประกอบกับต้นสังกัดซึ่งเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของนายหล่อ
(นามสมมติ) ได้ด�ำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพกับนายหล่อ (นามสมมติ)
ดังนั้น การกระท�ำของนายหล่อ (นามสมมติ) เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ในด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง กรณีไม่มีวินัยในตนเอง ไม่พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสยั ทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
กรณีไม่รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ไม่เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ กรณีกระท�ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559
จากกรณีดงั กล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การกระท�ำของนายหล่อ (นามสมมติ) ได้ลว่ งละเมิดทางเพศ
ต่อนักเรียนชายซึ่งเป็นศิษย์ในความดูแลของตน จนนายหล่อ (นามสมมติ) ถูกด�ำเนินคดีอาญาและ
ถูกลงโทษทางวินัยและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องประพฤติตน
ตามบรรทัดฐานของสังคม โดยมีความประพฤติดงี ามตลอดเวลาทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทัง้ ต่อหน้าและ
ลับหลัง
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ กรณีปลอมแปลงเอกสาร
และการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

มาตรา 264 ผูใ้ ดท�ำเอกสารปลอมขึน้ ทัง้ ฉบับหรือแต่สว่ นหนึง่ ส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความ
หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารทีแ่ ท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชือ่ ปลอมในเอกสาร
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระท�ำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่า
เป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นท�ำผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนค�ำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท�ำเพื่อเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการ
ทีอ่ าจเกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดหรือประชาชน ให้ถอื ว่าผูน้ นั้ ปลอมเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอนื่ ใดซึง่ ได้ทำ� ให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข
ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
ค�ำว่า “ปลอม” ในความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 624
ไม่จำ� เป็นต้องมีเอกสารทีแ่ ท้จริงอยูก่ อ่ นเลย ก็สามารถปลอมขึน้ ได้ และไม่ตอ้ งท�ำให้เหมือนจริง สามารถ
ปลอมได้โดยท�ำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดเชื่อว่าเป็นเอกสารจริง โดยที่อาจจะมีหรือ
ไม่มีเอกสารอันแท้จริงนั้นอยู่เลยก็ได้ หรือปลอมเอกสารแต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด ได้มีการท�ำเอกสาร
ที่แท้จริงขึ้น แต่ยังไม่เสร็จครบถ้วน ถ้าผู้ใดปลอมข้อความจนครบถ้วน หรือแม้จะยังไม่เสร็จครบถ้วน
ก็ตาม (ถ้าส่วนทีท่ ำ� ขึน้ มีลกั ษณะเป็นเอกสารแล้ว) ก็เป็นการปลอมแต่บางส่วน กล่าวโดยสรุป เอกสารปลอม
คือ เอกสารทีท่ ำ� ขึน้ โดยผูถ้ กู กล่าวอ้างมิได้ทำ� หรือมิได้ให้ผอู้ นื่ ท�ำเอกสารนัน้ เท่ากับท�ำขึน้ โดยให้เข้าใจว่า
เป็นเอกสารที่คนอื่นท�ำ หรือหลอกในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้ท�ำเอกสารโดยไม่ต้องค�ำนึงว่าข้อความ
ที่เขียนลงไปในเอกสารนั้นจะเป็นจริงหรือเท็จ
มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงห้าปี และหรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
“เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท�ำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และ
ให้หมายความรวมถึงส�ำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วยเอกสารที่ได้ท�ำขึ้น เช่น
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถยนต์ ใบประกาศนียบัตร บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ
ทะเบียนบ้านและส�ำเนาทะเบียนบ้าน แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ส�ำเนาป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี
รถยนต์ หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ ใบอนุญาต
ขับรถยนต์ หลักเขตที่ดิน คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ หนังสือรับรองราคาที่ดิน
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“เอกสารสิทธิ” หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน
หรือระงับซึง่ สิทธิ เช่น หนังสือสัญญากูย้ มื เงิน สัญญาจะซือ้ จะขาย สัญญาเช่า ใบรับหรือใบมอบฉันทะ
ให้รบั เงินฝากธนาคาร หนังสือสัญญาจะจ่ายเงินสินบนน�ำจับให้แก่ผรู้ บั สินบนใบเสร็จรับเงินของห้างร้าน
แบบแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 บิลส่งของซึง่ ผูร้ บั ของลงชือ่ รับของแล้ว สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัว๋ แลกเงิน
ตั๋วสัญญา เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งสิทธิจะต้องเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นสิทธินั้นโดยตรง
ในตัวเอกสารนัน้ เอง เช่น โฉนดทีด่ นิ สัญญาเช่าซือ้ ตัว๋ เงิน ส่วนทะเบียนสมรสเป็นเพียงเอกสารทีร่ บั รอง
สถานะตัวบุคคลเท่านัน้ ในตัวเอกสารนัน้ ไม่ได้กอ่ ตัง้ สิทธิขนึ้ มา จึงไม่เป็นเอกสารสิทธิ และบัตรอนุญาต
ให้ผ่านเข้าไปในสถานที่เป็นเอกสารที่แสดงว่าผู้รับบัตรได้รับอนุญาตให้เข้าออกสถานที่ได้เท่านั้น
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิไม่เป็นเอกสารสิทธิ
มาตรา 268 ผูใ้ ดใช้หรืออ้างเอกสารทีเ่ กิดจากการกระท�ำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265
หรือ มาตรา 267 ในประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ หรือประชาชน ต้องระวางโทษดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในมาตรานั้น ๆ
ถ้าผูก้ ระท�ำผิดตามวรรคแรกเป็นผูป้ ลอมเอกสารนัน้ หรือเป็นผูแ้ จ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความ
นั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่เพียงกระทงเดียว
การเอาไปใช้หรือการน�ำมาอ้าง อาจจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นถือเป็นความผิด
ตามมาตรา 268 แต่ถา้ เอาไปใช้อย่างกระดาษแผ่นหนึง่ ซึง่ ไม่เกีย่ วกับความในเอกสารนัน้ เช่น เอาไปพับถุง
ใส่ของ ไม่ใช่การใช้ตามมาตรานี้ การใช้ตามมาตรานี้ไม่ต้องเป็นการใช้อย่างเอกสารที่แท้จริง เช่น
น�ำประกาศนียบัตรปลอมออกแสดงต่อสายลับต�ำรวจดูเป็นตัวอย่าง เพือ่ ให้เชือ่ ถือในฝีมอื ในการท�ำการปลอม
ก็เป็นการใช้ตามมาตรานี้
กรณีผป้ ู ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาถูกร้องเรียนในเรือ่ งการปลอมแปลง
เอกสารและการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จนั้น มีตัวอย่างอุทาหรณ์ ดังนี้
ในกรณีนาง ส. ได้จบการศึกษาสถาบันตามที่คุรุสภารับรองมาตรฐานและต้องการ
ประกอบวิชาชีพครู แต่นาง ส. ไม่ได้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนแต่อย่างใด จึงท�ำให้ขาดคุณสมบัติ
ในการยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นาง ส. ได้ปรึกษากับนาย ว. เพื่อนสนิท
ของนาง ส. จากนั้นนาย ว. ได้เสนอว่ารู้จักกับนาย ฮ. ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งให้ท�ำการ
รับรองปฏิบัติการสอน
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อันเป็นการปลอมแปลงเอกสารตามเอกสารที่จะยื่นให้กับส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จากนัน้ นาง ส. ได้บอกกับนาย ว. ว่าตกลงให้นาย ฮ. ท�ำการปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาจ้าง
ครูอัตราจ้าง ตารางการเรียนการสอน แบบประเมินปฏิบัติการสอน โดยนาง ส. ไม่เคยผ่านการปฏิบัติ
การสอนมาก่อน ต่อมาปรากฏว่าส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ตรวจสอบเอกสารยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนาง ส. พบว่านาง ส. แจ้งความอันเป็นเท็จและใช้หรืออ้าง
ค�ำรับรอง อันเป็นเท็จในการยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และนาย ฮ.
ท�ำค�ำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ โดยการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับโรงเรียน และนาย ว. เป็นผู้สนับสนุนการท�ำความผิดของนาง ส.
ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวจะเห็นได้ว่านาง ส. และนาย ว. มีความผิดทางอาญา ส่วนนาย ฮ.
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน มีความผิดทางอาญาทางวินัย และความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ 5 ปี และจะต้องขอต่อ
ใบอนุญาต ฯ ภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หากยื่นค�ำขอต่ออายุ ฯ หลังจากวันที่
ในอนุญาตหมดอายุแล้ว จะต้องเสียค่าด�ำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละ
200 บาท เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
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นานาน่ารู้
วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

ปฎิรูปการศึกษาอย่างไร
ในยุค “โลกป่วน”
ทราบหรือไม่ว่าอีกไม่เกิน 10 ปี การจ้างงานกว่า 47% จะหายไปและ
ต�ำแหน่งงานปัจจุบน
ั กว่า 90% จะถูกแทนทีห
่ รือ “ป่วน” (Disrupt) จนเปลีย
่ นแปลง
ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ
เทคโนโลยีดิจิทัลผลักดันให้โลกของเราเข้าสู่การก้าวกระโดดครั้งส�ำคัญ มนุษย์ยุค 4.0 นั้น ไม่อาจ
หยุดยั้งการเรียนรู้ของตัวเองเพียงในห้องเรียนเหมือนอดีต แต่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และค้นคว้ากันตลอดชีวิต
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาแสดงทัศนะว่าถึงเวลาแล้วทีพ่ วกเราทุกคนต้องเรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ ทีไ่ ม่เคยแม้แต่รจู้ กั
โยนทักษะยุคเก่าเก็บเข้ากรุ และปัดฝุน่ ทักษะบางอย่างทีล่ า้ สมัยให้เท่าทันโลกอยูเ่ สมอ (Learn, Unlearn and
Relearn)
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Dame Minouche Shafik ผูอ้ ำ� นวยการ London
School of Economics and Political Science (LSE)
พยากรณ์อนาคตว่าภายในปี 2030 โลกของเราจะ “ป่วน”
มากกว่าทีเ่ ป็นอยูเ่ สียอีก ต�ำแหน่งงานทีเ่ คยใช้คนมากกว่า
375 ล้านคนจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น
Automation และ Artificial Intelligence ส่วนนักเรียน
ทีเ่ ข้าประถมศึกษาในวันนีก้ ว่าร้อยละ 65 จะต้องก้าวออก
จากรั้วสถานศึกษาไปท�ำงานที่ยังไม่เคยมีอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนั้นยังแสดงวิสัยทัศน์ต่อไปว่าคนยุคอนาคต
มีแนวโน้มย้ายงานเพิ่มขึ้นสูงถึง 20 ต�ำแหน่งตลอดชีวิต
การท�ำงาน และกลุ่มแรงงานด้อยทักษะจะเป็นกลุ่ม
ที่เดือดร้อนที่สุด เนื่องจากถูกเทคโนโลยีแทนที่ได้ง่าย

“การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่รวดเร็วและรุนแรงเช่นนี้
หากไม่ได้รับ การวางแผนและจัด การที่ดีย ่อ มส่ง ผลให้เกิด วิก ฤตการ
ทางการเมืองและสังคมได้ ดังตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ในหลาย
ประเทศ ทีร่ ฐ
ั บาลประชานิยมได้รบ
ั การยอมรับมากยิง
่ ขึน
้ ในระดับนานาชาติ”
Dame Minouche
ผู้อ�ำนวยการ LSE แสดงวิสัยทัศน์
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ทางออกจากวิกฤติ คือการปฎิรูป “หลักสูตร” และ
“ครู” ให้เท่าทันโลกดิจิทัล
ในสายตาของ Dame Minouche เธอมองว่าหลายประเทศยังใช้
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบเก่าทีส่ อนให้เด็กท่องจ�ำ ท�ำตามทีค่ รูอาจารย์สอน
ซึ่งถือเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์และเสียเวลาอย่างยิ่งเพราะโลกยุคดิจิทัล
ต้องการความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความคิดเชิงวิเคราะห์
(Analytical Thinking) และทักษะการท�ำงานเป็นทีม (Cooperative Skills)
สังเกตจากหลายประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จในเวทีโลก เช่น สิงคโปร์และ
ฟินแลนด์ ต่างก็ให้ความส�ำคัญกับระบบการศึกษาและบุคลากรครูทั้งนั้น
ผูอ้ ำ� นวยการ LSE เสนอแนะว่าแนวทางการปรับระบบการศึกษา
ในยุค “โลกป่วน” ต้องเริ่มจากการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมคนไทยให้กา้ วสูอ่ นาคตใหม่ใน 3 กลุม่ เป้าหมายส�ำคัญ อันได้แก่
• หน่ ว ยงานราชการต้ อ งจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่
ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นทั้งการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน (Predistribution Investment) และการป้องกันความเลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา เยาวชนรุน่ ใหม่ทเี่ ติบโตจากครอบครัวรายได้นอ้ ยจะมีโอกาส
เลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรเข้าถึงทุนการศึกษา
ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นทุนตามระบบการศึกษาภาคบังคับแต่อาจเป็นทุน
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต หรื อ ทั ก ษะอาชี พ ต่ า ง ๆ ก่ อ นเริ่ ม ศึ ก ษาต่ อ
ในระดับอุดมศึกษา และน�ำมาใช้คนื ผ่านระบบการเก็บภาษีรายได้ในอนาคต
ประสบการณ์ช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนี้จะช่วยให้เยาวชนค้นหาตัวตน
และสามารถเลือกเข้าคณะที่ตนมีความสนใจอย่างแท้จริง
• หน่วยงานรัฐต้องมีมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่บริษทั ทีล่ งทุน
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้าง เพื่อจูงใจให้นายจ้างลงทุนพัฒนา
ลูกจ้างกลุ่มเดิมแทนที่จะให้ออกและน�ำเทคโนโลยีมาทดแทน
แม้ระบบการศึกษาก�ำลังเผชิญหน้ากับคลื่นลูกใหญ่ ทั้งกระแส
“โลกป่วน” และสังคมเด็กเกิดน้อย แต่ไม่ว่าอย่างไรมนุษย์ทุกคนก็ยังต้อง
เรียนรู้ ไม่ว่าการเรียนนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล ดังนั้น หัวใจส�ำคัญของ
การปรับตัวตามกระแสดิจทิ ลั คือการวิเคราะห์ความต้องการเรียนรูข้ องยุคใหม่
ให้ออก และฉวยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการเรียนการสอนจนโดนใจผูเ้ รียน

อ้างอิง:
ชลัมพ์ ศุภวาที (2 มีนาคม 2561). Education Disruption อนาคตการศึกษาไทย ปรับตัวอย่างไรให้ทัน. E-Leader. ข้อมูลเมื่อ
26 มิ ถุ น ายน 2562. จาก https://www.theeleader.com/news-enterprise/how-to-education-disruptionfuture-education-thailand.
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (26 พฤศจิกายน 2561). ทิศทางการศึกษาไทยในยุคโลกป่วน. กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2562. จาก https://www.eef.or.th/disruptiveworld.
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EDU Classroom
ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
ดร.สิริภักตร์ ศิริโท
ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ตอนที่ 1

วัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย
สภาพของสังคมไทยปัจจุบันได้สะท้อนภาพความอ่อนด้อยที่ส�ำคัญยิ่ง
ของสังคมและความอ่อนด้อยของการศึกษาไปด้วยพร้อมกัน คือ สภาพของสังคม
ที่เต็มไปด้วยระบบบริโภคนิยม (Consumerism) อยู่ทั่วไป ทั้งในค่านิยมและ
แนวปฏิบต
ั ข
ิ องผูค
้ นในสังคม ระบบการศึกษาก็สง
่ เสริมระบบดังกล่าว  โดยทีผ
่ เู้ รียน
มีลักษณะเป็นผู้บริโภคคอยรับความรู้จากผู้สอนมากกว่าที่จะคิดสร้างสรรค์
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การที่สังคมไทยมีค่านิยมระบบบริโภคนิยมโดยขาดความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมายคือการบริโภคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ดังนั้น จึงมีการขยายตัวกระบวนการผลิต
ขนาดใหญ่ รวดเร็ว รวมทัง้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทกี่ อ่ ให้เกิดการเพิม่ ศักยภาพของการผลิต ความรูด้ ว้ ยตนเอง
ดังนั้น การศึกษาจึงไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยใน
ปัจจุบนั จนกลายเป็นสังคมทีล่ า้ หลังโดยปริยาย ประกอบกับเทคโนโลยีการสือ่ สารเจริญก้าวหน้าท�ำให้การรับสินค้า
ต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ขา่ วสารอย่างรวดเร็ว ท�ำให้คนในสังคมมีความต้องการอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด ไม่ใช่ความต้องการ
อย่างแท้จริง หรือเห็นคุณค่า แต่เป็นการฟุ่มเฟือย แข่งขัน โอ้อวด ไม่รู้จักประมาณตน แสวงหาแต่เงิน
โดยไม่คำ� นึงถึงความถูกต้องเพือ่ น�ำไปซือ้ สินค้าแบบอุปโภคและบริโภค ทัง้ นีอ้ าจรวมถึงการนิยมสินค้าฟุม่ เฟือย
หรูหรา มอมเมาที่มาจากต่างประเทศด้วย
ภาพต่าง ๆ เหล่านี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนที่ท�ำให้ประเทศไทยต้องพบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ที่เราเรียกกันว่า วิกฤติ IMF เมื่อ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจติดลบซึ่งมีสาเหตุ
หลายประการ เช่น ขาดการระดมทุนจากต่างชาติเข้ามาเพิม่ ทุนสถาบันการเงินของไทย และเพือ่ มาเสริมสภาพคล่อง
ที่ยังอยู่ในสภาพวิกฤต อัตราดอกเบี้ยลดลง การปฏิรูปสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ขาดความสมดุล ในภาคการเงินการคลัง ภาคการผลิตและสังคม หากไม่ตระหนักและมองไม่เห็นความส�ำคัญ
ของระบบการศึกษาเพื่อสร้างคนไปสู่สังคมที่ปรารถนา วิกฤติเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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วิกฤติที่จะเห็นคือสังคมไทยในขณะนี้ไม่เพียงแต่จับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวเท่านั้น แต่การใช้สอย
ยังมีลกั ษณะทีส่ ำ� คัญ คือ การบริโภคตามอย่างผูอ้ นื่ เกินฐานะของตน โดยไม่คดิ ถึงภาระและอนาคต โดยเฉพาะ
ค่านิยมตามอย่างของต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วมีค่านิยมการบริโภคเช่นกันแต่ก็เพิ่มรายได้
เพือ่ ให้เกิดความสมดุล โดยเหตุนสี้ งั คมไทยจึงเป็นเหยือ่ ทางการค้ามาโดยตลอด ภาพทีไ่ ม่พงึ ใจเหล่านีจ้ ะพบเห็น
ในสังคมไทยปัจจุบัน ระบบการศึกษาก็มีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมเหล่านี้ให้เกิดขึ้น
ด้วยเช่นกัน ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะการศึกษาสอนให้ผเู้ รียนเป็นตัวของตัวเองน้อย ไม่ได้เน้นการสอนให้วเิ คราะห์ วิจารณ์
และคิดอย่างลึกซึง้ ถึงผลของการนิยมบริโภคฟุม่ เฟือยเกินความจ�ำเป็นในชีวติ และรายได้ หรือความสามารถ
ในการผลิตของคนในประเทศ จะเกิดปัญหาทางสังคม เช่น การทุจริต หาผลประโยชน์ แก่งแย่งแข่งขัน และ
อาชญากรรม ฯลฯ ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษากลับสอนและส่งเสริมด้วยระบบหลักสูตร
ที่ท�ำให้ผู้เรียนหลงฟุ้งเฟ้อแข่งขันตามกันไปอย่างไม่ทบทวนคุณค่าที่แท้จริงของค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคม
ระบบการศึกษาแบบบริโภคนิยม
ระบบการศึกษาแบบบริโภคนิยม หมายถึง ระบบการศึกษาทีห่ ลักสูตรและการสอนเป็นระบบบริโภค
ความรู้ บริโภคความเข้าใจ และบริโภคค่านิยมต่าง ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสังคมโดยไม่ได้สง่ เสริมให้ผเู้ รียนสร้าง
คิดประดิษฐ์ และพัฒนาสิง่ ต่าง ๆ ขึน้ มาใหม่ให้กบั ตัวเองและสังคมในกระบวนการเรียนการสอน ครูจะเป็นผูใ้ ห้
เป็นผู้บอกให้กับผู้เรียน ในขณะที่ผู้เรียนท�ำหน้าที่เป็นผู้รับ ผู้จดความรู้จากครู แต่กระบวนการคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นรูปธรรมยังมีไม่มากนัก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2554)
ระบบการศึกษาแบบบริโภคนิยมนอกจากไม่สอนให้ผู้เรียนคิด ประดิษฐ์ สร้างสิ่งต่าง ๆ แล้วยังสอน
ให้ทำ� ตามแบบอย่างคนอืน่ ท�ำให้ไม่เกิดความคิดใหม่และไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง ยึดติดกับรูปแบบชีวติ เดิม ๆ
นอกจากนี้ การบริโภคความรู้และค่านิยมต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ยังเป็นความรู้และค่านิยมที่ได้รับจากต่างประเทศ
เช่น อเมริกา และยุโรป เป็นหลักส�ำคัญ ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ความจริง ไม่มีการสอนให้วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนในสังคมไทย ท�ำให้ผู้เรียนและระบบการศึกษาไทยตามรอยตะวันตกอยู่ตลอดเวลา จนเป็นการศึกษา
ที่ขาดส�ำนึกความเป็นตัวตน
ภาพของการศึกษาไทยจึงเป็นระบบบริโภคนิยม เป็นการบริโภคตามแบบอย่างคนอืน่ และตามอย่าง
ต่างประเทศเป็นส�ำคัญ ซึง่ สามารถแยกลักษณะของการบริโภคนิยมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) บริโภคตามอย่าง
คนอื่น 2 ) บริโภคตามอย่างสร้างสรรค์ 3) สร้างผลผลิตสร้างสรรค์ และ 4) สร้างผลผลิตตามอย่างคนอื่นไป
เรื่อย ๆ ดังภาพประกอบ
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บริโภคนิยมกับแนวคิด CCPR Model
บริโภคนิยม
บริโภค/ตามอยาง
1

บริโภค/สรางสรรค
2

ตามอยาง

สรางสรรค

ผลิตผล/ตามอยาง
3

ผลิตผล/สรางสรรค
4

C
C
P
R

ผลิตผลนิยม

วิเคราะห
Ritical Mind
สรางสรรค
Reative Mind
ผลิตภาพ
Roductive Mind
รับผิดชอบ
Esponsible Mind

รูปแบบที่ 1 : บริโภคตามอย่างคนอื่น (ตามคนอื่นไปทุกอย่าง)
รูปแบบที่ 2 : บริโภคตามอย่างสร้างสรรค์ (อย่างฉลาดขึ้น)
รูปแบบที่ 3 : สร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ (คิดของเราเอง)
รูปแบบที่ 4 : สร้างผลผลิตตามอย่าง (ลอกคนอื่น)
ภาพประกอบ 1
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาการศึกษาแบบ CCPR:
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของไทยเป็นไปในทิศทางที่มีคุณค่าต่อตัวผู้เรียนและคุณค่าต่อสังคมในทาง
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ให้ด�ำรงอยู่ในภาวะสังคมโลกที่แข่งขัน
อย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบนั จึงควรจะเปลีย่ นกระแสการศึกษาใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางทีก่ อ่ ให้เกิดเป็นผลผลิต
และเห็นผลในทางปฏิบัติ แล้วให้ผลผลิตนั้น เป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ ๆ
ที่เกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้น ๆ โดยการเปลี่ยนกระแสการศึกษาจากรูปแบบที่ 1
ระบบบริโภค ตามอย่างคนอืน่ ให้เป็นรูปแบบที่ 4 คือ ระบบทีส่ ร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ ให้การศึกษาเป็นไป
เพือ่ การคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิง่ ใหม่ ๆ ให้ผเู้ รียนมีความคิดใหม่ ๆ สังคมมีคนคิดใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ ๆ ขึน้ ไม่ใช่คอยแต่ตามอย่าง คอยแต่บริโภคจนท�ำให้เกิดวิกฤตการณ์อย่างทีเ่ ป็นมาหลายครัง้ ในสังคมไทย
เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ จึงจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนขึ้นใหม่ โดยให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่จะต้านทานกับกระแสบริโภคนิยมได้หรือเป็นผู้บริโภคอย่างฉลาด ในขณะเดียวกันก็จะต้อง
ให้ผู้เรียนคิดและสร้างผลงานใหม่ขึ้นมาด้วย
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คุณลักษณะผู้เรียนของ CCPR Model
ผูเ้ รียนแนว CCPR Model ประกอบด้วยคุณสมบัติ คือ ต้องคิดวิเคราะห์ (Critical) ก่อน แล้วจึงคิดใหม่
(Creative) ตามมา เมือ่ คิดใหม่แล้วจึงสร้างเป็นผลงาน (Productive) สุดท้ายต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (Responsible) มีลกั ษณะอยู่ 4 ประการทีอ่ ธิบายเพิม่ เติมได้ คือ (ภาพประกอบ 2)

คุณลักษณะผูเรียนของ CCPR Model

Critical Mind

Creative Mind

• มองสังคมใหรอบดาน
• รูที่มาที่ไป
• เขาใจเหตุและผล

• คิดตอยอดจากที่มีอยู
• ประยุกตและใชประโยชน
• มองประเด็นใหม่ได้

Responsible Mind

Productive Mind

• นึกถึงสังคม ประเทศชาติ
• มีจิตสำนึกสาธารณะ
• คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม

• คำนึงถึงผลผลิต
• มีวิธีการและคุณภาพ
• ค่าของผลงาน

ภาพประกอบ 2
1. จิตวิเคราะห์ ผูท้ มี่ จี ติ วิเคราะห์หรือคิดวิเคราะห์นี้ ผูเ้ รียนควรต้องมองสังคมให้รอบด้าน รูท้ มี่ าทีไ่ ป
ของปัญหาในสังคมและเข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปนั้นอย่างชัดเจน
2. จิตสร้างสรรค์ ในขณะทีจ่ ติ สร้างสรรค์หรือคิดสร้างสรรค์นนั้ ค�ำนึงถึงความคิดใหม่และการต่อยอด
จากสิ่งที่มีอยู่ มองเห็น และมองหาประโยชน์ และการใช้สอยได้ รวมถึงการมองสิ่งใหม่เพิ่มเติม
3. จิตผลิตภาพ หรือคิดผลิตภาพ คือ การค�ำนึง่ ถึงผลผลิต มีวธิ กี ารในการสร้างผลผลิต สร้างค่าของงาน
อยู่เสมอ และมีส�ำนึกที่จะสร้างผลงานขึ้นมาใหม่ ๆ
4. จิตรับผิดชอบ คือ การคิดรับผิดชอบ หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ ต่อผู้เรียน ต่อสังคมด้วยพร้อมกันไปเป็นหลัก
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การเรียนรู้แบบ CCPR Model
วิธีการเรียนรู้ในแนวนี้จะใช้ผลลัพธ์ของการสอน เป็นหลักส�ำคัญ เพราะในอนาคตสังคมไทย
จะมีปฏิกิริยา ในเชิงของการเรียกร้องผลลัพธ์ของการศึกษามากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมีแนวคิดที่สามารถน�ำไปสู่
การปฏิบัติได้ 4 ประการเช่นกัน (ภาพประกอบ 3)
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Criticality - Based โดยเน้นการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลัก หลักคิดนี้
เกิดจากความเป็นสังคมผูบ้ ริโภค คนไทยจ�ำเป็นต้องสอนให้เด็กรูจ้ กั วิเคราะห์ เลือกและมัน่ ใจในตนเอง เป็นต้น
2. การจัดการเรียนรู้แบบ Creativity - Based เน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอะไรใหม่ ๆ
มีมมุ มองใหม่ ให้ทางเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ กับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ฝกึ การท�ำงานใหม่เพิม่ เติมจนแน่ใจในทักษะการคิดใหม่
ได้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Productivity - Based เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ มี่ เี ป้าหมาย
ให้ผเู้ รียน ได้สร้างผลงาน (Product) ขึน้ มาจากแนวคิดใหม่ทไี่ ด้เริม่ ไว้แล้ว แสวงหาวิธกี ารต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ผลงาน
แล้วประเมินตรวจสอบจนแน่ใจในเชิงคุณภาพ
4. การจัดการเรียนรู้แบบ Responsibility - Based คือ คุณธรรม จริยธรรม ในตัวของผู้เรียน
ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคนไทยต้องเน้นมากทั้งการสอน การฝึก การให้ท�ำตาม และ
การท�ำตามแบบอย่างจนติดเป็นนิสัย

วิธีการเรียนการสอนของ CCPR Model
Responsibility - Based Instruction
• ปลูกฝงความรับผิดชอบในทุกระบบ
• นำตัวเองสู่สาธารณะ สังคม
• ดู ทดสอบ รูปแบบตัวอย่าง
• ย้ำ ซ้ำ ทวน ความดีงามอยู่เสมอ

Criticality - Based Instruction
• วิเคราะห์ปัญหารายบุคคล
• แลกเปลี่ยนความเห็น
• ทบทวนตัวเอง ประเมิน
• เป็นตัวของตัวเอง

Productive - Based Instruction
• วางเป้าหมายที่ผลงาน
• แสวงหาวิธีการต่าง ๆ ให้ได้งาน
• ทดสอบ ประเมินคุณภาพของงาน
• ปรับเปลี่ยน สอดส่องสิ่งใหม่อยู่เสมอ

Creativity - Based Instruction
• มองใหม่ เสนอใหม่ คิดใหม่
• ให้ทางเลือก เพิ่ม ลด
• ต่อยอด เสริม เพิ่ม
• ลองแล้ว ลองอีก ให้แน่ใจ

ภาพประกอบ 3
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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