บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะผู้อ่านวารสารวิทยาจารย์ทุกท่าน วันและเวลาได้เดินทางมาถึง
เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกครั้ง ดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู
รวมไปถึงท่านผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นข้าราชการทุกท่านคงก�ำลังอยูใ่ นช่วงสรุปงานของปีงบประมาณเดิม
และเตรียมเริ่มต้นงานโครงการต่าง ๆ ของปีงบประมาณใหม่ที่จะมาถึงและที่ส�ำคัญ
มีหลายท่านเกษียณอายุงานในเดือนกันยายนนี้ ขณะเดียวกัน วารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ปีที่ 118 ซึ่งมีส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เป็นผู้บริหารจัดการจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและช่วงเวลาเช่นเดียวกัน
วารสารฉบับเดือนกันยายน 2562 นี้ จะเป็นฉบับสุดท้ายในการบอกรับเป็นสมาชิก
และจะปรับรูปแบบเป็นวารสารวิทยาจารย์ ฉบับผลงานวิจยั ออนไลน์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานเพือ่ ก้าวเข้าสูฐ่ านของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และฉบับรูปเล่ม
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสส�ำคัญ
ดิฉนั เชือ่ ว่ามรดกอันล�ำ้ ค่าทีเ่ หล่าบูรพาจารย์ทา่ นได้รเิ ริม่ จัดท�ำวารสารวิทยาจารย์
ตั้งแต่เริ่มต้นและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จวบจนเข้าปีที่ 119 จะยังคงท�ำหน้าที่
สมดังเจตนารมณ์ของการจัดท�ำวารสาร คือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ ค วามรู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารวิทยาจารย์มาโดยตลอดและ
ขอให้ท่านได้ติดตามเราต่อไป

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

บรรณาธิการ

ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นจะน�ำไปสู่ความเจริญงอกงาม และเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อวงวิชาชีพ
ของเรา และขออ�ำนวยพรให้ทุกท่านมีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง ในการสืบทอด
สิ่งดีงามจากอดีตของเหล่าบูรพาจารย์เพื่อความส�ำเร็จของวันนี้และในอนาคตค่ะ

ขอเชิญร่วมส่ง
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ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กองบรรณาธิการกำ�หนด
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อังกะลุงไทย ict
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย
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โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของครูโรงเรียนนาน้อย
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ทักษะการคิดวิเคราะห์ : เทคนิค 5T Model
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วารสารวิทยาจารย์

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจำ� :

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

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
ดร.ราณี จีนสุทธิ์
รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
ประจำ�กองบรรณาธิการ :
นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
นายทรงชัย ชื่นล้วน
ประสานงานฝ่ายผลิต :
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สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

16 กันยายน

วันโอโซนโลก

ปัจจุบันเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปมาก ชั้นบรรยากาศจึงถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษเป็นจ�ำนวนมาก
ชัน้ บรรยากาศต่าง ๆ ถูกท�ำลายลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โอโซน (OZONE) ทีถ่ อื เป็นก๊าซทีพ
่ บมากในชัน้ บรรยากาศของโลก
ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยกรองรังสีตา่ ง ๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสูโ่ ลกของเรา แต่เมือ่ โอโซนถูกท�ำลาย ก็ยอ่ มส่งผลต่อโลกของเรา ท�ำให้
โลกร้อนขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้ มนุษย์โลกจึงหันมาใส่ใจกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
มากขึน้ และได้มกี ารก�ำหนดให้วนั ที่ 16 กันยายน เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) เพือ่ เป็นการพิทกั ษ์บรรยากาศชัน้ โอโซน

4 วิทยาจารย์

ความเป็นมาของวันโอโซนโลก
(Ozone World Day)
ทีผ่ า่ นมา โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ใช้สารเคมีซเี อฟซี
หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC : Chlorofluorocarbon) เป็น
จ�ำนวนมาก พบมากในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องท�ำความเย็น
และอุตสาหกรรมผลิตโฟม ท�ำให้สารเคมีซีเอฟซีระเหยขึ้นสู่
ชั้นบรรยากาศ และไปท�ำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน จนก๊าซโอโซน
ถูกท�ำลาย และลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว
อีกทัง้ สารเคมีซเี อฟซีเป็นสารทีส่ ลายตัวเองได้ยาก จึงท�ำให้
ตกค้างอยูใ่ นชัน้ บรรยากาศเป็นเวลานาน ร่วมกับการทีก่ า๊ ซโอโซน
ถูกท�ำลายลงไปมาก จึงท�ำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเข้าสู่พื้นโลก
มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งสัตว์และมนุษย์เกิดเป็น
โรคมะเร็งผิวหนัง ด้วยเหตุนเี้ อง ทัว่ โลกจึงเริม่ หันมาให้ความส�ำคัญ
กับการพิทักษ์รักษาบรรยากาศชั้นโอโซน
นานาประเทศได้ร่วมกันจัดท�ำอนุสัญญาการป้องกัน
ชัน้ บรรยากาศโอโซน ขึน้ ในปี พ.ศ. 2528 เรียกว่า “อนุสญ
ั ญาเวียนนา
และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารท�ำลายชั้นโอโซน” และจัดให้
ลงนามใน “พิธสี ารมอนทรีออล” ขึน้ ในวันที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ. 2530
ส�ำหรับประเทศไทยได้รว่ มลงนามในพิธสี ารนี้ เมือ่ วันที่ 15 กันยายน
2531 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใช้
ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532
โอโซนคืออะไร
โอโซน (OZONE) เกิดจากธรรมชาติ เป็นก๊าซสีน�้ำเงิน
ทีพ่ บเป็นจ�ำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหน้าที่ส�ำคัญ คือ
เป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ที่เป็น
อันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ บนโลก ไม่ให้เข้าสูโ่ ลกของเรา โดยเฉพาะรังสี
ทีส่ ามารถสร้างอนุมลู อิสระในทุกระดับชัน้ หนังก�ำพร้า ท�ำให้ผวิ หนัง
เกิดอาการแสบร้อน แดง และไหม้เกรียม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้อยูใ่ นปริมาณ
ทีเ่ หมาะสม และช่วยลดความร้อนสะสมในบรรยากาศอันเกิดจาก
รังสียูวี ท�ำให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง โรคตา
ต้อกระจก และป้องกันระบบนิเวศวิทยาไม่ให้เสียสมดุล
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ที่อยู่ของโอโซน
โลกของเรามีชั้นบรรยากาศปกคลุมอยู่ โดยแบ่งเป็นชั้น ๆ ตามอุณหภูมิและความสูง
จากพื้นดิน ดังนั้น ระดับความสูงของชั้นบรรยากาศ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาล
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1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นดิน 0-15
กิโลเมตร โดยอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่สูงขึ้น ในบรรยากาศชั้นนี้มี
โอโซนอยู่ แต่เป็นโอโซนที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็น
สารออกซิแดนต์ แยกอะตอมของออกซิเจนออกจากสารประกอบอื่น ๆ รวมถึง
ออกซิเจนในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ด้วย จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่า
จะเป็นประโยชน์
2. ชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratsphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ในระดับ 15-50
กิโลเมตรจากพื้นดิน โดยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงที่สูงขึ้น เนื่องจาก
บรรยากาศชัน้ นีม้ โี อโซนอยูเ่ ช่นเดียวกัน และเป็นโอโซนทีท่ ำ� หน้าทีป่ อ้ งกันโลกจาก
รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ที่มาจากดวงอาทิตย์ เมื่อโอโซนดูดซับพลังงาน
ความร้อนจากรังสีอลั ตราไวโอเลต จึงท�ำให้บรรยากาศในชัน้ นีม้ อี ณ
ุ หภูมทิ สี่ งู ขึน้ นัน่ เอง
3. มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ในระดับความสูง 50-80
กิโลเมตรจากพื้นดิน แต่อุณหภูมิในชั้นนี้จะลดลงตามระดับความสูงที่สูงขึ้น
เนือ่ งจากมีโอโซนอยูน่ อ้ ย และสามารถดูดซับรังสีอลั ตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
4. เทอร์โมสเฟียร์ หรือไอโอโนสเฟียร์ (Thermosphere or Ionosphere) เป็นชัน้
บรรยากาศที่อยู่ในระดับความสูง 80-500 กิโลเมตรจากพื้นดิน โดยบรรยากาศ
ในชัน้ นีจ้ ะประกอบไปด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ อุณหภูมใิ นชัน้ นี้
จะร้อนเพราะโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจนดูดซับพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์เอาไว้มาก
5. เอกโซสเฟียร์ (Exosphere) เป็นชั้นบรรยากาศชั้นสุดท้ายที่เป็นส่วนต่อระหว่าง
บรรยากาศโลกและอวกาศ โดยมีความสูงจากพื้นดิน 500 กิโลเมตรขึ้นไป

• โอโซนที่ ดี เป็ น โอโซนตามธรรมชาติ ที่ อ ยู ่ ใ น
ชัน้ บรรยากาศสูง ๆ สูงจากพืน้ ดินมากกว่า 40 กิโลเมตร
ขึ้นไป ท�ำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตรา
ไวโอเล็ต
• โอโซนที่ไม่ดี เป็นก๊าซที่มีพิษในอากาศชั้นล่าง สูง
จากพืน้ ดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร มีหลายสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิด
โอโซนที่ไม่ดีในอากาศ เช่น เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
โดยมีแสงสว่างเป็นตัวเร่ง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เครื่องก�ำเนิดความร้อน จาก
กระบวนการผลิตในแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น
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แหล่งที่มาของโอโซน
1. ตามธรรมชาติ โอโซนเกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ หรือฟ้าผ่า ฟ้าแลบ และแสงจากดวงอาทิตย์
โอโซนนีม้ อี ยูม่ ากในบรรยากาศชัน้ สูง เหนือพืน้ ดินขึน้ ไปกว่า 20 กิโลเมตร และมีบทบาทส�ำคัญในการกรองเอา
รังสีอัลตราไวโอเลตออกจากรังสีแสงอาทิตย์ หลังจากดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตแล้ว จะแตกตัวกลายเป็น
ก๊าซออกซิเจน และกลับมารวมตัวกันกลายเป็นโอโซนได้อีก จะเกิดเช่นนี้ไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด
แบบปฏิกิริยาลูกโซ่
2. โอโซนที่มนุษย์สร้างขึ้น: การผลิตโอโซนสามารถท�ำได้โดยการใช้รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ หลอด UV วิธีนี้
จะสร้างความเข้มข้นของก๊าซโอโซนไม่สูงนัก อีกวิธีคือ การใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
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“

เมื่อบรรยากาศในชั้นสตราโทสเฟียร์ไม่มีโอโซน
ก็ท�ำให้รังสีอัลตร้าไวโอเลตส่องลงมายังพื้นโลกได้มากขึ้น

เป็นอันตรายอย่างหนึ่งต่อมนุษย์

“

จุดเด่นของโอโซน คือ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะแบคทีเรียที่ท�ำ
ให้เกิดโรคและกลิน่ เหม็น ท�ำลายกลิน่ สารเคมี และก๊าซพิษได้ดเี ยีย่ ม ไม่ทงิ้ พิษตกค้าง เพราะเมือ่
ท�ำปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้งจะได้ออกซิเจน (O2) จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
จึงสามารถผลิตขึ้นได้จากอากาศทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้
ปัจจุบนั โลกยังอยูใ่ นสภาวะของการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ เป็นสิง่ ทีย่ ำ�้ เตือน
มนุษย์ว่าจะท�ำอย่างไร ถึงจะอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโลกได้ นานาประเทศและองค์กรต่าง ๆ ควร
ร่วมมือกัน ก่อนที่วันโอโซนโลก จะเป็นเพียงการจัดตั้งจากมนุษย์และมนุษย์ร่วมกันท�ำลายเอง

ที่มา :
http://www.mnre.go.th/reo13/th/calendar/detail/571
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/672
http://cwc.mwa.co.th/backend/activityalbum/shownewsdetail.php?news=47
https://il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter2/chapter2_airpolution8.html
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62433/-blo-sciear-scihttps://www.sanook.com/health/10341/
https://scoop.mthai.com/specialdays/5340.html
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Read Up Zone
วิมล มาเทียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.27 น. โดยนายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีชว
่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยผูบ
้ ริหาร
และข้าราชการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ พระองค์ทรงทอดพระเนตร ภายในห้องจัดแสดง
ซึ่งมีทั้งหมด 6 ห้อง
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ส�ำหรับความเป็นมาของพิพธิ ภัณฑ์การศึกษาไทยเกิดขึน้ มาจากการบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภ
ครัง้ ใหญ่ ในปีพทุ ธศักราช 2559 โดยเห็นว่าอาคารราชวัลลภมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา โครงสร้างหลังคา
ช�ำรุด วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนังสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ระบบระบายน�้ำ
ภูมทิ ศั น์ โดยรอบเสือ่ มสภาพ จึงได้กำ� หนดให้มกี ารด�ำเนินการขึน้ ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งภายในอาคารชั้นล่างด้านในได้ปรับปรุงซ่อมแซมจากเดิม คือส�ำนักงานบริหารการคลังและ
สินทรัพย์ ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ประกอบด้วย
พื้นที่จัดแสดง 6 ห้อง ดังนี้
1. โถงต้อนรับ จากป้ายด้านหน้าพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเข้าไปเป็นโถงกลาง จัดแสดง
ประวัติความเป็นมาของอาคารราชวัลลภ สร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์การศึกษาไทยในปัจจุบนั
และเป็นอาคารทีม่ คี วามผูกพันกับกระทรวงศึกษาธิการมาตัง้ แต่ครัง้ อดีต นอกจากนัน้ ยังจัดแสดงสือ่ การเรียน
การสอนในอดีต เช่น โปสเตอร์ความรู้ พระราชหัตถ์เลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ ฯลฯ เพื่อดึงดูดความสนใจส�ำหรับผู้เข้าชม
2. ห้องแบบเรียนไทย ถัดจากโถงต้อนรับทางด้านซ้ายมือ เป็นห้องแบบเรียนไทย จัดแสดง
แบบเรียนไทยฉบับแรกของไทย คือ จินดามณี (จ�ำลอง) ซึง่ เป็นหนังสือสมุดไทยสมัยอยุธยา และได้มกี ารน�ำมา
พิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือปัจจุบันโดยกรมศิลปากร แบบเรียนภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมี
ชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายอย่างมาก มีการจัดแสดงแบบเรียนทุกสาขาวิชา โดยได้คัดเลือกหนังสือ
จากคลังหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการน�ำมาจัดแสดง และยังได้คดั เลือกเพิม่ เติมไว้อกี จ�ำนวนหนึง่ เพือ่ ใช้
ในการจัดแสดงหมุนเวียน ทั้งนี้ ยังได้คัดเลือกหนังสือแบบเรียนในอดีตที่น่าสนใจจ�ำนวนเกือบ 100 เล่ม
จัดท�ำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล

วิทยาจารย์ 11

3. ห้องสมุดเฉพาะ จากห้องแบบเรียนไทยทรงพระราชด�ำเนินเข้าไปด้านในเป็นห้องสมุดเฉพาะ
ทีร่ วบรวมหนังสือและเอกสารความรูด้ า้ นการศึกษา เช่น หนังสือชุดความรูท้ พี่ ระราชทานให้จดั พิมพ์ขนึ้ ในโอกาส
พระราชพิธีส�ำคัญ บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือความรู้ที่ใช้เป็น
หลักอ้างอิง หนังสือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เช่น พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา ระเบียบ
และแผนการศึกษา หลักสูตร คูม่ อื ครู และแบบเรียน ฯลฯ เพือ่ ให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษาค้นคว้าและสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์อา้ งอิงได้อย่างถูกต้อง ซึง่ ภายในห้องจัดโต๊ะเก้าอีโ้ คมไฟส�ำหรับอ่านหนังสือ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ
4. ห้องพัฒนาการการศึกษาไทย สมัยสุโขทัย – รัตนโกสินทร์ ห้องพัฒนาการศึกษาไทยเป็นห้อง
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ น�ำเสนอเรือ่ งราวของพัฒนาการการศึกษาไทยตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระมหากษัตริยไ์ ทยทุกพระองค์ทที่ รงมีตอ่ การศึกษา ด้วยทรงเห็นว่า การศึกษาคือหัวใจส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน การศึกษาของไทยในอดีตมีวัด วัง บ้าน เป็นศูนย์กลางการศึกษาของคนไทยมาตั้งแต่
สมัยอดีต
นับแต่สมัยสุโขทัย จากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ระบุว่า พระมหากษัตริย์ทรงศึกษาพระไตรปิฎก และ
ศาสตร์ดา้ นการปกครองต่าง ๆ จากพระและพราหมณ์ ด้วยเป็นสรรพวิชาของชนชัน้ สูง ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจาก
อินเดีย ส่วนราษฎรทัว่ ไปได้ศกึ ษาความรูจ้ ากวัด ในส่วนนีม้ กี ารจัดแสดงมัลติมเี ดียประกอบศิลาจารึก (จ�ำลอง)
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชในฐานะหลักฐานแรกของ
การทีค่ นไทยมีตวั อักษรไทยไว้บนั ทึกความรูไ้ ทย รวมทัง้ มีกจิ กรรมประทับตราอักษรจารึก เพือ่ เรียนรูล้ กั ษณะของ
ตัวอักษรจารึกเทียบกับอักษรไทยปัจจุบัน
ภายในห้องนี้ได้บันทึกเรื่องราวสมัยอยุธยา มาจนถึงสมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ให้อ่านเป็น
ความรู้เรื่องราวการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของการจัดแสดงได้มีการจ�ำลองบรรยากาศ
ห้องเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี “ครูฝรั่ง” เป็นผู้สอน บนโต๊ะนักเรียนจัดแสดงอุปกรณ์การเรียน ซึ่งท�ำให้
ผู้ชมได้รับประสบการณ์ร่วมเป็นนักเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5
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5. ห้องพระมหากรุณาธิคุณของราชสกุลมหิดล กับการศึกษาไทย เป็นห้องที่เชื่อมติด
กับห้องพัฒนาการศึกษาไทย น�ำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของราชสกุลมหิดล ที่ทรงมีคุณูปการต่อ
การศึกษาไทย นับแต่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทีท่ รงวางรากฐาน
ด้านการศึกษาการแพทย์แบบตะวันตกในประเทศ ต่อเนื่องมาจนถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกิดเป็นองค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชา" และนวัตกรรม
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีพระราชปณิธานให้คนไทยรูค้ ดิ และพึง่ พาตนเองได้ตลอดชีพ ฯลฯ ซึง่ ภายในห้อง
ได้จัดแสดงวีดิทัศน์ที่สื่อถึง “ศาสตร์ของพระราชา” อันแ นวพระราชด�ำริในการพัฒนาตนอย่างยั่งยืน
6. ห้องเสนาบดี จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของกระทรวงศึ กษาธิการตั้งแต่เมื่อแรก
ตัง้ เป็นกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ จนเป็นกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั และน�ำเสนอประวัติ
และผลงานของเสนาบดีกระทรวงและรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิ การที่มีบทบาทส�ำคัญในด้าน
การจัดการศึกษา โดยมีการจัดแสดงโต๊ะท�ำงานของเสนาบดีคนส�ำคัญ คือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุนเรนทราธิบดี
(หม่ อ มราชวงศ์ เ ปี ย มาลากุ ล ) นอกจากนั้ น ยั ง จั ด แสดงหนั ง สื อ และเอกสารส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รายงานกระทรวงธรรมการฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่ 5
หลักสูตรการเรียนการสอนและคู่มือครูในยุคทศวรรษ 2500 ฯลฯ นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดเตรียม
เอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการไว้ ให้เพิ่มเติมเพื่อการหมุนเวียนจัดแสดง
รวมทัง้ มีคอมพิวเตอร์เชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ตส�ำหรับผูส้ นใจรายละเอียดเกีย่ วกับกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ 		
ส�ำหรับผู้สนใจที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากสถานศึกษาจะมา
เป็นหมูค่ ณะให้ทำ� หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางพิพธิ ภัณธ์ ฯ จะมีเจ้าหน้าที่
เดินน�ำชม ทั้งนี้สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วนการศึกษา 1579
14 วิทยาจารย์

รอบรั้วคุรุสภา

คุรุสภาร่วมกับ 16 หน่วยงาน
จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี 2562
“ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต”
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคต เพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future Teachers
For Future Learners) ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โดยวันที่ 17 สิงหาคม 2562 มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม
กล่าวปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลผลงานวิจยั ของคุรสุ ภา ประจ�ำปี 2562 “ระดับภูมภิ าค” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีทางวิชาการ
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ ตลอดจนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานนวัตกรรมต้นแบบทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวิชาการและมีคณ
ุ ภาพเป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาได้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และกระตุน้ ให้ใช้กระบวนการวิจยั สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่ อนาคต”
ตอนหนึง่ ว่า การประชุมทางวิชาการนีจ้ ะเป็นเวทีวชิ าการของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีจ่ ะได้มโี อกาสมาน�ำเสนอ ร่วมรับฟัง
ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นส�ำคัญทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ประเทศ แนวคิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือต่อยอดการด�ำเนินงาน รวมถึงแนวคิดวิธีการใหม่ที่ท้าทายและตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก นโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้มคี วามพร้อมในการด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เพือ่ เป็นพลังขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่
Thailand 4.0 นโยบายด้านการศึกษาจึงเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล โดยน�ำรูปแบบแนวคิดวิธกี ารใหม่ ๆ ในการจัดการหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา จึงเป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต
ผมในฐานะผู้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบงานการศึกษา ได้เห็นถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาครู เพือ่ ช่วยต่อยอดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ทีจ่ ะส่งผลต่อความสามารถของเด็กโดยตรง
รวมทัง้ ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของครูไทยดีขนึ้ ให้ครูมกี ำ� ลังใจในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นแม่พมิ พ์ของชาติ ด้วยการปรับหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องและสนองตอบความก้าวหน้าของดิจิทัลมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อ และการวัดประเมินผล
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล/ ส่งเสริมการเรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ Coding/ พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษา/ ปรับระบบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ
รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงสร้างสังคมออนไลน์ของไทย เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
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การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ครู”
ที่ท�ำหน้าที่สอน เป็น “โค้ช” ที่ต้องให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป
อย่างไม่มวี นั สิน้ สุด ครูจะต้องเป็น “ผูอ้ ำ� นวยการการเรียนรูใ้ ห้แก่เด็ก” โดยกระตุน้ ให้เด็กได้เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ค้นคว้า และแสวงหาค�ำตอบจากการเรียนของตน “ครู” เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพการศึกษาทั้งหมด และผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการอย่างชัดเจนทีเ่ ข้าไปสนับสนุนให้เกิดคุณภาพดังกล่าว บทบาทของครูและผูบ้ ริหาร จึงจ�ำเป็นต้อง
เปลีย่ นสมรรถนะหลักทีค่ รูตอ้ งมี คือ ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรียนเกิดความกระหายทีจ่ ะค้นคว้าเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงทักษะการจัดการเรียนรูผ้ า่ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการออกแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และประเมินผล
การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะใหม่นี้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้น ครูในยุคนี้จึงต้องมีคุณลักษณะหนึ่งที่ส�ำคัญที่เรียกว่า e - Teacher
คือ ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มีความสามารถ ในการถ่ายทอดหรือขยาย
ความรู้ของตนเองสู่ผู้เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดงานประชุมทางวิชาการในวันนีถ้ อื เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักวิชาการ นักวิจยั นิสติ /นักศึกษา และประชาชนผูท้ สี่ นใจ ได้มโี อกาสแสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ของการเปลีย่ นแปลงในโลก
แห่งยุคดิจิทัล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพ ที่จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้น�ำแนวคิด รูปแบบ
วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าร่วมไปปรับประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับงานตามบทบาทภารกิจของตน
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึง การจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ว่าได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�ำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�ำหรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
ส�ำนักงานกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา ส�ำนักงาน สกสค. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด มูลนิธคิ นี นั แห่งเอเชีย และส�ำนักงาน Worlddidac Asia ทีต่ ระหนักและเห็นความส�ำคัญของพลังครู
เพือ่ ขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษาไทย
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี 2562 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูได้เรียนรู้ ปรับตัว และเห็นความส�ำคัญ
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งคุณลักษณะ สมรรถนะ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความหมาย และมีคุณภาพ
ส�ำหรับผูเ้ รียนแห่งอนาคต ภายใต้บริบทของสังคมโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว แบบชนิดทีค่ าดเดาได้ยาก ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจยั นิสติ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป ประมาณ 1,800 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา
เรื่อง “การศึกษาแห่งอนาคต” การอภิปราย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน นิทรรศการผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มากกว่า 20 เรื่อง กับไฮไลต์เด็ด ๆ ใน Sub Theme
“ทักษะชีวิตเพื่อโลกแห่งอนาคต” “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” “การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลก” “Coding” “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” รวมถึงคลินิกวิจัย ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการท�ำงานวิจัย และคลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้เข้าร่วมงานสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง เฟซบุก๊ แฟนเพจ “คุรสุ ภา” https://www.facebook.com/
Khurusaphaofficial และสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการของคุรสุ ภา ประจ�ำปี 2562 และดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
16 วิทยาจารย์
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ครูรู้กฎหมาย
กองบรรณาธิการ

ผลกระทบที่เกิดจากการได้รับค�ำวินิจฉัยให้พักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 5 บัญญัติให้
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และมาตรา48 บัญญัตวิ า่ ผูซ้ งึ่ ได้รบั ใบอนุญาตต้องประพฤติปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชี พ ซึ่งในมาตรา 48 บัญญัติว่าให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วชิ าชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (3) มาตรฐานการปฏิบตั ติ น
และมาตรา 50 บัญญัติว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนให้ก�ำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ประกอบด้วย (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับ
บริการ (4) จรรยาบรรณต่อสังคม หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไม่ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือ
ประพฤติผิ ดจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างร้ายแรง คุรุสภามีอ�ำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรา 9 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวทางก�ำหนดระดับความผิดทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ กรณีทมี่ ลี กั ษณะร้ายแรงในระดับ
พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้
1. ความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับศิษย์ผู้ประกอบวิชาชีพหรือ
บุคคลอื่น ตามความร้ายแรงของกรณี
2. ความผิด เกี่ยวกับการเสพสุราในสถานที่ราชการหรือชุมชน ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
หน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง
3. ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน ประเภทกฎหมายห้ามขาด (ตามบัญชี ก.)
4. ความผิดเกี่ยวกับละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของกรณี
5. ความผิดเกีย่ วกับการลงโทษศิษย์หรือนักเรียน เป็นการลงโทษทีไ่ ม่เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือกระท�ำให้อับอายลักษณะประจาน ดูหมิ่น
6. ความผิด ที่เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มีไว้ในครอบครอง ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย หรือให้
การสนับสนุนช่วยเหลือ
7. ถูกคดีอาญาถึงที่สุดให้จ�ำคุกเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่
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เมือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และได้รบั ค�ำวินจิ ฉัย
ให้พกั ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการวิชาชีพ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้นั้นไม่ ว่าจะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน สายบริหารสถานศึกษา
สายบริหารก ารศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เช่น ต�ำแหน่งธุรการ เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 51/1 ก�ำหนดให้การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินจิ ฉัยสัง่ พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตทุกประเภทที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับ
กรณีถูกสั่ งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะและเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 6 (8) ก�ำหนดว่า
การเบิกจ่า ยเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
ในกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมิให้จ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างวันที่ถูกสั่งให้พักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หากมีตำ� แหน่งอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งมีใบอนุญาต และผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานการศึกษานัน้ พิจารณา
เห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว และไม่ขาดคุณสมบัติของ
การเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ
หากไม่มีตำ� แหน่งว่างหรือต�ำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้และผู้บังคับ
บัญชาหน่วยงานเห็นว่าผู้นั้นเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาอืน่ ให้ดำ� เนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีห่ น่วยงาน
ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต
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หากทั้งสองกรณีดังกล่าวไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามที่ก�ำหนด ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ ซึง่ เป็นไปตามมาตรา 107 (6) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมือ่ ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เงินวิทยฐานะตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
และเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 6 (9) การเบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะของข้ า ร าชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะได้ถึงก่อนวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาทีป่ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และถูกวินจิ ฉัยให้พกั ใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีผลกระทบ 3 ประการหลักดังนี้ 1) ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบวิชาชีพนัน้ ๆ 2) กรณีถกู เพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพอาจถูกให้ออกจากราชการ 3) ไม่สามารถรับเงินวิทยฐานะหรือเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ได้ในช่วงของการถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ถือได้วา่ เป็น
บุคคลส�ำคัญที่ สั งคมให้การยอมรับนับถือ ยกย่อง จึงจ�ำเป็นต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี ตัง้ มัน่ อยูใ่ นความดี
ให้สมกับทีส่ งั คมหรือผูร้ บั บริการให้ความศรัทธา ขอฝากคติเตือนใจไว้วา่ “ความดีคอื เครือ่ งประดับตัว
ความชั่วเป็นเครื่องประจานตน”
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้ 5 ปี และจะต้องขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน
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กรณีศึกษาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีอายุความในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในการกล่าวหาหรื อ กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย
การประพฤติปฏิบั ติตนไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถกระท�ำได้แต่ต้องค�ำนึงถึง
อายุความในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ซึ่งข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความดังกล่าว ได้ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
อายุความ คือระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์
หากปล่อยเนิ่นนานไปจนล่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สิทธิดังกล่าวจะยกขึ้นอ้างอีกมิได้ ซึ่งเรียกว่า
“การขาดอายุความ” เช่น สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ คดีขาดอายุความ หนี้ขาดอายุความ เป็นต้น
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 51 ก�ำหนดให้บุคคล
ซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต มีสทิ ธิกล่าวหา
ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยท�ำเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
กรรมการคุรสุ ภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอืน่ มีสทิ ธิกล่าวโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพว่า
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา
สิทธิการกล่าวหา หรือสิทธิการกล่าวโทษดังกล่าวจะสิน้ สุดลงเมือ่ พ้นหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีผ่ ไู้ ด้รบั
ความเสียหายหรือผูก้ ล่าวโทษรูเ้ รือ่ งการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว และรูต้ วั ผูป้ ระพฤติผดิ
การถอนเรือ่ งการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษทีไ่ ด้ยนื่ ไว้แล้วนัน้ ไม่เป็นเหตุให้ระงับการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อ 10 ก�ำหนดว่าเมื่อส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษแล้ว ให้เลขาธิการ
ตรวจสอบในเบื้อง ต้ น หากเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษเรื่องใดพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวหาหรือ
ผูก้ ล่าวโทษรูเ้ รือ่ งการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และรูต้ วั ผูป้ ระพฤติผดิ ให้เสนอคณะกรรมการ
เพื่อมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับอายุความในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
นาง ก. ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 กรณีท่ี
นาง ข. ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียน ค. ได้กู้ยืมเงินของนาง ก. ไปเป็นเงิน 500,000 บาท และ
ไม่ยอมช�ำระหนี้ จนกระทั่งศาลมีค�ำพิพากษาให้นาง ข. ช�ำระหนี้ แต่นาง ข. ก็ยังไม่ยอมช�ำระหนี้
แต่ประการใด ซึง่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการผิดนัดช�ำระหนีข้ องนาง ข. เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2551
ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีค�ำพิพากษาให้ช�ำระหนี้แก่นาง ก. ในมูลหนี้แรกจ�ำนวน 90,000 บาท และต่อมา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ศาลพิพากษาให้นาง ข. ช�ำระหนี้จ�ำนวน 410,000 บาท ในมูลหนี้ที่สอง
รวมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 500,000 บาท แต่นาง ก. ได้ยนื่ หนังสือร้องเรียนกรณีดงั กล่าวลงวันที่ 19 เมษายน
2556 ย่อมที่จะพ้นอายุความหนึ่งปี (27 กรกฎาคม 2552)
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้พิจารณาแล้วและมีมติไม่รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณา
ซึง่ เหตุผลตามกฎหมายในอันทีจ่ ะต้องมีอายุความเป็นนิตนิ โยบายของรัฐเพือ่ ด�ำรงความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงในการอ้างสิทธิของบุคคล อันเป็นการห้ามปรามมิให้มีการน�ำเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้วนั้นย่อมยุ่งยากส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องในการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์แก่กัน
พยานหลักฐานอาจสูญหาย เสือ่ มสภาพ บกพร่อง หรือคลาดเคลือ่ นไป ตามกาลเวลาได้ ซึง่ จะส่งผลให้
การวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นไม่อาจเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง
กรณีตามตัวอย่างข้างต้นก็เช่นกัน เมื่อนาง ก. ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาได้รู้เรื่องการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพและรูต้ วั ผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2551 แต่กว่า
ทีจ่ ะมายืน่ หนังสือร้องเรียน พ.ศ. 2556 แล้วนัน้ ย่อมท�ำให้สทิ ธิในการกล่าวหานาง ข. สิน้ สุดลง เนือ่ งจาก
หมดอายุความตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ 5 ปี และจะต้องขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ฯ ภายใน 180 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หากยื่นค�ำขอต่ออายุ ฯ หลังจากวันที่
ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะต้องเสียค่าด�ำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละ
200 บาท เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
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EDU Classroom
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

การเรียนการสอน

ด้วยการ
ตกผลึก
ทางปัญญา
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ความหมายและความส�ำคัญ
การตกผลึกทางปัญญา เป็นความสามารถของผู้เรียนที่จะประเมินค่า
งานวิชาการหรือองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาหรือสร้างขึ้นใหม่ แล้วน�ำมาท�ำความเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ ครบถ้วน และรอบด้าน รูถ้ งึ เหตุผลเบือ้ งหลัง ทัง้ ในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนนานาชาติ จนประจักษ์อย่างชัดแจ้งในควมรู้นั้น พร้อมทั้งสามารถ
บูรณาการเข้ากับสังคมได้อย่างสมบูรณ์ เพือ่ เป็นฐานส�ำหรับแนวคิดใหมได้ (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2547)
การเรียนการสอนโดยการตกผลึกทางปัญญา จึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญ
ต่อผูเ้ รียนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นผูเ้ รียนทีเ่ ริม่ เป็นหรือ
จะเป็นผูใ้ หญ่มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับศาสตร์ทศี่ กึ ษา ในระดับหนึง่ แล้ว และเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนป็นส�ำคัญโดยแท้จริง เนื่องด้วยเป็นการส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้สรรค์สร้าง ความรูค้ วามคิดด้วยตนเอง โดยการรวบรวม ท�ำความเข้าใจ
สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเองแล้วสร้างเป็นผลงานเขียนขึน้
เป็นส�ำคัญ
การสร้างผลงานทีจ่ ะสะท้อนการตกผลึกทางปัญญาได้ดที สี่ ดุ คือ การเขียน
เพราะการเขียนเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ ความคิด ประสบการณ์ และสือ่ อารมณ์ความรูส้ กึ
ของผู้รียนได้อย่างดี ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและมีมุมมอง
ที่กว้างขึ้น การเรียนการสอนโดยการสร้างผลงานการเขียนจะเกิดผลสมบูรณ์ได้
หากผู้สอนและผู้เรียนได้วิเคราะห์ผลงานร่วมกัน ผู้สอนควรสอดแทรกการสอน
การคิด ค�ำนิยม และจริยธรรมรวมทั้งสื่อสารกับผู้เรียน เพื่อประเมินว่ากระบวนการ
ถ่ายทอดการคิดของผู้เรียนออกมาเป็นผลงานนั้นเขียนสอดคล้องกันหรือไม่
เหตุที่การสอนและผลจากการสอนอันเกิดจากการตกผลึกทางปัญญา
มีความส�ำคัญ เพราะนอกจากผลงานจากการศึกษาทีเ่ กิดจากกระบวนการทางปัญญาแล้ว
จะต้องมีความชัดเจนว่าเป็นผลผลิต (Product) ทีเ่ หมาะสม แต่ความชัดเจนทีเ่ ราเห็น
อาจจะเป็นภาพลวงอยูก่ ไ็ ด้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างเข้มข้นจนกว่า
ผลงานที่เราศึกษาจากความรู้ที่เราพบนั้นมีความเหมาะสมจริง ปราศจากเหตุผล
หรือสิ่งซ่อนเร้นในการเมือง เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรม เนื่องจากความรู้ทางวิชาการ
อาจจะมีเหตุผลซ่อนเร้นทางการเมือง นานาชาติ และวัฒนธรรมอยู่เสมอ (อุรวดี
รุจิเกียรติก�ำจร, 2550)
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การคิดวิจารณญาณ
(Criticalization)

การนำเสนอ
(Communication)

การตกผลึกทางปญญา
(Crystallization)

การบูรณาการ
เชื่อมโยงความรู
(Integration)

การสรางความรู
(Creation)

การประจักษในคุณคา
ของความรู
(Valuation)

แผนภูมิแสดงวงจรของการตกผลึกทางปญญา

แผนภูมิแสดงวงจรของการตกผลึกทางปัญญา

กระบวนการและขั้นตอน
กระบวนการเรียนรู้จากการตกผลึกทางปัญญา ประกอบไปด้วยกระบวนการพื้นฐานหลัก
5 ประการ คือ การคิดวิจารณญาณ (Criticalization) หมายถึง การท�ำความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง
ในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาก่อนว่ามีเหตุผลทีม่ าซ่อนเร้นอยูบ่ า้ งหรือไม่ หมายถึง ไม่เชือ่ หรือไม่ยอมรับอะไร
ง่าย ๆ หลังจากนั้น จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่ (Creation) ซึ่งอาจจะได้มาจากการคิด
การสอน การวิจัย การสร้างขึ้นเอง เพื่อให้มีความรู้และผลงานใหม่ขึ้นมา ขั้นตอนที่ 3 คือ
การประเมินในเชิงคุณค่า (Valuation) เมือ่ ได้งานขึน้ มาแล้ว ต้องด�ำเนินการวิพากษ์วจิ ารณ์กอ่ นว่า
เหมาะสมเพียงใด แล้วจึงให้คุณค่าว่ามีความหมายมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นจึงน�ำไปสู่
การบูรณาการ (Integration) ว่าสิ่งที่ได้ศึกษา และพัฒนาจนเป็นมีผลงานนั้นสามารถเชื่อมโยง
เข้ากับบุคคลและสังคมได้มากน้อยเพียงใด อธิบายความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับสังคมสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างไร ขั้นตอนสุดท้าย คือ การสื่อสาร (Communication) กับบุคคลต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
งานเขียนจึงเป็นภาพสะท้อนสิ่งที่ส�ำคัญของการตกผลึกทางปัญญา (Crystallization)
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การด�ำเนินการสอนในแนวนี้ ควรเริ่มต้นด้วย
การท�ำความเข้าใจกับผูเ้ รียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน
ในแนวนี้ก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงออกอย่างไร และจะมีประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนในลักษณะใด
ได้บ้าง แล้วจึงให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทั้ง 5 ประการก่อน ต่อจากนั้นจึงให้เรียนเข้าสู่เนื้อหา
ตามล�ำดับ
การด�ำเนินการเรียนรู้แนวนี้ มีขั้นตอนส�ำคัญ ดังนี้
ขั้นการพัฒนางาน
1. หลังจากบอกจุดประสงค์แล้ว จึงท�ำความเข้าใจ
ในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา ว่าครอบคลุม
ประเด็นส�ำคัญอะไรบ้าง แล้วจัดแบ่งประเด็นหลักประมาณ
4 - 5 ประเด็น แล้วให้ผู้เรียนไปศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
แนวคิดตามประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น ให้กว้างขวางที่สุด
เท่าทีจ่ ะกว้างได้ โดยอาจศึกษาจากงานวิจยั ต่าง ๆ ประกอบด้วย
ก็ได้ เมื่อได้ประเด็นแล้ว ผูเ้ รียนต้องวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ
ร่วมกับเพื่อน เป็นกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเข้มข้น
(Criticalizing the Knowledge)
หลังจากนัน้ ให้ผเู้ รียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ
แยกทีละประเด็น แล้วให้เขียนประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น
ออกมาเป็นผลงานในลักษณะที่เป็นแนวคิดของตนเอง
ทีไ่ ด้ผา่ นการกลัน่ กรอง วิเคราะห์เจาะลึกจนตกผลึกทางความคิด
ของตนเองในขั้นแรกแล้ว

เมือ่ จบแต่ละประเด็นของผูเ้ รียนแล้ว ผูส้ อนควรจะ
ประเมินเชิงให้คณ
ุ ค่า และชีแ้ นะในเชิงเนือ้ หาและกระบวนการเขียน
ของแต่ละคนให้ชดั เจน ให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคน
เพื่อการเรียนรู้และการปรับแก้ไขในครั้งต่อ ๆ ไป
การเขียนประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะเป็นประเด็น
ใหญ่หรือเล็กก็ได้แล้วแต่ตามความหมาะสมและการตกลงกัน
ของผู้เรียนและผู้สอน แต่ควรจะต้องให้ครอบคลุมประเด็น
ที่เป็นเนื้อหาของรายวิชา ๆ นั้น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549)
ขั้นการปรับแก้
3. เมือ่ วิเคราะห์วจิ ารณ์จนพียงพอแล้ว ผูเ้ รียนจะต้อง
น�ำงานชิ้นนั้นไปปรับแก้ ด้วยการทบทวนท�ำความเข้าใจ
จนชัดเจน ให้มีความเข้มข้น มีความคมคายมากยิ่งขึ้น และ
เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4 เมื่อปรับแก้แล้ว จะต้องน�ำผลงานนั้นมาเสนอ
ในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เพื่อนและผู้สอนสะท้อน
ความชัดเจน ความเข้มข้นและความจริงจังอีกครั้งหนึ่ง
โดยประเด็นวิจารณ์จะต้องระบุเหตุผล ความรู้ ข้อมูลเบือ้ งหลัง
ของเรือ่ งนัน้ อย่างชัดเจน และมองห็นแนวทางของการประยุกต์ใช้
ขั้นการตกผลึก
5. เป็นการปรับแก้ให้เป็นงานที่ตกผลึกของตนเอง
ถ้ายังไม่แน่ใจอาจน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์วจิ ารณ์ในชัน้ เรียนได้อีก

ขั้นการทดสอบ
2. เมือ่ ผูเ้ รียนเขียนและแก้ไขจนแน่ใจว่า เป็นความคิด
ตกผลึกของผู้เรียนแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละคนน�ำเสนอในกลุ่ม
เพือ่ ให้เพือ่ นผูเ้ รียนในกลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์ วิจารณ์อกี ครัง้ หนึง่
ด�ำเนินการในลักษณะนีไ้ ปแต่ละประเด็นจนครบ 4 - 5 ประเด็น
ที่วางไว้แต่ต้น
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บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
การสอนในแนวนี้ ผู้สอนจะต้องก�ำหนดเป้าหมายและท�ำความเข้าใจกับผู้เรียน
ให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และจุดหมาย จากนั้นจึงชี้แนะแนวทางการสร้างผลงานการเขียน
ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วตกลงกันก่อนว่า ผูเ้ รียนต้องการสร้างผลงานการเขียนแนวไหน ต่อจากนัน้
สิ่งที่เขียนมีจุดมุ่งหมายอะไร ควรมีความชัดเจนว่า มีเบื้องหลังของเนื้อหาในประเด็นใดบ้าง
เป็นต้น
ในส่วนของผูเ้ รียนเอง ต้องแสวงหาแนวคิด และพัฒนาความคิดของตนซ�ำ้ หลาย ๆ ครัง้
จนเป็นภาพรวมของตนเองอย่างเด่นชัด แล้วจึงถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาให้ชัดเจน
รวมทั้งพร้อมที่จะรับความคิดของคนอื่น ๆ มาเพื่อปรับแก้ความคิดของตนเองด้วย
หลักใหญ่ของการสอนแนวนี้ คือ การทดสอบตนเองแล้วอธิบายความคิดของตนเอง
ด้วยงานเขียนว่าตนเองมีความชัดเจนเพียงใด (Crystalization) และมองแง่มมุ ต่าง ๆ จนครบถ้วนแล้ว
หรือไม่

ที่มา: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

กระบวนการ PDCAS พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรมเรื่อง “กระบวนการ PDCAS พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมโครงงาน” จาก โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น โดยการน�ำของผูอ้ ำ� นวยการ สุรยิ นั ต์ เหล่ามะลึก และคณะครู เนือ้ หาสาระมีดงั นี้
คือ การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้กจิ กรรมโครงงาน
โดยพัฒนาผ่านกระบวนการ PDCAS โรงเรียนโคกโพธิไ์ ชยศึกษา อ�ำเภอโคกโพธิไ์ ชย จังหวัดขอนแก่น เนือ่ งจากผลการประเมิน
มาตรฐานด้านผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ จากการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาดังกล่าว พบว่า ครูขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน จึงด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์ ได้แก่ การอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการนิเทศ
และด� ำ เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น เรื่ อ งการจั ด ท� ำ โครงงานให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ ผ ลการด� ำ เนิ น งาน ดั ง นี้
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จากการสังเกต และการบันทึกการนิเทศ พบว่า 1. การฝึกอบรม
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานโดยยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ ทุกคน สังเกตได้จากครูมคี วามเข้าใจ
ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เมื่อครูได้รับการนิเทศ
พบว่ า คณะครู ส ามารถจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับดี จาก
ผลการประเมิน ดังนี้ 1.1) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่า ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11
มีความเหมาะสม ในระดับมาก 1.2) ผลการประเมินการจัด
การเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่า ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19
มีความเหมาะสม ในระดับมาก 1.3) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ค่าเฉลี่ย 4.10 มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก จากบันทึกการนิเทศ พบว่า ครูสามารถจัด
การเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ครบตามขั้นตอน ผู้เรียนสามารถเขียนเค้าโครงของ
โครงงานได้ แต่ขั้นตอนการวางแผนงานยังไม่ชัดเจนและ
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ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานเท่าที่ควร นอกจากนี้
ยังพบว่าครูผู้สอน ยังขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้
ในบางขัน้ ตอนไม่สามารถชีแ้ นะหรือถ่ายทอดสูก่ ารจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานสูผ่ อู้ นื่ ได้ ไม่มนั่ ใจในการท�ำหน้าทีค่ รูทปี่ รึกษา
โครงงานของนักเรียน ขาดทักษะในการใช้คำ� ถามเพือ่ กระตุน้
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จึงวางแผน
การด�ำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ นิ เ ทศครู ที่ ป รึ ก ษา
โครงงาน โดยท�ำการนิเทศการท�ำหน้าทีค่ รูทปี่ รึกษาในแต่ละ
ขั้นตอนการท�ำโครงงานของครูที่ปรึกษาโครงงาน พบว่า
ครูทปี่ รึกษาโครงงานมีความมัน่ ใจในการท�ำหน้าทีค่ รูทปี่ รึกษา
ได้ดีขึ้น สังเกตจากความมั่นใจในการตั้งค�ำถาม เพื่อให้
นักเรียนแก้ปัญหาจากการท�ำงาน นอกจากนี้ยังพบว่า
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ผูเ้ รียน
สนใจและมีความสุขจากการเรียนรู้ เพราะสามารถแก้ปญ
ั หา
ได้ดว้ ยตนเอง สามารถปฏิบตั งิ านโครงงานได้สำ� เร็จ จากผล
การประเมินโครงงานของนักเรียน พบว่า โครงงานของนักเรียน
ที่ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครู ได้คา่ เฉลีย่ 3.97 ผลงานอยูใ่ นระดับ
ผลการปฏิบตั ดิ ี และได้ผลงานโครงงานทัง้ สิน้ 103 โครงงาน
และเป็นโครงงานทีผ่ า่ นการประเมินในระดับดีขนึ้ ไป จ�ำนวน
87 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 84.47 และเป็นผลงานในระดับ
ดีเยี่ยม จ�ำนวน 18 โครงงาน ผลการด�ำเนินงานการพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
อ�ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถเขี ย น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ทำ� ให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิ ด สั ง เคราะห์ มี วิ จ ารณญาณ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และเกิดประโยชน์การพัฒนา
ในระดับสูงต่อไป การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อ�ำเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
ด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ การนิเทศ และการพัฒนานักเรียนในการ
จัดท�ำโครงงานให้มปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ เกิดจากความสนใจ ตั้งใจ

และความร่วมมือของคณะครู จาการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ในรูปแบบต่าง ๆ พบว่า ครูได้ให้ความร่วมมือในการท�ำงาน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นวางแผนการปฏิบัติ การสังเกต และ
การสะท้อนผล มุ่งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐาน ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ มีวสิ ยั ทัศน์ สอดคล้อง
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กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคณ
ุ ธรรม รักความเป็นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ โดยสรุป การพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกโพธิไ์ ชยศึกษา อ�ำเภอโคกโพธิไ์ ชย
จังหวัดขอนแก่น สามารถพัฒนา บุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

การแสวงหาโอกาส :

สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร
(ตอนที่ 5)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ระดับต่าง ๆ ของโอกาส

การที่จะพูดว่าโอกาสมีในทุกสิ่งที่เรามอง อาจมีความหมายน้อยไปหน่อยการที่จะบอกว่า
การแสวงหาโอกาสเป็นธุระหรือเป็นเรื่องของคนอื่น ๆ ก็อาจไม่ถูกต้องนัก โอกาสมีในระดับต่าง ๆ กัน
โอกาสบางอย่าง เป็นธุระของคนอื่น แต่บางอย่างก็เป็นธุระของทุกคน
ระดับองค์การ

โอกาสในระดับองค์การนัน้ หรือหน่วยงานนัน้ มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานนัน้
โอกาสระดับองค์การอาจเป็นโอกาสที่จะขยายยุบรวม หรือตัดสินใจท�ำสิ่งใหม่ บริษัทน�้ำทันอาจ
ขยายโอกาส ในการผลิตสารเคมีบางหรือผลิตพลังงานบางอย่าง การตัดสินใจในการก�ำหนดทิศทาง
และการแสวงหาโอกาสในทิศทางเหล่านีเ้ ป็นธุระของคณะกรรมการบริหารองค์การนัน้ ๆ คนอืน่ ๆ อาจเห็นว่า
โอกาสเช่นนีไ้ ม่ใช่ธรุ ะของตน
ระดับผู้บริหาร

โอกาสระดับผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การนั้น ๆ โอกาสเช่นว่านี้ อาจประกอบด้วย
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์การเสียใหม่ การแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาองค์การ เป็นต้น
โอกาสระดับองค์การกับระดับผูบ้ ริหารอาจไม่แตกต่างจากกันจนเห็นได้ชดั เจน แต่กอ็ ยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะสังเกต
เห็นความแตกต่างได้

วิทยาจารย์ 33

ระดับงาน

โอกาสระดับงานเกิดขึ้นเมื่อบุคลลมองหาโอกาสรอบ ๆ งานที่ตนท�ำ โอกาสในลักษณะเช่นนี้
อาจได้แก่ การบริหารเวลาในการท�ำงานการมอบหมายงาน การปรึกษาหารือ การปรับปรุงวิธกี ารท�ำงาน
การเปลี่ยนแปลงวิสัยการท�ำงาน การเรียนรู้งานใหม่ เป็นต้น โอกาสในระดับงาน จะมีในสองลักษณะ
ลักษณะแรก คือ การแสวงหาโอกาสในการปฏิบตั งิ านของตนให้ดขี นึ้ ลักษณะงานทีส่ อง การแสวงหา โอกาส
เพื่อหน่วยงานของตน
ระดับบุคคล

โอกาสในระดับบุคคลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง การบรรลุสิ่งที่ตนเองอยากจะเป็น
อยากจะได้ โอกาสในการเลือ่ นต�ำแหน่ง โอกาสทีจ่ ะสร้างความก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง
ที่น�ำไปสู่ความก้าวหน้าระดับบุคคล โอกาสในระดับบุคคล เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลแสวงหาโอกาส
ระดับบุคคลเป็นดาบสองคม ดั่งเช่น ผู้บริหารบางคนน�ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่หน่วยงาน มิใช่เพื่อที่จะ
ให้เกิดความมีชื่อเสียงแก่หน่วยงาน หากแต่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเอง
ผลประโยชน์และแรงจูงใจ

ในขั้นสุดท้ายของการตัดสินใจทุกอย่างก็มักจะมีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง การคิดอย่างรอบคอบ
ในการตัดสินใจก็เพือ่ ขจัดอารมณ์ทเี่ กีย่ วข้องให้ออกไปมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพือ่ ทีจ่ ะให้การตัดสินใจ
ถูกต้อง คงจะเชื่อได้ยากว่ามีการตัดสินใจที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ตัวอย่างเช่น นักธุรกิจที่มีเพื่อนมาเป็น
ลูกจ้าง ตนเองอยากส่งเสริมเพือ่ น แต่เพือ่ นไม่ทำ� งานซ�ำ้ ร้ายกว่านัน้ ยังไปชักชวนคนอืน่ ให้ไม่ทำ� งานอีก
เขาตัดสินใจที่จะให้เพื่อนไปท�ำงานที่อื่น การตัดสินใจให้เพื่อนออกจากงานไม่ใช่การตัดสินที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ แต่เป็นอารมณ์ที่ต้องการจะผดุงธุรกิจของตนเอง อารมณ์ที่จะสร้างความก้าวหน้ามากกว่า
อารมณ์ที่จะเห็นใจเพื่อนฝูง
การแสวงหาโอกาสเกี่ยวกับอารมณ์ที่ซับซ้อน เช่น ความต้องการที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการที่จะท�ำอะไรที่แปลกใหม่ ความต้องการที่จะเห็นตนเองส�ำคัญ
และได้รบั การยกย่องนับถือ สิง่ เหล่านีเ้ กีย่ วกับการแสวงหาโอกาส แม้วา่ จะไม่คอ่ ยมีผลนัก มีหลายคน
ทีไ่ ม่มแี รงจูงใจจะมองหาโอกาส จะมองหาโอกาสก็ตอ่ เมือ่ มองเห็นผลประโยชน์เท่านัน้ การมองประโยชน์
อาจพิจารณาได้ 3 ขั้น ดังนี้
ขัน้ แรก ประโยชน์ทเี่ ห็นได้ชดั เจนเพือ่ มองหาโอกาส นัน้ ก็คอื โอกาสทีพ่ บจะท�ำให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง หากใครคิดว่าการแสวงหาโอกาสนั้น จะได้ประโยชน์แก่
หน่วยงานระยะยาว แรงจูงใจที่จะแสวงหาโอกาสของบุคคลนั้นก็จะมีน้อย ถ้าการแสวงหาโอกาส
เป็นความคาดหวังของผูบ้ ริหารแล้ว และสมาชิกของหน่วยงานนัน้ ก็พยายามท�ำถ้ายังเห็นได้ ไม่ชดั เจนว่า
จะได้ประโยชน์จากการแสวงหาโอกาส แรงจูงใจ และก�ำลังใจของบุคคลทีจ่ ะแสวงหาโอกาสของบุคคล
ก็ลดลง
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บุ ค คลจะมี แ รงจู ง ใจในการแสวงหาโอกาส
เมือ่ ทราบว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เมือ่ พบโอกาสแล้ว เมือ่ บุคคล
พบโอกาส ก็จะพยายามคิดว่าจะได้รบั ประโยชน์อะไรบ้าง ถ้าบุคคล
คิดว่าได้รับประโยชน์ ก็จะท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการด�ำเนินการ
ในขัน้ ตอนต่อไป ดังนัน้ ขัน้ ทีส่ องเมือ่ บุคคลคิดว่าเขาพบโอกาส เขาจะวิเคราะห์
ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากโอกาสนั้น ๆ ข้อควรระวังในขั้นนี้ก็คือ
โดยมากแล้วประโยชน์จะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ ได้ดำ� เนินการจนเสร็จสิน้ แล้ว หากด�ำเนินการแล้ว
ไม่เสร็จย่อมจะสูญเปล่าทัง้ เวลา เงิน ก�ำลังงาน ดังนัน้ ก่อนที่จะด�ำเนินการอะไร
ควรจะต้องคิดให้รอบคอบ ถึงโอกาสทีจ่ ะส�ำเร็จและโอกาสทีจ่ ะได้รบั จากประโยชน์จาก
โอกาสนั้น ๆ ก่อนที่จะด�ำเนินการอะไร
ขั้นแรกของประโยชน์ก็คือ การให้บุคคลมองหาโอกาส ขั้นที่สองก็คือ การสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บคุ คล ในการแสวงหาโอกาส ขัน้ ทีส่ ามของประโยชน์กค็ อื การตัดสินใจเกีย่ วกับโอกาส เป็นขัน้ ที่
เกีย่ วข้องกับการประเมินผล ประเมินว่า ควรจะด�ำเนินการตามโอกาสทีเ่ กิดขึน้ หรือไม่ เมือ่ เราพยายาม
ลดความเสี่ยง และความไม่แน่นอนลงไปแล้ว มันควรจะได้ประโยชน์คุ้มกันไหม ซึ่งจะต้องพิจารณา
ทุนต่าง ๆ ทัง้ เวลา เงิน และความพยามยามทีจ่ ะต้องใช้ไป แล้วจึงตัดสินใจว่าจะปฏิบตั ติ ามโอกาสนัน้ ๆ
หรือไม่
แรงจูงใจทั้งสามระดับสามารถสรุปได้ดังนี้
		
แรงจูงใจ จะมองหาโอกาสในเบื้องต้น
		
แรงจูงใจที่จะคิดอย่างทะลุปรุโปร่งเมื่อพบโอกาส
		
แรงจูงใจที่จะใช้หรือด�ำเนินการตามโอกาสที่พบ
ในทั้งสามกรณีนั้นการรับรู้ว่าจะได้รับประโยชน์ นับเป็นแรงจูงใจที่ส�ำคัญที่สุด ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ความพยายามอย่างมาก ที่จะชี้น�ำให้รับรู้ว่าจะได้รับประโยชน์ไรบ้าง
เวลาเพื่อการแสวงหาโอกาส

“จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการมองหาประโยชน์จากโอกาสนั้น ๆ ?” ค�ำถามนี้ ค่อนข้าง
จะตอบยาก คงจะยากเหมือนกับการตอบค�ำถามว่า “จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการพยายาม
แก้ปญ
ั หานัน้ ?” ผูแ้ สวงหาโอกาสมักจะทิง้ โอกาสอันดีไปก่อนทีจ่ ะพบว่าโอกาสนัน้ มีประโยชน์ซงึ่ แสดงว่า
หากขาดความอดทนเบื่อหน่ายได้ง่าย ๆ ก็จะท�ำให้พลาดโอกาสที่ประโยชน์นั้นไป
การมองหาประโยชน์จากโอกาสจะต้องพิจารณาจากทุนที่ลงไปด้วย ในบางครั้งจะพบว่า
ไร้ประโยชน์ เมือ่ พยายามจากทุนทีต่ อ้ งลงไปด้วย นักออกแบบบางคนคิดว่าหากออกแบบปากกาลูกลืน่
ให้สวย ๆ แม้ราคาแพงขึ้นนิดหน่อยคงจะขายได้ดี แต่การวิจัยการตลาดแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่
เชือ่ ว่าไส้ในของปากกาลูกลืน่ เหมือนกันไม่วา่ จะเป็นยีห่ อ้ อะไรและคนเห็นว่าปากกาลูกลืน่ เป็นเครือ่ งใช้
มากกว่าจะเป็นเครื่องประดับ เทปเพลงบางบริษัทเกือบจะไปไม่รอดในระยะแรก ๆ แต่เมื่อเสี่ยงทุ่ม
โฆษณาทางโทรทัศน์ ผลปรากฏว่าขายดีเกินคาด ทัง้ นีเ้ พราะคนได้ยนิ เพลงนัน้ ๆ แล้วชอบ แต่ไม่ปรากฏว่า
อยู่ในเทปม้วนใด
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การพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะต้องพิจารณาทั้งเวลา และแรงงาน ในบางครั้งจะพบว่า
ไร้ประโยชน์ เมื่อพยายามท�ำของเดิมให้ดีขึ้นอีก ซึ่งน่าจะถึงเวลาที่ต้องไปท�ำสิ่งใหม่ ซึ่งคล้าย ๆ กับว่าคงจะ
ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการทีพ่ ยายามขุดหลุมเดิมให้ลกึ ขึน้ อาจมีประโยชน์มากกว่าเมือ่ ไปขุดหลุมใหม่ ปัญหา
ทีต่ ามมาก็คอื เราจะทราบได้อย่างไรว่าถึงเวลาเปลีย่ นไปท�ำสิง่ ใหม่ หรือ ณ ทีใ่ ดเวลาใด คิดจุดทีค่ วรเปลีย่ นแปลง
หากพิจารณาข้อความนี้ให้ดีอาจจะช่วยในการพิจารณาของเราได้
“ผมมองไม่เห็นโอกาสเลย”
“ผมมองเห็นโอกาส แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์หรือไม่”
“ผมมองเห็นโอกาสที่มีคุณค่าแต่ไม่แน่ใจว่าท�ำได้หรือไม่”
“ผมมองเห็นโอกาสที่มีคุณค่าและรู้ว่าจะท�ำได้อย่างไร แต่มันไม่ใช่โอกาสส�ำหรับเรา”
“ผมมองเห็นโอกาส แต่ก็มองเห็นปัญหามากมาย”
“ผมมองเห็นโอกาส แต่คิดว่าเราน่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปท�ำอย่างอื่น ซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่า”
“แม้จะเป็นโอกาสดีก็จริง แต่ก็เห็นว่ามีอัตราเสี่ยงสูง และประโยชน์มีน้อย”
ข้อขัดแย้งในการแสวงหาโอกาส

การแสวงหาโอกาสเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งการพัฒนาของมนุษยชาติ แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในการ
แสวงหาโอกาสนั้นที่มีความขัดแย้งกันเอง เช่น
การแสวงหาโอกาสต้องใช้ความพยายามและความเสี่ยง แต่ก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมองหาโอกาส
ผูบ้ ริหารแต่ละคนสามารถท�ำงานได้อย่างดี โดยไม่ตอ้ งสนใจกับการมองหาโอกาส แต่หน่วยงานของ
ผู้บริหารเหล่านี้มีแต่ทางที่จะเสื่อมลง
เป็นการดีที่จะมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนคอยมองหาโอกาส แต่ไม่มีใครยอมเป็นคน ๆ นั้น
ในหน่วยงานมีแต่เรื่องด่วนที่จะต้องท�ำจึงไม่มีเวลาท�ำเรื่องส�ำคัญ
เราพร้อมที่จะรับประโยชน์จากโอกาส แต่ไม่พร้อมจะเสียอะไรหากเกิดผิดพลาดขึ้น
เราเลือกคนฉลาดมาเป็นผู้บริหาร แต่เราไม่ชอบผู้บริหารรู้ทันเรา

“

คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไร
ในการที่พยายามขุดหลุมเดิมให้ลึกขึ้น

อาจมีประโยชน์มากกว่าเมื่อไปขุดหลุมใหม่

“
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มีปัญหาอุปสรรคมากกมายในการแสวงหาโอกาส อุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากเจตคติของบุคคล
ของหน่วยงาน และของผูบ้ ริหารทีม่ ตี อ่ โอกาส แม้วา่ การแสวงหาโอกาสจะมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า แต่คนโดยมาก
มักจะท�ำแต่เรื่องด่วนไม่มีเวลาที่จะมองหาโอกาส
วิธีแก้ไข

การแสวงหาโอกาสไม่ได้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ผูบ้ ริหารควรจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
ในการแสวงหาโอกาสให้แก่หน่วยงานหรือองค์การผู้บริหารจะต้องใจและยอมรับว่าคนอื่น ๆ ต่างก็มีความ
คาดหวังว่าผู้บริหารจะแสวงโอกาสให้กับหน่วยงานหรือองค์การ ผู้บริหารจะต้องจัดหาเวลาให้ตนเอง
อย่างเพียงพอเพือ่ การแสวงหาโอกาสให้กบั หน่วยงาน อย่าไปคิดว่าการแสวงหาโอกาสให้แก่หน่วยงานเป็นภาระ
ของลูกน้องของท่าน ภาระนีเ้ ป็นของตัวท่านเอง โปรดอย่าลืมหน้าทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารจ�ำเป็นต้องแบ่งเวลา
ให้เหมาะสมเพื่อแสวงหาโอกาสสอนอย่างเป็นระบบ
ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องเปิดโอกาสหรือสร้างโอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผู้น�ำ
และน�ำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าระเบียบต่าง ๆ มีขั้นตอนยุ่งยาก
เพื่อกันโกง คนชั่ว แต่เป็นอุปสรรคในการท�ำงานของคนดี ระเบียบต่าง ๆ ออกมาเพื่อกันคนชั่วแต่กันได้ เพราะ
มักจะหาทางหลีกเลี่ยงได้เสมอ คนดีไม่คิดจะโกงต้องล�ำบากในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของระเบียบ
ซึง่ มีมากมายเกินความจ�ำเป็นระเบียบกลายเป็นเครือ่ งมือแสวงหาอ�ำนาจและประโยชน์ของคนโกง คนชัว่ และ
เป็นเครื่องมือท�ำร้ายคนดี ท�ำให้คนดีเสียเปรียบคนชั่ว
การแสวงหาโอกาสให้แก่หน่วยงาน เป็นหน้าทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารปฏิบตั ิ แม้วา่ จะไม่มแี รงดลใจ หรือ
ขาดแรงจูงใจก็ตาม เป็นภาระจ�ำเป็นของหัวหน้า แม้จะขาดทักษะก็ตาม ถ้าผูบ้ ริหารได้สร้างนิสยั ในการท�ำงาน
ที่ดีให้แก่ตนและมีทัศนคติที่ดีแล้ว การแสวงหาโอกาสย่อมกระท�ำได้
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สรุป

โอกาสเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต การแสวงหาโอกาสเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารจ�ำเป็น
จะต้องแสวงหาโอกาสเพื่อการพัฒนาองค์การ และพัฒนาบุคคลในองค์การ ผู้บริหารจ�ำเป็นจะต้องให้โอกาส
และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท�ำงาน การเสนอความคิด ตลอดจนการจัดท�ำโครงการใหม่ ๆ
การเปิดโอกาสและให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการท�ำงานเป็นวิธกี ารหนึง่ ในการพัฒนาผูน้ ำ� ให้มสี ว่ นร่วมในการ
บริหารงาน และการน�ำศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะเปิดโอกาสและให้โอกาสแล้วตนเองจะต้องสร้างโอกาส
และแสวงหาโอกาสเพื่ อ จะได้ มี โ อกาสในการท� ำงานมี โ อกาสในการใช้ ค วามรู ้ และความสามารถ
เพื่อจะท�ำงาน มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถตนเองอย่างเต็มที่
ในการแสวงโอกาสของผู้บริหารนั้นเป็นการแสวงหาโอกาสเพื่อจะท�ำงาน มิใช่แสวงหาโอกาส
เพื่อการเอาเปรียบคนอื่น ผู้บริหารจ�ำเป็นจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องด่วนกับเรื่องส�ำคัญ เข้าใจ
ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหากับการหาปัญหา ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงแบบของปัญหาและ
แบบของผูบ้ ริหาร เข้าใจอุปสรรคในการแสวงหาโอกาสรูจ้ กั เจตคติทางสังคมและเจตคติของผูบ้ ริหารทีม่ โี อกาส
เข้าใจทิศทาง จุดหมายปลายทางและวิธกี ารในการแสวงหาโอกาส รูจ้ กั การมองหาโอกาส การแสวงหาโอกาสนัน้
เกี่ยวข้องกับประโยชน์และแรงจูงใจของผู้บริหาร
ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องเป็นผู้น�ำและมีวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นเครื่องช่วยอย่างส�ำคัญ
ในการแสวงหาโอกาส
ลองประเมินตนเองว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะเรามีโอกาสใช่ไหม การที่
เรามีโอกาสเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสและให้โอกาส เป็นเพราะตัวเราเองสร้างโอกาสและแสวงหา
โอกาส เป็นเพราะโชควาสนา เป็นเพราะเรามีครูทชี่ ที้ ศิ ทางและให้แนวคิดแก่เรา หรือเป็นเพราะอะไรทีท่ ำ� ให้เรา
มีโอกาสอย่างเช่นทุกวันนี้

ที่มา: หนังสือหลักวิชาชีพทางการศึกษา
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Knowledge All Around
ปิยกุล ภูศรี

จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก
จัดท�ำไม?
อย่างไร?
และประเทศไทยได้อะไร
จากการจัดอันดับ?

เมือ
่ ไม่นานมานี้ หลายท่านอาจจะเห็น
ข่าวนักวิชาการบางท่านน�ำการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย โดย Webometrics มาใช้เป็น
เครือ
่ งมือโจมตีบค
ุ คลทีม
่ ค
ี วามคิดทางการเมือง
อยู่ฝั่งตรงข้ามว่าส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัย “ปลายแถว”
อันดับพันของโลก ซึง
่ มหาวิทยาลัยของไทย
หลายแห่งยังมีอันดับสูงกว่า

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ สังคมไทยมักจะฮือฮากับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก และมีมหาวิทยาลัยของไทยขึ้นแท่น
ติดอันดับกับเขาด้วย ไม่วา่ จะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั หรือ หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เอง ที่ออกมาแสดง
ความภาคภูมิใจนัยว่าสถาบันของตนเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด
อันดับโลกทีเดียวเชียวนะ
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แล้วการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
เขาเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ชวี้ ดั ว่าทีไ่ หนเจ๋ง ทีไ่ หนเก่ง?
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
มีการด�ำเนินการมาแล้วหลายสิบปี มหาวิทยาลัย
ในกลุม่ ประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือมีการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในประเทศตนเองเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ส�ำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาประกอบการ
ตัดสินใจทีจ่ ะเลือกมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเป็นข้อมูล
ให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการตัดสินใจจัดสรรทุน
และสนับสนุนด้านงบประมาณ
ปัจจุบัน สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีอยู่จ�ำนวนหนึ่ง
ซึง่ ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึง 2 สถาบันหลัก ได้แก่ Times
Higher Education (THE) และ QS University
Rankings ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับสถานศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษทั้งสองแห่ง

เกณฑ์การจัดอันดับ ของ Times Higher Education
ประจ�ำปี 2019 ประกอบด้วย
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพ
การสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพ
งานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจยั
การน�ำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International Outlook: Staff, Students, Research (7.5%)
ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
และงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry Income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทาง
อุตสาหกรรม นวัตกรรมทีเ่ ป็นสิง่ ใหม่ในวงวิชาการทีม่ หาวิทยาลัย
ได้คิดค้นขึ้น

“

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ถือเป็นตัวชี้วัดมาตรฐาน

ทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

“
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ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั (Indicators) และ ค่านำ�้ หนัก (Weightings)
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS University Rankings
ประจ�ำปี 2019 ประกอบด้วย
1. ชือ่ เสียงทางด้านวิชาการ 30% (Academic Reputation)
2. ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 20% (Employer
Reputation)
3. สัดส่วนอาจารย์/บุคลากรต่อนักศึกษา 10% (Faculty
Student Ratio)
4. เครื อ ข่ า ยผลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ 10%
(International Research Network)
5. สัดส่วนงานวิจัยที่ถูกน�ำไปใช้อ้างอิง 10% (Citations
per Paper)
6. สัดส่วนงานวิจยั ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์ 5% (Papers per Faculty)
7. บุคลากรทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก 5% (Staff
with PhD)
8. สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ 2.5% (Proportion of
International Faculty)
9. สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ 2.5% (Proportion of
International Students)
10. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน 2.5%
(Proportion of Inbound Exchange Students)
11. สัดส่วนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 2.5%
(Proportion of Outbound Exchange Students)

อ้างอิง:
https://www.admissionpremium.com/content/4028
https://www.admissionpremium.com/content/4108
https://siamrath.co.th/n/44072
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.topuniversities.com/university-rankings

กล่าวโดยสรุปแล้ว การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ถือเป็นตัวชีว้ ดั มาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ ดี ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยเป็ น การสรุ ป
ทัง้ ความคิดเห็นทีบ่ คุ คลภายนอกมีตอ่ สถาบันการศึกษา และ
ตัวชี้วัดด้านผลงานทางวิชาการ เช่น จ�ำนวนและคุณภาพ
ของงานวิจัย ตลอดจนสัดส่วนของบุคลากรทางการศึกษา
กับจ�ำนวนนักศึกษา
อย่างไรก็ตาม งานวิชาการที่น�ำมาเป็นตัวชี้วัด
ในการจัดอันดับนัน้ เป็นงานทีเ่ ผยแพร่ดว้ ยภาษาอังกฤษ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นอันดับท็อปในการจัดอันดับ ก็ไม่ได้
หมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยทีด่ อ้ ยคุณภาพทางการศึกษา
แต่อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ผี ลงานทางวิชาการเป็นภาษา
อังกฤษน้อย หรือมีการแปลผลงานเป็นภาษาอังกฤษน้อย
ท�ำให้สถาบันจัดอันดับไม่สามารถตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้
ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัย อันดับ 1 - 10 จากการจัดอันดับ
ของ Times Higher Education ล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ แม้แต่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ของเอเชียอย่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National
University of Singapore) ก็ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน ส่วนมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในยุโรป อย่างมหาวิทยาลัย
ซอร์บอน์น (Sorbonne Université) ในกรุงปารีส แม้ว่า
จะเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึง่
ของประเทศฝรั่งเศส แต่ก็ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
อันดับที่ 51 - 60 ของโลก เนือ่ งด้วยผลงานวิชาการจ�ำนวนมาก
ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส
ข้อเท็จจริงที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ โลกวิชาการ
เกือบทุกสาขาขับเคลื่อนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก ภาษา
อังกฤษจึงเป็นกุญแจส�ำคัญในการเปิดประตูสู่โลกความรู้
ระดับสูงแบบตะวันตก การขาดความรูภ้ าษาอังกฤษทีเ่ พียงพอ
จึงเป็นอุปสรรคในการศึกษาระดับสูง หรือแม้แต่ในการ
ติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมก็ตาม เพราะภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่มีผู้ใช้งานแพร่หลายมากที่สุดในโลก (แม้ว่าในเชิง
ปริมาณ ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่มีจ�ำนวนผู้ใช้งานมากที่สุด
ในโลกก็ตาม)
ล�ำดับทีใ่ นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจึงอาจจะ
ไม่ได้ส่องสะท้อนให้เห็นคุณภาพทางการศึกษาของไทย
โดยตรง แต่อาจจะแสดงให้เห็นถึงนัยยะด้านคุณภาพ และ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ
นักวิชาการไทย ว่ามีตำ� แหน่งแห่งทีอ่ ยูต่ รงไหนในโลกการศึกษา
ระดับนานาชาติเสียมากกว่าล�ำดับของมหาวิทยาลัย
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มิติการศึกษา
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

การศึกษา
นอกระบบ

เมื่อครั้งที่ Unesco น�ำเสนอรายงานเรื่อง LEARNING TO BE ซึ่งเสนอ
โดย Edgar Faure และคณะ ซึง
่ กระทรวงศึกษาธิการแปลเมือ
่ ประมาณปี พ.ศ. 2516
และใช้ชอ
ื่ ว่า การศึกษาเพือ
่ ชีวต
ิ อาจจะนับได้วา่ เป็นครัง
้ แรก ๆ ทีม
่ ก
ี ารกล่าวถึง
การศึกษาตลอดชีวต
ิ โดยให้ความเห็นว่ามนุษย์เรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนเองไปตลอดชีวต
ิ
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ท�ำให้การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ในรายงานฉบับนี้ ให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ทีจ
่ ด
ั ทัง
้ ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ซึง
่ จะส่งผลต่อการเรียน
ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ต่อมาเมื่อ Philip H. Coombs และคณะ ได้เสนองานวิจัยของเขาต่อ Unesco เขาได้
แบ่งการศึกษาออกเป็น Forma Education ซึ่งหมายถึง การศึกษาที่จัดในระบบโรงเรียนทั่วไป
Non - Formal Education ซึ่งหมายถึง การศึกษาแบบกึ่งระบบ ที่จัดนอกเหนือจากการศึกษา
ทีจ่ ดั ในระบบโรงเรียน โดยมุง่ หมายถึงการศึกษาผูใ้ หญ่ การฝึกอบรมต่าง ๆ และ Informal Learning
ซึ่งต่อมากลายเป็น Informal Education

42 วิทยาจารย์

ในประเทศไทยเองก็ได้รบั อิทธิพลของแนวความคิดนี้ และมีการแปลค�ำว่า
Non - Formal Education ออกมาหลายค�ำจุฬาลงกรณมหาวิทยลัย โดยคณะของ
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอ�ำรุง แห่งคณะครุศาสตร์ ได้บัญญัติศัพท์ว่า
การศึกษาอรูปนัย ซึง่ หมายถึง การศึกษาทีม่ ี “นัย” ของ “อรูป” คือ ไม่เป็นรูปแบบทัว่ ไป

กระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้นบัญญัติว่า การศึกษานอกโรงเรียน และ
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยสภาการศึกษาขึน้ มาศึกษาเรือ่ งนีด้ ว้ ย ในแวดวงวิชาการก็เรียกปะปนกันระหว่าง
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
จนกระทัง่ เมือ่ กระทรวงศึกษาธิการสถาปนา กรมการศึกษานอกโรงเรียนขึน้
ค�ำว่า การศึกษานอกโรงเรียนเป็นศัพท์บัญญัติของ Non - Formal Education
มาระยะหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติกรมการศึกษานอกโรงเรียนก็ท�ำกิจกรรมที่เป็น
Non – Formal Education และ Informal Education ควบคู่กันไปด้วย
การศึกษานอกระบบเริ่มปรากฏอย่างเป็นจริงเป็นจัง เมื่อมีการออก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการก�ำหนดรูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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การศึกษาในระบบเป็นทีเ่ ข้าใจกันโดยง่ายว่า หมายถึง การศึกษาทีจ่ ดั ให้โรงเรียนทัว่ ไป มีหลักสูตร การเรียนการสอน
การวัดประเมินผล มีครู มีสื่อ ต�ำรา อาคารสถานที่ ฯลฯ ชัดเจน
ส�ำหรับการศึกษานอกระบบ จะหมายเอาง่าย ๆ ว่าเป็นการศึกษาใด ๆ ทีจ่ ดั อยูน่ อกโรงเรียนก็ดจู ะง่ายไป ในวงวิชาการ
ก็กลับไปพึ่งฝรั่งที่เป็นคนริเริ่มความคิดคือ Philip Coombs ซึ่งได้ให้ค�ำนิยามที่ศาสตราจารย์อุ่นตา นพคุณ แปลไว้ว่า
“เป็นกิจกรรมทางการศึกษาทีจ่ ดั ไว้นอกระบบโรงเรียน อาจจะด�ำเนินการโดยแยกหรือเป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของกิจกรรมใหญ่
ของสถาบันหรือหน่วยงานจัดกิจกรรมนัน้ ๆ ขึน้ ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงศ์ทจี่ ะตอบสนองความต้องการ และความสนใจทางการศึกษา
ของผู้เรียน” ค�ำนิยามชุดนี้ถือเป็นค�ำนิยามแรก ๆ ที่บรรดานักวิชาการทั้งในและต่างประเทศใช้อ้างอิง
แต่อย่างไรก็ดี มีผู้ที่พยายามจะอธิบายความหมายของค�ำว่า Non - Formal Education ไว้หลายหลากมากมาย
ทั้งความหมายที่แคบและความหมายที่กว้าง แต่มีนัยหลัก ๆ อยู่คือ
1. เป็นกิจกรมทางการศึกษาที่อยู่นอกเหนือการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปในโรงเรียน
2. การจัดกิจกรรมมีความยืดหยุน่ ปรับเปลีย่ นได้ตามสภาพความต้องการ ข้อจ�ำกัดของกลุม่ เป้าหมาย ความยืดหยุน่ นี้
สามารถปรับได้ทั้งตัวหลักสูตร รูปแบบวิธีการเรียนการสอน สื่อ ต�ำราเรียน ผู้สอน สถานที่เรียน การวัดผลประเมินผล
แต่ก็ยังมีขอบเขตมีมาตรฐานอยู่ภายในระบบการจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบ
3. เป็นกิจกรรมซึ่งอาจจัดโดยล�ำพัง หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอย่างอื่นก็ได้ ซึ่งอาจจะมีสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบโดยเฉพาะโรงเรียนก็อาจจะจัดการศึกษานอกระบบเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรมในโรงรียนก็ได้ นอกจากนี้
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถานศึกษาหรือโรงเรียนก็สามารถใช้การศึกษานอกระบบเป็นวิธีการในการพัฒนาคนของหน่วยงาน
ของตนเอง หรือจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อให้บริการทางสังคมแก่คนทั่วไปก็ได้
การศึกษานอกระบบโดยตัวของมันเองไม่มเี นือ้ หาสาระโดยตรง หากแต่มจี ดุ เด่นทีก่ ระบวนการจัดการศึกษาทีย่ ดื หยุน่
ปรับได้ตามสถานการณ์จึงสามารถน�ำเนื้อหาต่าง ๆ เข้ามาใช้กระบวนการของการศึกษานอกระบบได้ ดังนั้นในกระบวนการ
ของการพัฒนาต่าง ๆ ที่ต้องการจะพัฒนาคน ซึ่งถือว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา จึงใช้การศึกษานอกระบบเป็นวิธีการ
พัฒนาคน ดังนัน้ เราจึงมักจะเห็นกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทใช้รปู แบบและวิธกี ารของการศึกษานอกระบบ
เป็นหลัก
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ความที่การศึกษานอกระบบมีความยืดหยุ่น พริ้วไหว ปรับตัวได้หลากหลาย จึงท�ำให้การศึกษานอกระบบมีความ
เกี่ยวข้องคล้ายคลึง หรืออาจป็นเรื่องเดียวกัน ค�ำทางการศึกษาและแนวทางของการศึกษาต่าง ๆ เช่น การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาต่อเนือ่ ง การศึกษาชุมชน มูลสารศึกษา การพัฒนาชุมชน และยังมีคำ� ในภาษาต่างประเทศทีใ่ กล้เคียงกันอีก เช่น Further
Education Extension Education Social Education แม้กระทั่งยังมีการใช้ค�ำว่า Non - Formal Education ผสมปนเป
ไปกับค�ำว่า Informal Education ซึง่ บางโอกาสต้องจับประเด็นให้ดี ๆ ว่ามีฝรัง่ พูดถึง Informal Education เพราะเขาใช้แต่เพียง
Formal กับ Informal เท่านั้น
เหตุที่จะต้องมีการศึกษานอกระบบขึ้นในโลกนี้มีสาเหตุมากมาย เช่น
1. มีผคู้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่เข้าเรียนในโรงเรียน หรือขาดโอกาสทีจ่ ะเรียนหรือตกหล่นจากระบบการเรียนในโรงเรียน
และไม่สามารถเรียนจากการศึกษาในระบบปกติได้ จึงต้องจัดการศึกษานอกระบบขึ้นเพื่อชดเชยโอกาส หรือเก็บตกให้ผู้คน
ได้เข้าเรียนด้วยระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นกว่า เพราะการศึกษาในระบบมีระบบระเบียบที่แข็งตัว ท�ำให้มีคนจ�ำนวนไม่น้อย
เข้าไม่ถึงการศึกษา
2. แม้จะพ้นจากระบบการเรียนปกติในโรงเรียนแล้วก็ตามก็ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอีก
ตามความต้องการของแต่ละคน แต่ต้องการเรียนรู้เพียงระยะสั้น ๆ ไม่ติดต่อยาวนานเหมือนกับที่เรียนในโรงเรียน
3. โดยระบบของโรงเรียนเองที่มีหลักเกณฑ์ กฎระเบียบกติกาต่าง ๆ ที่กลายมาเป็นอุปสรคต่อการเรียนท�ำให้มีคน
จ�ำนวนไม่น้อยไม่ต้องการเข้าเรียนในระบบโรงเรียน นักการศึกษานอกระบบ คนส�ำคัญคือ อีวาน อิลิช ผู้ซึ่งเขียนหนังสือคือ
Deschooling Society ก็กล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนว่าท�ำให้คนลดศักดิ์ศรีของความเป็นคนลงไป ต้องสยบยอมกับระบบ
ของโรงเรียน เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการใช้อ�ำนาจของผู้ที่สูงกว่า เช่น ครู เพื่อที่จะกดหรือท�ำให้ผู้เรียนต้องยอมตาม ฯลฯ ถึงกับ
เสนอให้ยกเลิกระบบโรงเรียนและเสนอรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งก�ำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
ยังมี เปาโล แฟร์ อีกคนหนึ่งที่ต่อต้านระบบการเรียนของโรงเรียนที่มีความคิดในท�ำนองเดียวกันกับ อีวาน อิลิช
เขาเห็นว่า การศึกษาทีเ่ ป็นอยูน่ อี้ อกแบบมาเพือ่ ผูม้ อี ำ� นาจใช้กดขีผ่ ทู้ ดี่ อ้ ยกว่า ซึง่ หมายถึงประชาชนจะต้องคล้อยตาม เขาเชือ่ ว่า
มนุษย์ทุกคนมีชีวิตจิตใจ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จะต้องมีระบบการศึกษาที่ปลดปล่อยให้มนุษย์เรียนรู้ด้วยจิตส�ำนึก
ที่ต้องการเรียนรู้จริง ๆ ไม่ใช่การกดขี่บังคับให้เรียนรู้ ระบบการเรียนการสอนไม่ใช่การถ่ายโอนความรู้จากครูมาสู่ผู้เรียน
เขาเชื่อว่าไม่มีใครสอนใครได้ และไม่มีใครยอม ถูกสอนแต่ฝ่ายเดียว หากแต่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
การศึกษานอกระบบนั้นมีขึ้นเพื่อแก้ไขจุดด้อยของการศึกษาในระบบซึ่งต้องถือว่าต่างเกื้อกูลกัน

“

การศึกษานอกระบบนั้น
มีขึ้นเพื่อแก้ไขจุดด้อย
ของการศึกษาในระบบ
ซึ่งต้องถือว่าต่างเกื้อกูลกัน

“
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ส�ำหรับประเทศไทยการศึกษานอกระบบที่ส�ำนักงาน กศน. จัดอยู่นั้นแม้จะยังเชื่อถือในหลักการ หลักวิชา และ
วิธีการของการศึกษานอกระบบ แต่ก็เทน�้ำหนักไปที่บทบาทของการชดเชยโอกาสให้แก่ผู้ที่ขาดหรือพลาดโอกาสที่จะได้รับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพราะประเทศไทยยังเผชิญหน้าอยูก่ บั ปัญหาเรือ่ งประชากรวัยแรงงานกว่าครึง่ ทีม่ กี ารศึกษาต�ำ่ กว่าการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย อยู่เพียงแค่ 9.28 ปี ทั้ง ๆ ที่การศึกษาขั้นพื้นฐานคือ 12 ปี เป็นปมที่กลายเป็น
ข้อกล่าวอ้างในระดับนานาชาติถึงศักยภาพคนไทยในเวทีการแข่งขันระดับสากล ปัญหานี้ถูกเทมาที่ส�ำนักงาน กศน.
ที่ต้องท�ำหน้าที่เก็บตกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียนเหล่านี้ให้มีวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความคาดหวังในลักษณะนีส้ วนทางกับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นจากรัฐทัง้ คน (ครูและผูท้ ำ� หน้าทีส่ อน) และงบประมาณ
เพื่อการด�ำเนินการที่น้อยกว่การจัดให้กับการศึกษาในระบบ คน กศน. คงจะสับสนอยู่ไม่น้อยกับสิ่งที่พวกเขาถูกสอนถูกฝึก
ให้จดั การศึกษานอกระบบตามหลักการและปรัชญาของพวกเขากับภาระหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบในการจัดให้คนทีอ่ ยูน่ อกโรงเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับการศึกษาที่จัดให้โรงเรียนทั่วไปสภาวะเตี้ยอุ้มค่อมเช่นนี้ สุดท้าย
จะไม่ส�ำเร็จผลเลย หรืออาจจะได้ผลก็เพียงส่วนน้อย
สาเหตุหลักเป็นเพราะเราใช้วิธีการผลิตคนด้วยแนวคิดอุตสาหกรรมนิยม ป้อนนักเรียนเข้าสู่สายพานการผลิต
ด้วยระบบและมาตรฐานเดียว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนมัธยมศึกษา ใครที่ตกมาตรฐานหรือป้อนเข้าสู่สายพานการผลิต
ไม่ทันเวลาก็จะถูกคัดออกและสร้างระบบการผลิตอีกครั้งที่เรียกว่า ระบบ กศน. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่พอจะเทียบเคียงกันได้
ระบบการศึกษาด้วยหลักการผลิตแบบอุตสาหกรรมนิยมควรจะได้ทบทวนกันใหม่อย่าให้มกี ารคัดออกเพราะตกเกณฑ์มาตรฐาน
หากแต่ต้องเป็นการผลิตรายชิ้นสร้างคนเป็นรายคน
ถ้าเราเชือ่ ว่าคนทุกคนมีชวี ติ จิตใจ มีคณ
ุ ค่า มีความสามารถ มีความเก่งเฉพาะ คนเป็นครูตอ้ งตาแหลมดูออกว่านักเรียน
ของตนมีดีอะไรแล้วเจียรไนเป็นรายคน ฝึกให้เขาเรียนรู้ ไม่ใช่สอนแบบถ่ายทอดความรู้ เราจะได้เพชรพลอยเป็นรายเม็ด
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าเฉพาะตัวไม่ใช่ผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรม นีค่ อื เป็นความท้าทายของนักการศึกษาทัง้ มวล ทีจ่ ะต้องก้าวออกจากวิธคี ดิ
วิธีท�ำแบบเดิมถ้าท�ำได้อย่างนี้จะไม่มีใครถูกคัดออก และส�ำนักงาน กศน. จะไม่ต้องมีภาระหน้าที่เก็บตกอีกต่อไป หากแต่
จะพัฒนาตัวเองเป็นผูจ้ ดั การศึกษาอีกระบบหนึง่ ส�ำหรับคนทีอ่ ยูน่ อกโรงเรียนจริง ๆ และไปตามวิถขี องการศึกษานอกระบบแท้จริง
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“

เจียรไนเป็นรายคน ฝึกให้เขาเรียนรู้ ไม่ใช่สอนแบบถ่ายทอดความรู้
เราจะได้เพชรพลอยเป็นรายเม็ดที่มีคุณค่าเฉพาะตัว
ไม่ใช่ผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรม นี่คือเป็นความท้าทาย
ของนักการศึกษาทั้งมวล ที่จะต้องก้าวออกจากวิธีคิดวิธีท�ำแบบเดิม

“

สังคมไทยเรายังต้องการการศึกษานอกระบบอย่างต่อเนือ่ งไม่รจู้ บ และเป็นการศึกษานอกระบบทีม่ ขี อบเขตทีก่ ว้างขวาง
กว่าการจัดโดยส�ำนักงาน กศน. ในโลกปัจจุบันมีความต้องการการเรียนรู้มีอยู่มากมาย หลากหลาย คงจะไม่มีหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบจัดการแต่เพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน
ย่อมสามารถจัดการศึกษานอกระบบได้ทงั้ สิน้ โดยควรจะได้รบั การสนับสนุนอย่างเต็มทีจ่ ากรัฐ และรัฐเองก็ไม่ควรจะต้องวางกฎ
กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ อะไรที่กลายเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษานอกระบบ หากแต่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดการศึกษานอกระบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้คน
หลักการส�ำคัญของการศึกษานอกระบบคือ การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ ใคร่เรียน ของผู้คน
การออกแบบหลักสูตรจึงต้องสัมพันธ์กบั ความต้องการการเรียนรู้ อาจจะเป็นความต้องการทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะการด�ำรงชีวติ
ด้านอาหาร ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันอุบัติภัย การใช้ชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ การเตรียมตัว
ส�ำหรับการแต่งงาน การมีลกู การเลีย้ งลูก ฯลฯ หรือเป็นความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำมาหากินการสร้างอาชีพใหม่ การพัฒนาอาชีพเดิม
ทัง้ งานในเมือง งานในชนบท การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่าง ๆ รวมทัง้ ความรูเ้ พือ่ ความสมบูรณ์ของชีวติ งานอดิเรก หรือนันทนาการ ฯลฯ
หลักสูตรในท�ำนองนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ โดยมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน รูปแบบการเรียนรู้อาจอยู่
ในรูปหลักสูตรระยะสั้น หรือการฝึกอบรม ครูผู้สอนอาจจะไม่ถึงกับต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแต่เป็นผู้ที่มีความรู้
และยินดีสอนก็สามารถเป็นครูส�ำหรับการศึกษานอกระบบได้
เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศก็อาจ
นับเนืองเป็นการศึกษานอกระบบได้ด้วย
การจัดการศึกษานอกระบบอาจจัดได้ในสถานที่ต่าง ๆ ที่หน่วยงานผู้ที่จะจัดการศึกษานอกระบบจัดขึ้น แต่ใน
หลายประเทศที่การศึกษานอกระบบอยู่ในความดูแลของรัฐจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม มักจัดในศูนย์การเรียน หรือ
Community Center ซึง่ เป็นสถานทีก่ ลางส�ำหรับคนในชุมชนจะได้มาพบกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาจกล่าวได้วา่ ศูนย์การเรียน
เป็นที่เรียนของคนนอกโรงเรียนก็ดูจะไม่ขัดเขินอะไร ในเมื่อเรามีโรงเรียนส�ำหรับเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว
กล่าวส�ำหรับศูนย์การเรียน ต้องนับว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั การยอมรับในเวทีนานาชาติวา่ จัดกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนได้ดี เป็นแบบอย่างให้กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในบรรดาสมาชิก Unesco ศูนย์การเรียนท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือมาจัดกิจกรรมให้กบั ประชาชน นับเป็นโครงสร้างของการเรียนรูท้ สี่ นใจ
และให้ความส�ำคัญ ซึ่งหากมีการจัดการที่ดี ศูนย์การเรียนนี้จะเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างดี
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ห้องเรียนวิชาการ
ประทิน เลี่ยนจ�ำรูญ

การจัดการรู้ของ

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา

การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณลักษณะของการเป็นนวัตกร ซึ่งจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งทักษะการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม จึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ รวมถึงการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับการเรียนรู้
ทีใ่ ช้หลักการ FAILAS Model และการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) รวมทัง
้ การใช้
หลักของความต่อเนือ
่ งในการเรียนรู้ (Spectrum of Learning) เพือ
่ ให้ผเู้ รียนเกิดการบูรณาการระหว่างวิชาการ
กับทักษะวิชาชีพ ที่มีการแสดงออกมาผ่านการจัดท�ำโครงงาน (Project) ดังนี้
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1. สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ
ผ่านการท�ำโครงงาน (Project) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาแขนงต่าง ๆ ให้เข้ากับชีวิตประจ�ำวันและ
การปฏิบตั งิ านในแต่ละสาขาวิชาชีพได้  โดยบูรณาการความรูข้ อง 4 ศาสตร์วชิ า
เข้าด้วยกัน อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematic) การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจ�ำทฤษฎีหรือกฎ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือ
กฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด
ทักษะการแก้ปญ
ั หา ทักษะการสือ่ สาร  ทกั ษะการใช้เทคโนโลยี  การหาข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ ๆ ทีส่ ามารถน�ำความรูน้ นั้ ไปใช้แก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง  
รวมทัง้ การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ
และการประกอบอาชีพ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จะบูรณาการกับ
การเรียนรูท้ ใี่ ช้หลักการ FAILAS Model และการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) ซึง่ การเรียนรูโ้ ดยใช้
หลักการ FAILAS Model จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต และตั้งค�ำถาม เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ส่วนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการบ่มเพาะทักษะของการเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 การเรียนรู้โดยใช้หลักการ FAILAS Model
กระบวนการเรียนรู้แบบ FAILAS Model เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนาและอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนสามารถ
ตั้งโจทย์คิดเอง หรือผู้สอนก�ำหนดโจทย์มาให้นักเรียน ท�ำการทดลอง สร้างผลงานเชิงสิ่งประดิษฐ์ เชิงบทความ บันทึกผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น สิ่งใหม่ ๆ ที่นักเรียนจะได้รับคือ การสนทนา อภิปรายร่วมกัน เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ การลองผิดลองถูก แฟ้มสะสมงาน การค้นคว้าจากเอกสารต�ำรา การน�ำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดร่วมกัน
ซึง่ ถือเป็นขัน้ ตอนแรกของการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะของการเป็นนักนวัตกร ทีจ่ ะต้องช่างสังเกต รูจ้ กั วิธกี ารแก้ไขปัญหา
และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
โดยหลักการของ FAILAS Model ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) การก�ำหนดปัญหา (Fact, F) สังเกต และตั้งค�ำถาม เพื่อระบุปัญหาที่แท้จริง
2) การตัง้ สมมติฐาน (Assumption, A) ตัง้ สมมติฐาน เพือ่ ค้นหาสาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และน�ำไปสูก่ ระบวนการ
แก้ไขที่เหมาะสม
3) ความคิดสร้างสรรค์ (Ideas) คิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
4) การศึกษาข้อมูล (Learning Issue) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ น�ำมาใช้แก้ไขปัญหา
5) การก�ำหนดแผนงาน (Action Plans) วางแผนงาน และด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องมีการหาข้อมูล
ลงมือปฏิบัติ ท�ำการทดลอง บันทึกผล และสรุปผลการทดลอง
6) การน�ำเสนอผลงาน (Service) น�ำเสนอผลการปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาและต่อยอดองค์ความรูต้ อ่ ไป
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1.2 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาผู้เรียนของโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม โดยประยุกต์หลักการของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานกับแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นนักเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ หรือนักนวัตกรรม
มาเชือ่ มโยงกัน ซึง่ การสร้างศักยภาพของผูเ้ รียนให้ตรงกับเป้าหมายของโครงการ ฯ จะมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การก�ำหนด
ประเด็นที่จะน�ำมาใช้ในการศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ 3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.2.1 การก�ำหนดประเด็นทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการศึกษา ประเด็นทีจ่ ะใช้ในการศึกษาเป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น
1.2.2 การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) เป็นการฝึกให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ ชิงวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะของการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานของ
วิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่
		1) การเปิดโลกแนวความคิด (Exploring the Ideas) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์
เลือกโจทย์ที่น่าสนใจซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม โดยโจทย์จะมีลักษณะกว้าง ๆ สามารถน�ำมาสร้างเป็น
นวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ผูเ้ รียนจะต้องส�ำรวจว่าสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาประเด็น
อะไรได้บา้ งภายใต้โจทย์ดงั กล่าว ในขัน้ นีม้ งุ่ หวังว่าผูเ้ รียนจะสามารถคิดประเด็นทีส่ ร้างสรรค์ภายใต้โจทย์ทกี่ ำ� หนดได้อย่างหลากหลาย
2) การค้นหาความเป็นไปได้ (Reviewing the Possibilities) เป็นการฝึกให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
(Information) เชิงทฤษฎี (Theory) และหลักการ (Principle) สนับสนุนประเด็นต่าง ๆ จากโจทย์ปัญหาที่สนใจในขั้นที่ 1
ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม บนสมมติฐานของข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล
3) การก�ำหนดเรื่องที่น่าสนใจ (Selecting the Topic) ขั้นนี้จะฝึกให้ผู้เรียนใช้เหตุผลเชิงทฤษฎีและ
ความเหมาะสมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทีผ่ เู้ รียนให้ความสนใจและได้สบื ค้นมาพิจารณาโดยใช้การอภิปรายร่วมกันเพือ่ คัดเลือก
ประเด็นที่จะศึกษา 1 เรื่อง และน�ำมาก�ำหนดเป็นหัวข้อโครงงานที่จะด�ำเนินการต่อไป
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		4) การสร้างและทดสอบ (Producing and Testing) เป็นขั้นการฝึกให้ผู้เรียนออกแบบ
กรอบแนวคิดของการด�ำเนินงาน แผนการปฏิบตั งิ าน และจะต้องใช้ทฤษฎี แนวทางทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
ให้ส�ำเร็จ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้โดยการค้นคว้า และรับค�ำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม โดยสิ่งที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากขั้นตอนนี้จะต้องบันทึกข้อมูลไว้และปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอย่างสม�่ำเสมอ
		5) การน�ำเสนอ (Presenting and Selling) ขั้นนี้จะฝึกให้ผู้เรียนออกแบบวิธีการน�ำเสนอ
ที่น่าสนใจโดยเลือกใช้สื่อและวิธีการน�ำเสนอที่เหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจผู้ฟังและท�ำให้ผู้ฟัง
เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนน�ำเสนอ
1.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน
ในการเป็นนักประดิษฐ์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานให้ความส�ำคัญของการวัดผล
ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การวัดผลระหว่างเรียนรู้ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลในทุกขั้นตอนของ
การท�ำโครงงาน เพือ่ ติดตามพัฒนาการในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยอาจใช้รปู แบบของการสังเกต การสัมภาษณ์
และการทดสอบในการประเมิน และ 2) การวัดผลหลังเรียนรู้ (Summative Evaluation) เป็นการประเมินความรู้
และทักษะของผูเ้ รียนว่าเพียงพอต่อการสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์หรือไม่ โดยประเมินผลจากโครงงานทีน่ กั ศึกษา
ได้ด�ำเนินการร่วมกับการวัดผลระหว่างการเรียนรู้
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2. หลักของความต่อเนือ
่ งในการเรียนรู้ (Spectrum
of Learning) จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 การสร้างแรงจูงใจ (Motivating) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีทักษะของความคิดเชิงสร้างสรรค์ รู้จักสังเกตและตั้งค�ำถาม เพื่อน�ำไปสู่
กระบวนการคิด (Exploring Idea) ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะท�ำให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ของการเป็นนักคิดเชิงวิทยาศาสตร์
2.2 การฝึกปฏิบตั ิ (Doing) เป็นการเน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองผ่านสถานการณ์จริง หรือโครงงาน (Project) ท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีม และการบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในส่วนนี้จะท�ำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นนักประดิษฐ์
2.3 การย�้ำท�ำให้ส�ำเร็จ (Practicing) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะของการเป็นนักนวัตกรรรม มีความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ทเี่ ป็นรูปธรรม ในส่วนนีจ้ ะท�ำให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะของการเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ
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จากการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEM Education)  กบั การเรียนรูร้ ปู แบบโครงงานเป็นฐาน
(Project – Based Learning) ที่มีการน�ำเอาองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะ
วิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีการท่องเที่ยว)  ของวิทยาลัยเทคนิคพังงานั้น
ได้มกี ารบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านธุรกิจ
และการบริการ ซึ่งในแต่ละปีจึงมีผลงานนวัตกรรมจาก
การท�ำโครงงาน (Project) ของนักเรียนที่น�ำไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ให้กบั นักเรียน ในปี 2560
และปี 2561 ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดิน อีโค แฟบริค เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยดินถ�้ำทองหลางของ
นักเรียนระดับชั้นปีที่ 3 สาขาพาณิชยกรรมและบริการ
ฐานวิทยาศาสตร์  ซงึ่ ได้นำ� ดินของต�ำบลถ�ำ้ ทองหลาง อ�ำเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา ที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นคือมีสีสนิม
แดงเข้มซึ่งต�ำบลถ�้ำทองหลาง อ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ถือว่าเป็นแหล่งปลูกขมิ้นที่คุณภาพดีที่สุดของประเทศ
เนื่องจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า
ขมิ้นชันของต�ำบลถ�้ำทองหลาง จังหวัดพังงา เป็นขมิ้นที่มี
สารเคอร์คมู นิ อยด์ (Curcuminoid) สูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับขมิ้นจากพื้นที่อื่นในประเทศไทย จึงได้น�ำดินจากต�ำบล
ถ�ำ้ ทองหลางทีเ่ ป็นแหล่งปลูกขมิน้ ไปวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องดิน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบว่า ดินถ�ำ้ ทองหลางมีปริมาณแร่ธาตุสงู กว่า
ดินทัว่ ไปถึง 4 เท่า และจากการค้นคว้างานวิจยั พบว่า แร่ธาตุเหล็ก
มีคุณสมบัติช่วยให้เส้นใยผ้ากับสียึดติดกันแน่นยิ่งขึ้น
จึงเกิดเป็นแนวคิดในการผลิตผ้ามัดย้อมโดยใช้ดนิ ถ�ำ้ ทองหลาง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นสารช่วยติดสี   เนื่องจาก
สารช่วยติดสีทใี่ ช้ในปัจจุบนั เป็นวัตถุดบิ เคมีสงั เคราะห์ ทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดผลข้างเคียงกับผู้บริโภค และ
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการใช้ดินถ�้ำทองหลาง
เป็นสารช่วยติดสีถอื เป็นการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีม่ ี
การใช้กระบวนการและความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในการด�ำเนินงาน
ในด้ า นการผลิ ต คิ ด ค้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต

การทดลองเปรียบเทียบอัตราส่วนสีธรรมชาติตอ่ ดินถ�ำ้ ทองหลาง
ทีใ่ ช้ในการผลิตเพือ่ เลือกใช้อตั ราส่วนทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณา
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคการควบคุม
คุณภาพวัตถุดบิ และระยะเวลาในการด�ำเนินงาน รวมถึงการใช้
องค์ความรูจ้ ากการเรียนทางด้านธุรกิจ เพือ่ วางแผนการด�ำเนิน
กิจการอย่างมีกระบวนการ มีการจัดจ�ำหน่ายประชาสัมพันธ์
และส่งประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
คนรุ่นใหม่ มีการศึกษาความพึงพอใจและความสนใจจาก
ผู้ใช้งานจริง และน�ำไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค หลังจากกิจการได้มกี ารทดสอบตลาด
ที่เมืองฉงชิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อครั้งที่นักเรียน
กลุ่มนี้ได้ไปฝึกอบรมด้านกราฟฟิคดีไชน์เป็นระยะเวลา
3 เดือน จึงมีแนวคิดในการขยายกิจการ และขยายตลาดสู่
ตลาดผู้บริโภคจีน โดยมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
เพิม่ เติมโดยคงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ ได้แก่ การใช้ดนิ ถ�ำ้ ทองหลาง
เป็นสารช่วยติดสีและสีของขมิ้นชันถ�้ำทองหลางเป็นสีหลัก
ในการมัดย้อมรวมถึงสีของแก้วมังกรแดง คราม อัญชัญ และ
มังเคร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์
ผ้าย้อมดินของนักเรียนได้รับรางวัลประเภทแผนธุรกิจดีเด่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของโครงการอาชีวะสร้างสรรค์
แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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2. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมดจ�ำปาดะ ซึง่ เป็น
อี ก ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นโครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์พงั งา ทีไ่ ด้นำ� เอาจ�ำปาดะ ซึง่ เป็นผลไม้พนื้ เมือง
ของจังหวัดพังงาและทางภาคใต้ของประเทศไทยทีม่ ลี กั ษณะ
รูปร่างคล้ายกับขนุน แต่เนื้อจะนุ่มและเหนียวกว่า มีกลิ่น
และรสชาติหวานจัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไ่ ม่เหมือนผลไม้
ทั่วไป มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทไอศกรีม  
โดยต่อยอดมาจากการท�ำโครงงานในชัน้ เรียนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560  
และพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สู ต รมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้
สามารถน�ำจ�ำปาดะซึ่งมีกลิ่นหอมอบอวลจัด ซึ่งจะมีราคา
ตกต�่ำในฤดูการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและ
จ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ จนต่อมาประสบความส�ำเร็จเป็น
ไอศกรีมโฮมเมดจ�ำปาดะที่มีความแปลกใหม่กว่าไอศกรีม
ในท้องตลาดทัว่ ไป ภายใต้ชอื่ แบรนด์ “Cham’ i” และถือได้วา่
ไอศกรีมโฮมเมดจ�ำปาดะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคพังงา
เป็นไอศกรีมโฮมเมดจ�ำปาดะเจ้าแรกของประเทศไทย
ที่ปัจจุบันได้มีผู้ผลิตไอศกรีมรายอื่น ๆ ได้มีการน�ำแนวคิด
การน�ำจ�ำปาดะไปเป็นส่วนผสมของไอศกรีมอีกหลายราย
ซึง่ เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้สามารถขายผลผลิตทางการเกษตร
ได้ในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย
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การศึกษารอบทิศ
ยุพิน ค�ำหน้อย

ดวงดาวบนท้องฟ้า
กับภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง
กะเหรีย
่ งเป็นชนเผ่าทีจ
่ ด
ั ได้วา่ มีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาทีต
่ า่ งกัน แต่กะเหรีย
่ ง
ดัง
้ เดิมจะนับถือผี เชือ
่ เรือ
่ งต้นไม้ปา่ ใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น กะเหรีย
่ ง มีถน
ิ่ ฐาน
ตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ประเทศไทย ซึง
่ ในอ�ำเภอแม่ลาน้อยเป็นอ�ำเภอทีม
่ ช
ี นเผ่ากะเหรีย
่ งกระจายอยูใ่ นหลายพืน
้ ที่ และปัจจุบน
ั นี้
ชนเผ่ากะเหรี่ยงในอ�ำเภอแม่ลาน้อยได้ประสบปัญหาเหมือนกับชนเผ่าทั่วไป คือ มีการสูญเสียทาง
วัฒนธรรม ภาษา และภูมป
ิ ญ
ั ญาของชนเผ่า เนือ
่ งด้วยปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น พระราชบัญญัตป
ิ า่ ไม้
ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนก
ี้ ารน�ำภูมป
ิ ญ
ั ญาของแต่ละชนเผ่ามาสอดแทรก
หรือบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน จะท�ำให้ผเู้ รียนได้ตระหนักถึงคุณค่า ค่านิยม และวัฒนธรรม
อันดีงามของชนเผ่าตนเอง ท�ำให้ภูมิปัญญาหรือมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่สูญสลายไปตาม
กาลเวลา

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า
เนือ้ หาวิชา เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงความรู้ หรือสร้างความรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในตนเองด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน�ำ  กระตุ้น หรืออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้เขียนได้น�ำการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน (Project - Based Learning) มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อศึกษาการส�ำรวจรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
ดาว กลุ่มดาว นิทานดาว บทประพันธ์ และบทกวีทางด้านดาราศาสตร์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยมีรายละเอียดของ
การศึกษา ดังนี้
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จุดประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ที่ศึกษา
2. รวบรวมเกีย่ วกับกลุม่ ดาว  นทิ านดาว บทประพันธ์
และบทกวีทางด้านดาราศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยงในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยงในอ�ำเภอแม่ลาน้อยให้คงอยู่ต่อไป
ขอบเขตของการศึกษา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มดาว และนิทานดาว
บทประพันธ์ หรือบทกวีทางด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ดวงดาวของชนเผ่ากะเหรี่ยงในอ�ำเภอแม่ลาน้อย

วิธีการด�ำเนินงาน

1. ระดมความคิดในการเลือกหัวข้อ โดยเลือก
หัวข้อจากสิ่งที่นักเรียนสนใจ และต้องการศึกษา
2. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยการส�ำรวจรวบรวม
ข้อมูล แล้วน�ำมาจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่ และน�ำเสนอ
3. ส�ำรวจข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ของชนเผ่ากะเหรี่ยงในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่
4. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
5. สรุ ป ผลการศึ ก ษา และน� ำ เสนอผลการศึกษา
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาได้ผลดังนี้
ตอนที่ 1 ดาว หรือกลุ่มดาวของเผ่ากะเหรี่ยง
ชื่อดาว/กลุ่มดาว
ภาษากะเหรี่ยง
ฉ่าตู่งอ
ฉ่าตู่ฮา

ภาษาไทย

ดาวประกายพรึก ดาวศุกร์ (Venus)
หรือ ดาวรุ่ง
ดาวประจ�ำเมือง ดาวศุกร์ (Venus)

ฉ่าเดอหมื่อ
ฉ่าเกอชอ

ดาวศุกร์
ดาวช้าง

แม่ลาก่า

ดาวตาวัว

ฉ่าบือหมื่อ

ดาวรวงข้าว

ฉ่าเลอฉอข่อ

ดาวสามเส้า

ฉ่าโยโพย๊อมอ

ฉ่าพิเล

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ดาวศุกร์ (Venus)
ฉ่าเกอชอ หรือดาวช้าง ของชนเผ่ากะเหรี่ยง
ประกอบด้วยดาวฤกษ์ทั้งหมด 7 ดวง ดังนี้
- MERAK
- MEGREZ
- MIZAR
- BENETNASCH
- PHAD
- DUBHE
- LIOTH
แม่ลาก่า หรือ ดาวตาวัว ของชนเผ่ากะเหรี่ยง
ประกอบด้วยดาวฤกษ์ทั้งหมด 2 ดวง ดังนี้
- ALDEBARAN (ตาใหญ่)
- THE HYADES (ตาเล็ก)
ฉ่าบือหมือ่ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 3 ดวงคือ
- ดาวอาร์คทุรัส (ดาวดวงแก้ว)
  ของกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
- ดาวสไปก้า (ดาวรวงข้าว) ของกลุม่ ดาวหญิงสาว
- ดาวเดบเนโบลา (ดาวหางสิง) ของกลุม่ ดาวสิงโต
ฉ่าเลอฉอข่อ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 3 ดวง คือ
- ดาวเดเนป ในกลุ่มดาวหงส์
- ดาวอัลแตร์ ในกลุ่มดาวนกอินทรี
- ดาวเวกา ในกลุ่มดาวพิณ
เมื่อเราลากเส้นสมมุติต่อกันระหว่างดาว
ทั้ง 3 ดวง จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ฉ่าโยโพย๊อมอ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 5 ดวง คือ
- ดาวเดเนป ในกลุ่มดาวหงส์
- ดาวอัลแตร์ ในกลุ่มดาวนกอินทรี
- ดาวเวกา ในกลุ่มดาวพิณ
- ดาวมาร์แคบ (Markab) ในกลุม่ ดาวม้าบิน
- Scheat ในกลุ่มดาวม้าบิน
ฉ่าพิเล คือดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่
ที่สุดในระบบสุริยะ เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์

ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
หรือการด�ำรงชีวิตของคนในชนเผ่า
ชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ประโยชน์จาก “ฉ่าตู่งอ”
ในการบอกทิศทางในตอนเช้าว่าเป็นทิศตะวันออก
ชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ประโยชน์จาก “ฉ่าตู่ฮา”
ในการบอกทิศทางในตอนหัวค�่ำว่าเป็น
ทิศตะวันตก
ใช้บอกเวลาว่าพระอาทิตย์ก�ำลังจะขึ้น
ชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ประโยชน์จาก ฉ่าเกอชอ
(ดาวช้าง) ในการหาทิศเหนือ และบอกเวลา
หัวค�่ำ และรุ่งเช้า ดังนี้
- เวลาหัวค�่ำเห็นดาวช้างในลักษณะหางคว�่ำ
- ใกล้รุ่งจะเห็นดาวช้างในลักษณะหางชี้ขึ้น

เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิต ในการเล่าเป็น
นิทานเพื่อให้ข้อคิดกับลูกหลานถึงความ
ไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์
ใช้บอกฤดูกาลปลูกข้าวของชาวกะเหรี่ยง

- ใช้บอกฤดูกาลเก็บเกีย่ วข้าวของชาวกะเหรีย่ ง
- ใช้บอกฤดูกาลของการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว

ใช้บอกฤดูกาลเก็บเกีย่ วข้าวของชาวกะเหรีย่ ง

ใช้บอกเวลา
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ชื่อดาว/กลุ่มดาว
ภาษากะเหรี่ยง

ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
หรือการด�ำรงชีวิตของคนในชนเผ่า

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ฉ่ากว่าแฉะ

ฉ่ากว่าแฉะ ประกอบด้วยดาวฤกษ์เจ็ดดวง คือ
- KAUS AUSTRALIS
- H SGR
- A TEL
- G SCO
- KAUS MEDIA
- GIRTAB
- SHAULA

- บอกต�ำแหน่งของ “ฉ่าพิเล” ซึ่งฉ่ากว่าแฉะ
จะเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ข้างใต้ “ฉ่าพิเล”
- บอกถึงต�ำแหน่งของใจกลางทางช้างเผือก

ตอนที่ 2 บทประพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว

เรื่อง

ประเภทของเรื่องที่ศึกษา
ความเชื่อ นิทาน เพลง
บท
ความรู้
/เรื่องเล่า
ประพันธ์

เดอหมื่อ

√

ใช้ร้องในพิธีศพของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อส่ง
ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ

เดอหมื่อ หรือดาวศุกร์
เป็นดาวที่ขึ้นในตอนใกล้รุ่งใน
ทิศตะวันออก หรือที่เราเรียก
ว่าดาวประกายพรึก

แม่ลาก่า

√

ใช้ร้องในพิธีศพของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยงเพื่อส่ง
ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ

แม่ลาก่า หรือ ดาวตาวัว
ประกอบด้วยดาวฤกษ์ทั้งหมด
2 ดวง ดังนี้
- ALDEBARAN (ตาใหญ่)
- THE HYADES (ตาเล็ก)

เปอต่อ

√

ใช้ร้องในพิธีศพของ
ชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อส่ง
ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ

ระยะห่างระหว่างโลกและดาว
บนท้องฟ้าเป็นระยะที่มนุษย์
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจาก
ระยะห่างระหว่างวัตถุใน
จักรวาลคิดเป็นปีแสง ดังนั้น
ชนเผ่ากะเหรี่ยงจึงเชื่อว่า
ดวงวิญญาณที่ขึ้นไปอยู่กับ
ดวงดาวจึงเสมือนกับว่าได้ไปสู่
สุขตินั่นเอง

ให้ข้อคิดในการด�ำรงชีวิต

แม่ลาก่า หรือ ดาวตาวัว
ประกอบด้วยดาวฤกษ์ทั้งหมด
2 ดวง ดังนี้
- ALDEBARAN (ตาใหญ่)
- THE HYADES (ตาเล็ก)

แม่ลาก่า
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√

ความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม
หรือการด�ำรงชีวิต
ของคนในชนเผ่า

ความเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ในทางวิทยาศาสตร์

สรุปผลการศึกษา

จากผลการส�ำรวจพบว่ากลุม่ ดาวของชนเผ่ากะเหรีย่ งในอ�ำเภอ
แม่ลาน้อยมีทั้งหมด  10  กลุ่มดาว ได้แก่ ฉ่าตู่งอ (ดาวประกายพรึก หรือ
ดาวรุ่ง) ฉ่าตู่ฮา (ดาวประจ�ำเมือง) ฉ่าเกอชอ (ดาวช้าง) ฉ่าเดอหมื่อ
แม่ลาก่า (ดาวตาวัว) ฉ่าบือหมือ่ (ดาวรวงข้าว) ฉ่าเลอฉอข่อ ฉ่าโยโพย๊อมอ
ฉ่าพิเล และฉ่ากว่าแฉะ ซึ่งแต่ละกลุ่มดาวล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ
วิถกี ารด�ำรงชีวติ ของชาวกะเหรีย่ งทัง้ สิน้ นอกจากนีช้ าวกะเหรีย่ งยังมีบทประพันธ์
ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับความเชือ่ เกีย่ วกับดวงดาว ได้แก่  เดอหมือ่ แมลาก่า
และเปวต่อ ซึง่ เป็นเพลงทีใ่ ช้สง่ ดวงวิญญาณของผูต้ ายในชนเผ่ากะเหรีย่ ง
และแม่ลาก่า ซึง่ เป็นนิทานทีใ่ ห้ขอ้ คิดในการด�ำรงชีวติ ของชนเผ่ากะเหรีย่ ง
บทส่งท้าย

การศึกษาในเรื่อง “ดวงดาวบนท้องฟ้ากับภูมิปัญญาของ
ชาวกะเหรีย่ ง” ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบ
โครงงาน (Project - Based Learning)  เป็นการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณค่า คือ นอกจากที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้แล้ว ยังเกิด
จิตส�ำนึกที่ดีและหวงแหนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตนเอง ส่งผลให้
วัฒนธรรมหรือภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านีไ้ ม่สญ
ู หายไปตามการเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ การประยุกต์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชนเผ่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มาสูค่ วามเป็นสากลหรือเป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้ ท�ำให้ผเู้ รียน
ได้รจู้ กั รูส้ กึ รูล้ กึ รูแ้ จ้ง ในความเป็นชนเผ่าทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเป็น
สากลอย่างสมดุล เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของการเรียนรู้ และ
การทีผ่ เู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงระหว่างภูมปิ ญ
ั ญาของชนเผ่าและวิทยาศาสตร์
สากลเข้าด้วยกัน ท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรูท้ เี่ หมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่นของนักเรียนเองอีกด้วย
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก

“งานที่ท�ำด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอ”
ดังที่พี่เคยบอกน้องดาวว่าหลังกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่จัดรวมกับวันสุนทรภู่
พี่จะมีผลงานมาฝาก บันทึกฉบับนี้พี่ส่ง "ภาพโมเสคจากวรรณคดี" มาให้น้องดาวชมแล้ว
การประดิษฐ์ภาพโมเสค "ที่ไม่ได้บังคับให้ท�ำส่ง" มีเพียงค�ำเชิญชวนและตัวอย่างให้ดูพร้อม
แนะน�ำนักเรียนค้นคว้าจากหนังสือหรือจากแหล่งความรูต้ า่ ง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต มีนกั เรียน
บางส่วนสนใจส่งผลงานให้ชนื่ ชม พีช่ นื่ ใจเพราะเชือ่ มัน่ ว่า "นักเรียนมีใจกับงานหรือภารกิจทีไ่ ด้รบั "
พี่ขอเรียกผลงานนี้ว่า "งานอันบริสุทธิ์"

60 วิทยาจารย์

กิจกรรมวันส�ำคัญทางภาษาไทยของทุกโรงเรียนในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
ที่ผ่านมาคงส�ำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว บางโรงเรียนจัดได้ตามงบประมาณและปัจจัยที่มีอยู่ บางโรงเรียน
จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลให้สังคมภายนอกได้รู้ได้เห็นเป็นที่
ตื่นตาตื่นใจในความสามารถของนักเรียน
อันที่จริง นอกเหนือจากกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว โรงเรียนยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ มากมายทั้งกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานของโรงเรียน และ "กิจกรรมจร" ที่โรงเรียน
มิได้ทราบล่วงหน้า แต่มีความจ�ำเป็นต้องจัดเพื่อ "ให้ความร่วมมือ" กับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งบางครั้ง
กิจกรรมเหล่านีไ้ ด้แย่งเวลาการเรียนการสอนไปมากเช่นกัน น้องดาวลองคิดดูกไ็ ด้ ในระดับชัน้ ม.ต้น
วิชาภาษาไทยพื้นฐานมีจ�ำนวนคาบเรียนประมาณ 60 คาบ ต่อ 1 ภาคเรียน ในทางปฏิบัติจริง
มีคาบที่หายไปกับกิจกรรมดังกล่าวหลายคาบ ดังนั้นคงเป็นหน้าที่ของครูที่ต้อง "พลิกแพลง"
หาวิธกี าร "เรียนรูแ้ บบเรียนลัด" ซึง่ ใช้เวลาเรียนน้อยลงแต่ได้เนือ้ หาสาระเท่าเดิม แต่ทงั้ นีค้ งขึน้ อยู่
กับความพร้อมและความเหมาะสมที่จะจัด
พีค่ ดิ ว่าวิธกี ารเรียนลัดควรเกิดจากครูวเิ คราะห์ผเู้ รียนว่า "ไม่รู้ - ไม่เข้าใจเรือ่ งใด อย่างไร"
แล้วหาวิธีการให้นักเรียนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจได้ในเวลาอันจ�ำกัด
ยกตัวอย่างเรือ่ งการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยปกติตอ้ งทดสอบ "ให้นกั เรียนแต่งกาพย์กอ่ นเรียน"
แล้วน�ำผลงานมาวิเคราะห์ว่า ในภาพรวมมีปัญหาอย่างไร ปัญหาที่มักพบบ่อย ๆ คือนักเรียนคิด
จ�ำนวนค�ำหรือพยางค์ไม่ได้ เช่น ค�ำว่า ขนม ตลาด สับปะรด จะนับกี่ค�ำ กี่พยางค์เมื่อน�ำไปใช้กับ
การแต่งกาพย์ที่วรรคหน้ามี 5 ค�ำ วรรคหลังมี 6 ค�ำ ส่วนเรื่องสัมผัสระหว่างวรรค - ระหว่างบท
ก็เป็นปัญหาเช่นกัน
หากฝึกนักเรียนแต่งกลอนสุภาพหรือกลอนแปด ปัญหาทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ นอกเหนือจากสัมผัส
บังคับแล้ว คือ "เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค" บางครั้งนักเรียนจะน�ำตัวอย่างกลอนของกวีบางคน
ทีล่ งเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงตามลักษณะบังคับ ก็จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องอธิบายว่าในระดับนีน้ กั เรียนควร
"แต่งให้ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์" ก่อน การแต่งโคลงสีส่ ภุ าพก็เช่นกัน ปัญหาใหญ่ทสี่ ดุ ก็คอื ค�ำเอก ค�ำโท
รวมถึงเอกโทษ โทโทษด้วย หากนักเรียนไม่ทราบลักษณะค�ำตายซึ่งแทนค�ำเอกได้ (ค�ำตายที่ไม่มี
รูปวรรณยุกต์อื่นก�ำกับ) ก็มักจะ "อับจนถ้อยค�ำ" คือหาค�ำเอกค�ำโทไม่ได้ หรือใช้ค�ำเอกค�ำโทซ�้ำ ๆ
ในบทเดียวกัน
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วิ ธี ก ารที่ จ ะท� ำ ให้ นั ก เรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจค� ำ เป็ น ค�ำ ตาย จ� ำ เป็ น จะต้ อ งรู ้ เ รื่ อ งสระและ
มาตราสะกด เรื่องมาตราสะกดซึ่งมีทั้งตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ก็จ�ำเป็น
ต้องฝึกการเขียนค�ำอ่านเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าตรงกับมาตราใด เช่น ค�ำว่า กฎ ค�ำอ่านคือ
กด เศษ ค�ำอ่านคือ เสด
หากจะฝึกแต่งฉันท์ก็ต้องมีความรู้เรื่องค�ำครุ ค�ำลหุเพิ่มเติมเข้ามาอีก
เพียงตัวอย่างทีย่ กมา น้องดาวคิดว่าจะใช้เวลากีค่ าบนักเรียนจึงจะแต่งบทร้อยกรองชนิดใด
ชนิดหนึ่งได้ เพราะต้องไม่ลืมว่ายังมีสาระอื่น ๆ ที่ก�ำหนดให้นักเรียนเรียนด้วย
ทีผ่ า่ นมา เวลาพีส่ อนนักเรียน ชัน้ ม.1 แต่งกาพย์ยานี 11 จะพบปัญหาเรือ่ งสัมผัสเป็นอันดับแรก
ก็ใช้ความเชื่อแบบเดิม ๆ ว่าถ้าฝึกด้วยวิธีต่อไปนี้นักเรียนจะแต่งได้ (แล้วจึงพัฒนาให้แต่งเป็น
ในล�ำดับต่อไป) คือต้องสอนเรื่องสัมผัสสระ สัมผัสเสียงพยัญชนะ (สัมผัสอักษร) ซึ่งต้องกลับไป
ทบทวนเรือ่ งการประสมอักษร มาตราสะกด รูปและเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ กว่านักเรียนจะรูเ้ รือ่ ง
ก็ใช้เวลา 3 - 4 คาบ จากนัน้ ให้นกั เรียนศึกษาแผนภูมิ ก็คอื วงกลมตามจ�ำนวนค�ำ  แล้วก็โยงสัมผัส
ให้นักเรียนแต่งตามแผนภูมินั้น ซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ใช้เวลาไปอีก 3 - 4 คาบ สรุปง่าย ๆ ก็คือ
เฉพาะเรือ่ งกาพย์ยานี 11 เพียงเรือ่ งเดียวใช้เวลา 7 - 8 คาบ พีจ่ งึ หาวิธใี หม่ทจี่ ะลดเวลาเรียนให้นอ้ ยลง
แต่นักเรียนสามารถแต่งกาพย์ยานี 11 ได้ถูกต้องตามลักษณะบังคับ
ขั้นตอนแรกพี่ให้นักเรียนแต่งกาพย์ยานี 11 ก่อน  ต่อมาให้อ่านและท่องกาพย์ยานี 11
จ�ำนวน 2 บท จากนั้นวิเคราะห์เป็นแผนภูมิ ฝึกเรื่องสัมผัส (ค�ำคล้องจอง) แล้วพี่กับนักเรียนช่วยกัน
"แต่งกาพย์ยานี 11 ประจ�ำห้อง" โดยเริม่ ต้นวรรคแรกว่า "วันนีว้ นั อังคาร" จนครบ 1 บท เมือ่ ปรับแก้แล้ว
นักเรียนอ่านออกเสียง วิเคราะห์ฉันทลักษณ์ ขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนเลือกแต่งกาพย์อีก 3 วัน
วันละ 1 บท (ยังไม่เน้นสัมผัสระหว่างบท) ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น ม.1
1) วันนี้เป็นวันศุกร์
อย่าได้ทุกข์กันเลยหนา
บางเรื่องต้องพึ่งพา
คอยปรึกษาช่วยเหลือกัน
2) วันนี้พฤหัส ฯ
สุขสวัสดิ์กันทั่วหน้า
ทุกคนร่วมใจพา
ออกท�ำมาหากินเอย
3) วันนี้เป็นวันพุธ
อย่าได้หยุดท�ำความดี
สุขใจได้บุญมี
ร่วมท�ำดีกันเถิดเอย
4) วันนี้เป็นวันศุกร์
ใกล้หมดทุกข์จะหยุดเรียน
สมองก็เริ่มเพี้ยน
พักเรื่องเรียนได้กลับบ้าน
5) วันนี้วันอาทิตย์
ต้องเตรียมฟิตกายใจพร้อม
ไปเรียนไม่ตรมตรอม
ท�ำให้เด่นเรียนให้ดี
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ผลงานตามตัวอย่างนีพ้ ใี่ ห้ผา่ นเพราะอยูใ่ นเกณฑ์งานอันบริสทุ ธิ์ ผ่านเกณฑ์สำ� คัญคือ
"แต่งได้" ค�ำว่าผ่านเกณฑ์นี่แหละคือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน
พีเ่ ชือ่ ว่าหากครูสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั นักเรียนด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ย่อมส่งผล
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนหรือการท�ำงานได้ การค่อย ๆ ให้ความรักและการเอาใจใส่
พีว่ า่ งดงามและยิง่ ใหญ่กว่าการสร้างความรักความห่วงใยด้วยการลงโทษไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใด ๆ
...น้องดาวคิดเห็นเช่นเดียวกับพี่หรือไม่

คือความง่ายความงามตามวิถี
โดยเสรีในกรอบมีขอบคั่น
กับวงปูนกอดตระกองคอยป้องกัน
แน่นตึบทึบตันพันธนา
แตกกิ่งก้านใบตามใจต้น
ผ่านหนาวร้อนฝนจนแกร่งกล้า
เกรงว่ากรอบรับพิกัดเกินอัตรา
ถึงเพลาเพลงรัก...จักคร่ำ�ครวญ
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

ถ้าโรงเรียนคือบ้านของเรา
สมั ย ที่ ผ มท� ำ งานเป็ น ครู ผู ้ ส อนใหม่ ๆ มี เ พลงฮิ ต อยู ่ เ พลงหนึ่ ง ชื่ อ ว่ า
“บ้านของเรา” เพลงนี้เริ่มบทเพลงที่ไพเราะและกินใจด้วยค�ำว่า “บ้าน... คือ
วิมานของเรา...” ต่อมาเมื่อผมเป็นครูใหญ่ นอกจาก “วิมาน” ที่ผมพักพิง
อาศัยกับพ่อแม่มาแต่เด็กนั้นได้เพิ่มมาอีก 1 หลัง นั่นก็คือ “โรงเรียน”
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ผมรั ก โรงเรี ย นเหมื อ นบ้ า น ตื่ น เช้ า ขึ้ น มาทุ ก วั น
ผมจะรีบท�ำธุระที่บ้านให้เสร็จไว ๆ เพื่อจะได้ไปโรงเรียนเช้า
ก่อนใคร
จะได้ไปเตรียมทุกสิง่ ทุกอย่างทีน่ นั่ ให้เป็นทีเ่ รียบร้อย
ก่อนครูและนักเรียนจะมาถึงโรงเรียน
ที่โรงเรียนมีเรื่องให้ท�ำมากมาย ผมสองคนกับ
ภารโรงหนุ่มทีผ่ มคัดมากับมือ เพราะเห็นว่าเป็นคนรักโรงเรียน
เหมือนผม ช่วยกันเตรียมงานทุกด้าน โดยเฉพาะด้านอาคาร
สถานที่ ตั้งแต่ป้ายโรงเรียน ประตูรั้วโรงเรียน ไปจนถึงสนาม
เสาธง ห้องเรียน ห้องส้วม เรือนเพาะช�ำ  แม้แต่สถานที่
ทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับแม่คา้ ทีจ่ ะมาขายอาหารแก่นกั เรียน ก็ตอ้ งดูแล
ความเรียบร้อยด้วย
ภารกิจของโรงเรียนมีมากมายจนมีผู้รวบรวมและ
เรียบเรียงออกมาเป็นด้าน ๆ เป็นหมวดเป็นหมู่ บางยุค
บางสมั ย ก็ จ ะมี อ อกมาเป็ น ระเบี ย บให้ โ รงเรี ย นปฏิ บั ติ
เปลี่ ย นกลั บ ไปกลั บ มา ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาดู แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ห นี
4 - 5 งาน งานเหล่านี้ คือ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ
งานงบประมาณ และงานบุคลากร  
งานบริ ห ารทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย งานธุ ร การ  
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา งานพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ
งบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม การจัดทําสํามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน  
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงาน กิจการ
นักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุน และประสานงาน การศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
งานประสานราชการกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและหน่วยงานอืน่   
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ
และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
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งานวิชาการ ก็จะประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ การศึกษา  การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชมุ ชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา
งานงบประมาณ แบ่งเป็น การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
งานบริหารบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตัง้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ วินยั และการรักษาวินยั และการออกจากราชการ    
บริบทของโรงเรียนเท่าที่ดูแบบง่าย ๆ ไม่ต้องมีหลักวิชาอะไร ก็มักจะมองไปที่องค์ประกอบของโรงเรียน
ทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งก็จะหนีไม่พ้น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน อาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณโรงเรียน สนาม
สวนหย่อม ป้ายนิทรรศการ งานบริหาร งานบริการ การเรียนการสอน การวางแผน การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ    
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การแบ่งงานในอีกมิติหนึ่ง นิยมแบ่งออกเป็น งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริการ และการจัดการ
งานวางแผนและพัฒนา งานสัมพันธ์ชุมชน  เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียน การจัดห้องเรียน
การจัดตารางเรียนและตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา งานดังกล่าว จัดว่าเป็นงานวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน และ
เป็นการวางพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนนั่นเอง
นอกจากนั้น ก็จะมีงานเกี่ยวกับการอบรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตนอยู่ในข้อบังคับ
ของโรงเรียนและสังคม การส่งเสริมให้เรียนได้จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดบริการและ
สวัสดิการแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เช่น
การบริการแนะแนว การบริการสุขภาพอนามัย การบริการอาหาร การบริการความปลอดภัย  เป็นต้น
ถ้าดูงานโรงเรียนแบบละเอียดดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน น่าเบื่อหน่าย
แต่ถา้ เห็นว่ามันเป็นงานทีท่ า้ ทาย เป็นงานทีม่ องเห็นความหวังรออยูข่ า้ งหน้าทีต่ วั เด็ก มองออกไปถึงอนาคตของศิษย์
ทีน่ บั วันจะเติบใหญ่ เมื่อเขาไปผจญโลกภายนอกอย่างที่เราตัง้ ใจไว้ ได้อย่างงดงาม งานที่แสนเหนื่อยก็จะกลายเป็น
ความสุขอย่างที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้ เหมือนอยู่ใน “วิมาน” และถ้าคุณครูท่านนั้นเห็นว่า “โรงเรียนคือบ้าน”
ของเขา เขาก็ยิ่งจะพบแต่ความสุขมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปมิใช่หรือ
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

อันก�ำเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่างสงสัย
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

4. ความสุขกับความทุกข์สมั พันธ์กบั ชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่ ชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่นที้ กุ คนมีความรูส้ กึ นึกคิด
ทีเ่ ป็นจริงเป็นจัง มีความสุขก็สขุ มาก มีความทุกข์กท็ กุ ข์มาก ชีวติ ในวัยนีส้ ว่ นใหญ่จะต้องประสบกับความสุข
และความทุกข์ในเหตุ 2 ประการ คือ
4.1 เรือ่ งคูค่ รอง ซึง่ เป็นเรือ่ งของปุถชุ นทีเ่ มือ่ ถึงวัยทีจ่ ะต้องมีเหย้ามีเรือนแล้ว ก็จะต้อง
มีตามธรรมชาติ ทุกคนอยากจะได้คู่ดีไม่ว่าหญิงหรือชาย บางคนก็สมหวังในความรัก ซึ่งนับว่ามีความสุข
แต่บางคนก็พลาดหวังท�ำให้เกิดความทุกข์
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4.2 เรื่องการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสร้างฐานะของตนให้เจริญรุ่งเรือง
เป็นปึกแผ่นในภายหน้า ทุกคนก็ตอ้ งประกอบอาชีพ ถ้าการประกอบอาชีพนัน้ ประสบความส�ำเร็จมัง่ มีขนึ้
อย่างรวดเร็ว เราก็จะรู้สึกเป็นสุขท�ำให้เกิดก�ำลังใจมีมานะที่จะประกอบอาชีพนั้นต่อไป แต่ถ้าเรา
ประกอบอาชีพอะไรก็ล้มเหลว ค้าขายก็ขาดทุน ท�ำราชการก็ไม่ได้เงินเดือนขึ้น เราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์
5. ความสุขกับความทุกข์สัมพันธ์กับชีวิตในวัยชรา ชีวิตในวัยชราส่วนใหญ่ ถ้าเป็นผู้ที่
ฝักใฝ่ในรสพระธรรมมักจะไม่ใคร่ได้พบกับความทุกข์ แต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่หนาไปด้วยกิเลส ก็จะ
ต้องพบกับความทุกข์มากกว่าความสุข เพราะคอยแต่จะคิดว่า ท�ำอย่างไรจึงจะร�่ำรวย ท�ำอย่างไร
จึงจะมีที่ดินเป็นพัน ๆ ไร่ ท�ำอย่างไรจึงจะมีต�ำแหน่งใหญ่โต นอกจากนี้ คนที่อยู่ในวัยชรามักจะเป็น
ผูท้ คี่ อยหวาดระแวงถึงความทุกข์อยูเ่ สมอ เช่น เป็นทุกข์วา่ ลูกหลานจะไม่เลีย้ งดู เป็นทุกข์วา่ ตายแล้ว
จะไม่มีใครเผา เป็นต้น แต่ถ้าเป็นผู้ชราที่ฝักใฝ่ในรสพระธรรมมักจะเป็นสุขอยู่เสมอ อิ่มเอิบอยู่
ในรสพระธรรม มีความสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือได้รับมา ก็นับได้ว่าบุคคลนั้น
มีความสงบสุข
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3. ความสุขและความโศกในชีวิตประจ�ำวัน

ความสุขกับความทุกข์หรือความโศกนั้นมักจะวนเวียนอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเราทุกคน
นับตัง้ แต่ตนื่ นอนในตอนเช้า ถ้าร่างกายสบายดีไม่เจ็บไข้มเี งินใช้ มีขา้ วกิน มีทกุ สิง่ ทุกอย่างพร้อมมูล
ก็ก่อให้เกิดความสุข แต่ทุกชีวิตจะมีความสุขตลอดไปย่อมเป็นไปไม่ได้ บางคนมีความสุขที่บ้าน
แต่มีความทุกข์เมื่ออยู่ที่ท�ำงาน บางคนต้องท�ำหน้าชื่นอกตรมหาเช้ากินค�่ำเพราะความจน
คนหนุ่มสาวก็คิดถึงคนรัก คิดถึงอนาคต ก็จะพบทั้งความผิดหวัง และสมหวัง บางคนมีครอบครัว
ก็ตอ้ งนึกถึงว่า จะหากินกันอย่างไร ท�ำอย่างไรครอบครัวจะมีความสุข บางคนคิดว่ามือ้ นีจ้ ะกินอะไร
มื้อหน้า มื้อโน้นจะหาอะไรมาใส่ท้อง เรื่องของชีวิตประจ�ำวันมีอีกมากมาย เช่น การกิน การนอน
การครองเรือน การแต่งกาย การสนทนา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ ล้วนแล้ว
แต่กอ่ ให้เกิดทุกข์และสุขทัง้ สิน้ เป็นต้นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมีเรือ่ งขัดแย้งเกิดขึน้ ไม่มเี ครือ่ งแต่งกาย
สนทนาผิดหู ฯลฯ เหล่านี้ก็ท�ำให้เกิดทุกข์
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ความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคน คนเราต้องวิ่งวุ่นท�ำโน่นท�ำนี่จนดูขวักไขว่ สับสน
อลหม่านกันอยูท่ กุ วันนีก้ เ็ พือ่ เหตุอย่างเดียวคือต้องการความสุข ความสุขของคนมีอยูใ่ นทีต่ า่ ง ๆ กัน
ตามที่ตนคิดเห็น บางคนก็เห็นว่าความสุขของตนอยู่ในโรงภาพยนตร์ ก็เข้าโรงภาพยนตร์ดูแล้ว
ก็เป็นสุข บางคนเห็นว่าความสุขอยูใ่ นวงการพนัน เช่น บ่อนถัว่ โปไพ่ หรือสนามม้า เป็นต้น เล่นเสียได้
ก็เป็นสุข บางคนเห็นว่าความสุขของตนอยูใ่ นขวดเหล้ารินออกมาดืม่ เสียได้กเ็ ป็นสุข ความสุขของบางคน
อยู่ในที่ไกล ๆ เช่น บางปู บางแสน เป็นต้น พากันไปเที่ยวจ่ายทรัพย์กันเสียได้ก็เป็นสุข ความสุข
ที่กล่าวมานี้ หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ เป็นเพียงปิดทุกข์เก่าไว้ชั่วคราวและขณะเดียวกันก็เปิด
ทุกข์ใหม่ขึ้นอีก เช่น เล่นการพนัน ถ้าเล่นได้ก็ก่อเวรท�ำให้ฝ่ายเสียคิดแก้มือและคิดแก้ตัวใหม่ร�่ำไป
เป็นการก่อทุกข์ซับซ้อนขึ้นอีก
จะหาความสุขได้จริงนั้นต้องท�ำงานจริงด้วยความขยันหมั่นเพียร ท�ำเป็นล�่ำเป็นสัน ไม่เป็น
คนจับจดหรือท�ำอะไรไม่จริง ท�ำบ้างไม่ท�ำบ้าง เป็นคนรวนเร ท�ำอะไรไม่แน่นอน จะท�ำอย่างไหน
ก็ไม่เข้าท่า ผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยพูดสัน้ ๆ ก็คอื ต้องเป็นคนไม่เกียจคร้าน ความขีเ้ กียจเป็นตัวส�ำคัญ
ของฝ่ายชั่ว เป็นตัวการของค�ำพวกขี้น�ำหน้า เช่น ขี้เหล้า ขี้ยา ขี้คุก ขี้ตาราง ในที่สุด อีกประการหนึ่ง
การหาความสุขจะต้องมีความรูด้ พี อควร ถ้าขาดความรูด้ กี จ็ ะไม่เห็นหนทางความสุขได้ตลอด หาความสุข
ได้ยาก อาจไปคว้าเอาที่ไม่สบายเข้าก็ได้ เช่น จะหาความสุขแต่ไพล่ไปหาทางอบายมุขเพราะ
ความเข้าใจผิดอย่างที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เป็นต้น บางคนยังไม่ถึงคราวที่จะมีความสุข
ไปชิงสุกเสียก่อนก็มี เช่น ก�ำลังศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ความฉลาดใส่ตน เพื่อจะช่วยให้ด�ำรงชีพ
ได้อย่างเป็นสุขในภายหน้า แต่ยังศึกษาไม่ส�ำเร็จก็ริเล่นรักทางชู้สาวเสีย ไม่ใส่ใจการศึกษาเล่าเรียน
อย่างนีเ้ ป็นการชิงสุกก่อนห่าม เป็นการก่อทุกข์ขนึ้ ในชีวติ บางทีสขุ สบายอยูแ่ ล้วก็ไปท�ำลายเสีย เช่น
ข้าราชการได้รับเงินเดือนอยู่แล้ว แต่ไม่พอใจไปหาในทางไม่ดีไม่งามคอรัปชั่นอีก หรือการค้าขาย
ได้กำ� ไรพอสุขสบายอยูแ่ ล้วยังโลภ ก่อกวนให้เกิดความปัน่ ป่วนในวงการเศรษฐกิจของชาติ เช่น กักตุน
สินค้าหรือขึ้นราคาของจนเกิดการเป็นความโลภมากในที่สุดก็ไม่มีความสุข
ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหน หาได้ง่าย ๆ ที่ตัวของเรา หาที่บ้านของเรานี่แหละ
การหาความสุขทีอ่ นื่ หรือหาความสุขนอกบ้านเป็นเรือ่ งไม่แน่ แทนทีจ่ ะได้รบั ความสบายมักกลายเป็น
ความล�ำบากเสียแหละมาก ฉะนัน้ ผูท้ หี่ วังความสุขสบายทีแ่ ท้จริงจึงควรหาความสุขในบ้านเสียก่อน
ท�ำบ้านให้เป็นสวรรค์ ท�ำที่อยู่ของตนให้เป็นวิมานเป็นสุขอยู่กับครอบครัว สดชื่นอยู่กับลูกเมีย
ไม่ไปก่อเวรกับใครที่ไหนอย่างนี้ก็เป็นสุขในที่สุด
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4. ความสุขและความโศกในวรรณคดี

จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจ�ำวันของคนเรามีทั้งความสุขและความโศกเข้ามาเกี่ยวพัน
อยู่เสมอ ศุภร บุนนาค กล่าวไว้ในหนังสือสมบัติกวี : ขุนช้างขุนแผนว่า "วรรณคดีของชาติใด
ก็ตามเป็นประเพณีบันทึกชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ในชาตินั้น ๆ อีกทั้งสรรพสัตว์และ
สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกธาตุ"(7) ก็ย่อมหมายถึงความทุกข์และความโศกจะต้องถูกบันทึกไว้
ในวรรณคดีในรูปของตัวละครแต่ละตัว อีกทั้งสะท้อนให้เห็นสภาพความยากล�ำบากและ
ความเจริญรุง่ เรืองของแต่ละยุคขอยกตัวอย่างความสุขและความโศกในวรรณคดีบางเรือ่ งดังต่อไปนี้
4.1 นิราศสุนทรภู่ สุนทรภูแ่ ต่งนิราศได้ไพเราะอย่างยิง่ และความไพเราะนัน้ อยูต่ รงทีว่ า่
สุนทรภู่สามารถพรรณนาอารมณ์ของตนออกมาให้ผสมผสานสอดคล้องกับธรรมชาติ
ในที่ทุกทุกแห่งได้อย่างเด่นชัดเห็นจริงเห็นจังอย่างชนิดที่ใคร ๆ ก็ท�ำได้ไม่เหมือนไม่เทียมเท่า
พูดง่าย ๆ ก็คอื สุนทรภูเ่ ขียนออกมาจากหัวใจจริงเหมือนเอาหัวใจออกมาตีแผ่ให้เห็นว่าสุนทรภู่
มีความสุขในใจอย่างไรถ้อยค�ำในนิราศก็หลั่งไหลออกมาตามความรู้สึกในหัวใจทุกอย่าง
เพราะฉะนัน้ เราจึงรูส้ กึ ว่าบางครัง้ เราอ่านด้วยความรูส้ กึ เศร้าสร้อยกินใจเหลือเกินรูส้ กึ เหมือนน�ำ้ ตา
จะไหลและขณะเดียวกันก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างชนิดที่ไม่อาจหาค�ำใด ๆ มาบรรยายได้ถูกต้อง
(อ่านต่อฉบับหน้า)

(7) ศุกร บุนนาค, สมบัติกวี: ขุนช้าง ขุนแผน, พระนคร: แพร่พิทยา, 2561 ค�ำน�ำ
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Open Eyes
วิศวัส ปัญญาวงศ์สภาพร

ความเลื่อมล�้ำทางการศึกษา :
ปัญหาที่เราแก้ไม่ตรงจุดซะที
หลายคนชอบพูดว่าการศึกษาไทยไม่พัฒนา การศึกษาไทยล้าหลัง แต่ในทัศนะ
ของผู้เขียนที่คลุกคลีในวงการศึกษามาพอสมควรกลับรู้สึกการศึกษาไทยเรา
แท้จริงพัฒนามาโดยตลอด แต่ข่าวร้ายคือพัฒนาดังว่านั้นกระจุกตัวอยู่ใน
คนหยิบมือเท่านั้น

ดัชนีชี้วัดแบบเด็กประถมคือแค่เปิด
หนังสือพิมพ์ออก เราจะเห็นข่าว “เด็กไทยเจ๋ง
คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
ที่มาเลเซีย ได้คะแนนสูงสุดถึง 3 คน” หรือ
“เด็กหญิงไทยคว้าแชมป์ แข่งบินโดรนทีเ่ สิน่ เจิน้ ”
เคี ย งข้างไปกับข่าว “เด็กไทยไม่ไ ด้เรียนกว่า
5 แสนคน เร่งสร้างโอกาสทางการศึกษาน�ำร่อง
20 จังหวัด” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีเด็ก
กลุม่ หนึง่ ที่ “ยิง่ เก่งยิง่ ได้โอกาส” พร้อมมีสป็อตไลต์
ของสังคมคอยจับจ้องชืน่ ชม ขณะทีเ่ ด็กอีกกลุม่ หนึง่
“เข้าไม่ถึงแม้แต่โอกาสเรียน” และถูกผลักออก
ให้ไปยืนวงนอกของสังคม
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ท�ำไมความเลื่อมล�้ำทางการศึกษาจึงเกิดขึ้น

นณริฏ พิศลยบุตร (2016) จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เขียนบทความ “ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษาของไทย: ข้อสรุปจากผลการสอบปิซา่
(PISA)” พบว่าความเลื่อมล�้ำทางการศึกษาแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเป็นส�ำคัญ (กว่า 47%) รองลงมาเป็น
เรื่องทางครอบครัว เช่น การอยู่ร่วมกันกับบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของ
บิดาและมารดา รวมทั้งประเภทของอาชีพของบิดาและมารดา (กลุ่มแรงงาน
กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มแรงงานสูงกว่าลูกจ้าง) เพียง 9% ขณะที่ปัจจัยเฉพาะส่วนบุคคล
เช่น อายุ เพศ นักเรียนเคยซ�ำ้ ชัน้ มีผลเพียงแค่ 2% ทัง้ หมดสะท้อนภาพให้เราเห็นว่า
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาไทยด้านหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ดีก็ดีมากไปเลย แต่ถ้าแย่ก็ล้าหลังในทุกมิติ
แต่ ผ ลวิ จั ย อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจมากคื อ
ความเหลื่อมล�้ำอีก 42% ที่เหลืออันไม่สามารถอธิบายได้
ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ตามข้อมูลของ PISA เพราะแม้ผวู้ จิ ยั
จะสันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากปัจจัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล
และปัจจัยครอบครัว อาทิเช่น ความฉลาดทางสติปัญญา
(IQ) ทัศนคติของเด็กนักเรียนต่อการเรียนรู้ รูปแบบการอบรม
ของครอบครัว หรือวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ นครอบครัว แต่ผเู้ ขียน
เห็นว่าตัวแปรส�ำคัญที่ขาดหายไปคือฐานะทางเศรษฐกิจ
เพราะเอาง่าย ๆ ว่าถ้าครอบครัวไม่มรี ายได้แม้แต่จะจุนเจือ
ตัวเอง การเจียดเงินมาจ่ายค่าเทอม ค่าเสื้อผ้านักเรียน
ค่าต�ำรับต�ำราทีน่ บั วันจะแพงขึน้ ๆ ก็ยอ่ มเป็นไปไม่ได้ เรียกว่า
ความเลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษานัน้ แยกไม่ออกจากความเลือ่ มล�ำ้
ทางรายได้ ยิ่งผนวกกับมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน
สุดขั้วอยู่แล้ว ความเลื่อมล�้ำนี้ก็ยิ่งถ่างกว้างขึ้นไปอีก
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สุดท้ายระบบการศึกษาไทยก็จะผลิตคนออกมาสองแบบ หนึ่งคือแรงงานไร้ฝีมือที่จบมา
เพื่อตกงานเพราะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ส่วนอีกแบบคือแรงงานมีฝีมือที่เก่ง
ที่สุด พูดได้สามสี่ภาษา ท�ำงานได้คล่องแคล่ว แต่สุดท้ายก็เรียนต่อเมืองนอกและถูกดูดไปท�ำงาน
ในบริษัทข้ามชาติ
แล้วเราจะแก้ปัญหายังไง

นณริฏ พิศลยบุตร เสนอทางแก้ 5 ปัจจัย (เรียงตามขนาดของผลกระทบของปัจจัยต่อ
ความเหลื่อมล�้ำทั้งหมด) เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาของไทย ประกอบไปด้วย
1. การสนับสนุนให้ความรู้แก่มารดาทั้งในแง่การศึกษา และการประกอบอาชีพจะเป็นการ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางอ้อมที่ได้ประสิทธิผลที่สูง
2. การขยายขนาดของโรงเรียน ให้เหมาะสมจะช่วยให้ความแตกต่างด้านผลการเรียนระหว่าง
โรงเรียนลดลง ซึ่งเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาไปด้วยพร้อม ๆ กัน
3. หากสนับสนุนให้ทุก ๆ โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
ระหว่างโรงเรียนได้ดี
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4. การสนับสนุนให้เด็กอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ และ
การแก้ไขปัญหาการหย่าร้างเพื่อลดปัญหาครอบครัว
ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ส�ำคัญ ซึ่งจะ
ท�ำให้เด็กมีคะแนนสอบที่ดีมากยิ่งขึ้นและเป็นการช่วย
ลดความเหลื่อมล�้ำได้อีกวิธีการหนึ่ง
5. หากเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีสัดส่วนดังกล่าวค่อนข้างต�่ำ
จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น
ผูเ้ ขียนเห็นว่าข้อเสนอทัง้ 5 ข้อเป็นข้อเสนอทีด่ ี
แต่ทดี่ ว่ นและต้องท�ำตอนนี้ คือการกระจายอ�ำนาจและ
งบประมาณจากส่ ว นกลางให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา
แต่ละ่ แห่งมีอำ� นาจบริหารการศึกษาตามแนวทางของตน
กระทรวงศึกษาธิการอาจเพียงควบคุมการอนุมตั หิ ลักสูตร
ออกนโยบายในภาพกว้ า งและตรวจเช็ ค คุ ณ ภาพ
อย่างเข้าใจ
เพราะจุดมุง่ หมายของการศึกษาไทยไม่ควร
ใช้การพัฒนาเด็กเมืองเก่งๆ เพียงหยิบมือให้เก่งขึน้
ไปอีก แต่คือการยกระดับเด็กด้อยโอกาสทั่วไทย
ให้เข้าถึงการศึกษาคุณภาพดีทัดเทียมเด็กในเมือง

อ้างอิง:
นณริฏ พิศลยบุตร (2016). “ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษาของไทย: ข้อสรุปจากผลการสอบปิซา่ (PISA)”. สถาบันวิจยั
เศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์. เข้าถึงเมื่อ 27 สิงหาคม 2562. https://www.pier.or.th/?abridged=%E0%B8%84%E0
%B8%A๗%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B๗%E0%B9
%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9๗%E0%B8%B2
%E0%B8%8๗%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6.
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

บ้านเราเคียงกัน...
เวียงจันทน์เคียงใจ
มีบอ
่ ยครัง
้ ทีจ
่ ู่ ๆ ผมก็เกิดเบือ
่ หน่ายกับชีวต
ิ เพราะรูส
้ ก
ึ ซ�ำ้ ซากจ�ำเจกับอะไรเดิม ๆ และแล้ว
ความคิดที่อยากเดินออกไปหาแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในที่ที่เราไม่คุ้นเคย
ก็พลันแล่นเข้ามาในหัว ทว่า เมื่อส�ำรวจความพร้อมของตัวเอง ก็กลับพบข้อจ�ำกัด
มากมาย หลัก ๆ คงเป็นเรื่องเวลา ภาระส่วนตัว และอาจจะรวมถึงงบประมาณด้วย
ในบางครัง
้ ฉะนัน
้ แล้ว ทริปสัน
้ ๆ แถบประเทศเพือ
่ นบ้าน จึงเป็นสิง
่ ทีต
่ อบโจทย์ความต้องการ
ของตัวเองในหลายวาระ
ประเทศลาวเป็นจุดหมายปลายที่ชอบผุดขึ้นมา
ในหัวเป็นประจ�ำ เพราะไปมาง่าย ใช้เวลาไม่มาก แถมประหยัดเงิน
ในกระเป๋า ทัง้ ยังมีหลายสิง่ หลายอย่าง โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ที่ใกล้เคียงกับของไทยเรา จึงไม่ต้องปรับตัวและเตรียมใจ
อะไรมาก แต่ขณะเดียวกันก็ยงั มีความต่างหลายอย่างให้เราได้
เรียนรู้ท�ำความเข้าใจ

เมือ่ กางแผนทีป่ ระเทศลาวออกมา ผมพบว่านครหลวง
เวียงจันทน์เป็นเป้าหมายทีน่ า่ สนใจ นอกจากจะเป็นเมืองหลวง
มีสถานที่ส�ำคัญหลายแห่งแล้ว ที่ส�ำคัญผมไม่เคยเดินทาง
ไปเยือนมาก่อน แม้จะเคยไปเหยียบแผ่นดินลาวมาหลายครัง้
แล้วก็ตาม ผมจึงปักมุดมุ่งหน้าไปยังเวียงจันทน์เพื่อให้เห็น
กับตาในคราวนี้

วิทยาจารย์ 77

การเดินทางของผมเริ่มต้นที่กรุงเทพ ฯ พร้อมกับ
สหายอีก 1 คน โดยการนั่งเครื่องบินลัดฟ้ามายังจังหวัด
อุดรธานี ก่อนทีจ่ ะนัง่ รถทัวร์ปรับอากาศจากสถานีขนส่ง บขส.
อุดรธานี ผ่านจังหวัดหนองคายข้ามโขงไปยังเวียงจันทน์
อีกทอดหนึ่ง
เพียงประมาณชั่วโมงเศษ ๆ ผมก็เดินทางมาถึง
นครหลวงเวียงจันทน์สมดังปรารถนา หลังจากก้าวเท้าลง
จากรถ ผมกับสหาย พร้อมเป้ขนาดกลาง ๆ บนบ่า ก็ออก
ตะลุยเดินไปยังเรือนพักที่จองไว้ล่วงหน้าโดยทันที
เรื อ นพั ก เป็ น ชื่ อ เรี ย กที่ พั ก ประเภทเกสต์ เ ฮาส์
ในภาษาลาว เรือนพักที่ผมเลือกตั้งอยู่ในซอยซึ่งไม่ไกลจาก
ริมน�ำ้ โขง สามารถเดินไปกินลมชมวิวริมน�ำ้ ได้แบบไม่ยากเย็น
รวมทัง้ ใกล้กบั แหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีบนถนนเชษฐาธิราช
ซึ่งมีบาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรมกระจุกตัว
หนาแน่นห้องพักของผมเป็นแบบห้องรวม ซึง่ มีพวกฝรัง่ เข้าพัก
เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงผมกับสหายสองคนที่เป็นคนไทย
หลังจากที่ผมน�ำสัมภาระเข้าไปเก็บเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลา
ท่องเมืองเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการ
ก่อนอืน่ เลย ผมต้องหาอะไรล�ำเลียงลงกระเพาะเสียก่อน
เพราะกระเพาะเริม่ ส่งเสียงประท้วงกันวุน่ วาย เนือ่ งจากตัง้ แต่
เช้ามา ผมยังไม่มีอะไรหนัก ๆ ลงท้องเลย ผมตระเวนหา
ไปเรื่อย ๆ ก็เผอิญผ่านไปเจอเจดีย์ใหญ่สีด�ำขมุกขมัว
กลางวงเวียน ซึง่ มีตน้ หญ้าและต้นไม้เล็กต้นไม้นอ้ ยขึน้ ปกคลุม
จึงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสียหน่อย
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ทราบภายหลังว่า พระเจดียอ์ งค์นชี้ อื่ ว่า ธาตุดำ� เป็น
เจดีย์ทรงกลมบนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ใดสร้าง
แต่จากรูปทรงเจดีย์และฐานก็เชื่อว่าน่าจะได้รับอิทธิพล
มาจากล้านนา สันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา
ธิราช หลังจากทีพ่ ระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบาง
มายังเวียงจันทน์เมื่อราว 450 ปีก่อน เนื่องจากพระเจ้า
ไชยเชษฐา ฯ ทรงมีเชือ้ สายล้านนา ทัง้ ยังเคยเสด็จไปครองเมือง
เชียงใหม่มาก่อน
ว่ากันว่าเจดีย์องค์นี้ แต่เดิมหุ้มด้วยแผ่นทอง
แต่ภายหลังถูกเผาลอกทองออกไปโดยฝีมอื ของกองทัพต่างชาติ
จึงท�ำให้เจดีย์กลายเป็นสีด�ำเช่นทุกวันนี้
ไม่นานผมก็ไปเจอเข้ากับร้านเฝอ ซึง่ ห่างจากธาตุดำ�
ไปไม่ไกล เห็นคนกินกันแน่นร้าน ผมจึงตัดสินใจเข้าไป
กินบ้าง ทราบภายหลัง (อีกเช่นเคย) ว่าร้านนี้เป็นร้านเฝอ
ชือ่ ดังทีม่ ถี งึ 4 สาขา ผมสัง่ เฝอขนาดจัมโบ้มา 1 ชาม มาแบ่ง
กันกิน 2 คนกับสหาย อิ่มก�ำลังพอดี
เสร็จการมื้อเที่ยง ผมก็เดินไปตามถนนล้านช้าง
เพื่อไปยังประตูชัย ถนนล้านช้างนี้เป็นถนนใหญ่สายส�ำคัญ
ของเวียงจันทน์ ที่มีความส�ำคัญประมาณเดียวกันกับถนน
ราชด�ำเนินของกรุงเทพ ฯ แต่รถราบางตากว่าของเรามาก
สิง่ ทีท่ ำ� ให้ถนนล้านช้างเหมือนถนนราชด�ำเนินอีกอย่างก็คอื
การมีประตูชยั ตัง้ เด่นเป็นสง่าอยูก่ ลางวงเวียนใหญ่ คล้ายกับ
อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตยทีต่ งั้ อยูก่ ลางวงเวียนถนนราชด�ำเนิน

ครั้นพอถึงประตูชัย พวกเรานั่งพักขากันพักหนึ่ง
เห็นพ่อแม่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเที่ยวกันหลายครอบครัว
ส่วนทีม่ ากันเป็นคู่ ๆ ชายหญิงก็มมี าก ตรงบริเวณประตูชยั นี้
นอกจากจะมีประตูชัยที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดมาจาก
ปารีสแล้ว บริเวณรอบ ๆ ยังมีสวนสาธารณะให้ประชาชน
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
หลังจากหายเมือ่ ย ผมก็ตตี วั๋ ขึน้ ไปชมประตูชยั ด้านบน
ซึง่ สูงราว ๆ ตึก 7 ชัน้ กว่าถึงชัน้ บนสุดซึง่ เป็นจุดชมวิว ก็เล่นเอา
แทบแย่ เพราะทีน่ ไี่ ม่มลี ฟิ ต์ให้บริการ ผมจึงต้องอาศัยก�ำลังขา
ของตัวเองล้วน ๆ
ประตูชยั แห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ ร�ำลึกถึงทหารลาวทีเ่ สียชีวติ
ในระหว่างสงครามเรียกร้องเอกราชจากฝรัง่ เศส เริม่ ก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในอีก 11 ปีต่อมา ภายใต้
การผสมผสานทางสถาปัตยกรรมระหว่างของตะวันตก
กับล้านช้างได้อย่างสวยงามลงตัว

ชมวิวรอบกรุงจนอิม่ หน�ำส�ำราญเบิกบานฤทัยแล้ว
เราสองสหายก็เดินเท้ามุง่ หน้าไปยังพระธาตุหลวง ซึง่ ห่างจาก
ประตูชัยร่วม ๆ 3 กิโลเมตร ผมคงประเมินศักยภาพสังขาร
ของตัวเองสูงเกินไป เพราะกว่าจะเดินถึงก็เล่นเอาแทบลงไปนัง่
กองกับพื้น เหงื่อโซกไปทั่วสรรพางค์กาย อันเนื่องมาจาก
ความร้อนของเปลวแดดยามบ่าย
เมือ่ ไปถึง ผมเข้าไปกราบสักการะอนุสาวรียพ์ ระเจ้า
ไชยเชษฐา ฯ ซึง่ ตัง้ อยูก่ ลางลานหน้าพระธาตุเป็นล�ำดับแรก
จากนัน้ ก็เดินผ่านซุม้ ประตูระเบียงคดเข้าไปสักการะองค์พระธาตุ
ทีด่ า้ นใน พระธาตุหลวงเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ ำ� คัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองลาว
ถึงขนาดถูกน�ำภาพไปใช้เป็นตราประจ�ำแผ่นดิน พระธาตุหลวง
นั้นเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมสีทององค์ใหญ่ ล้อมรอบด้วย
เจดียอ์ งค์เล็กองค์นอ้ ยอีก 30 องค์ โดยเชือ่ ว่ามีพระอุรงั คธาตุ
ของพระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ภายใน
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องค์พระธาตุเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุอานามนับพันปี
แต่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา ฯ
หลังจากที่พระองค์ย้ายราชธานีมายังเวียงจันทน์ได้ 6 ปี
โดยโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเจดียค์ รอบพระธาตุองค์เดิมไว้ พระธาตุ
ถูกบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อราวร้อยกว่าปีมานี่เอง
หลังจากได้ถูกพวกโจรฮ่อเผาท�ำลายจนเสียหายยับเยิน
หลังจากเดินชมพระธาตุและอาคารประกอบจนครบแล้ว
นั่งพักให้คลายร้อนสักครู่หนึ่ง ผมกับสหายก็ตกลงใจที่ไปยัง
อนุสาวรียเ์ จ้าอนุวงศ์รมิ แม่นำ�้ โขงกันต่อ แต่เนือ่ งจากยังเจ็บขา
ไม่หาย งานนีเ้ ลยอาศัยตัวช่วยเป็นรถโดยสารสองแถวสาธารณะ
ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกชื่อเก๋ ๆ ว่า “สกายแล็ป” ช่วยพาไปส่ง
อนุสาวรียเ์ จ้าอนุวงศ์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในพระมหากษัตริย์
ทีย่ งิ่ ใหญ่ของชนชาติลาว ตัง้ ตระหง่านอยูร่ มิ แม่นำ�้ โขง โดยรูปปัน้
ของพระองค์อยู่ในท่ายืน หันพระพักตร์ออกสู่ล�ำน�้ำโขง
พระหัตถ์ดา้ นซ้ายถือดาบ ส่วนอีกข้างผายไปด้านหน้า ดูองอาจ
น่าเกรงขามมาก
คนไทยเราคุ้นพระนามของพระองค์เป็นอย่างดี
เนื่องจากพระองค์ยกทัพมาตีสยามในช่วงรัชกาลที่ 3 ยึดได้
หัวเมืองทางอีสานเป็นจ�ำนวนมาก แต่แล้วก็ตอ้ งมาเพลีย่ งพล�ำ้
ให้แก่กองก�ำลังซึง่ น�ำโดยย่าโมทีโ่ คราช เป็นเหตุให้ตอ้ งถอยทัพ
กลับเวียงจันทน์เสร็จจากเยีย่ มชมอนุสาวรีย์ พวกเราสองสหาย
ก็ชวนกันไปเดินเล่นทีต่ ลาดมืด หรือตลาดนัดกลางคืนริมแม่นำ�้ โขง
ซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน ที่นี่มีร้านค้ามาตั้งขายของจ�ำนวนมาก
ตั้งแต่บ่าย สินค้าที่จ�ำหน่ายในตลาดมืดมีสารพัดอย่าง มีทั้ง
ของกินของใช้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประทับ อาหารและ
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ขนมนมเนยต่าง ๆ ส่วนมากสินค้าจะน�ำเข้ามาจากฝั่งไทย
จึงไม่ค่อยมีอะไรแปลกตาสักเท่าไหร่ เช่นเดียวกับอาหาร
การกินที่พบในตลาดนี้
ผมกับสหายเน้นเดินเล่นเพลิน ๆ มากกว่าตัง้ ใจซือ้ ของ
จึงได้แต่ของกินมารองท้องกัน 2 - 3 อย่าง รอมื้อค�่ำซึ่งเป็น
แหนมเนืองของร้านดัง ซึง่ ห่างไปจากเรือนพักราว ๆ 1 กิโลเมตร
กินจนอิม่ หน�ำส�ำราญจนแทบทะลักคอหอย แล้วก็กลับเข้าทีพ่ กั

ระหว่างเดินกลับ ผมพบเห็นบ้านเมืองเวียงจันทน์
ประดับประดาไปด้วยแสงไฟสีสันต่าง ๆ จากอาคารต่าง ๆ  
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิงบนถนน
เชษฐาธิราชเกือบทั้งสาย
ตื่นเช้ามาวันใหม่ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายส�ำหรับที่นี่ วันนี้
ผมมีโปรแกรมต้องไป “เก็บ” วัดส�ำคัญ 2 วัด ซึง่ ถือเป็นวัดคูบ่ า้ น
คู่เมืองเวียงจันทน์ที่จะพลาดไม่ได้ หลังจากกินอาหารเช้า
แบบง่าย ๆ ที่เรือนพัก ผมก็เดินมาตามถนนเชษฐาธิราช
ผ่านบริเวณสวนน�ำ้ พุ ซึง่ มีรา้ นอาหารประเภทกินดืม่ อยูร่ ายรอบ
แน่นอนว่าเช้า ๆ แบบนี้ ร้านเหล่านีย้ งั ไม่เปิดให้บริการ ผมพบว่า
หลายร้ า นตกแต่ ง หน้ า ร้ า นอย่ า งสวยงามน่ า ประทั บ ใจ
เลยอดใจไม่อยู่ ต้องหยิบกล้องถ่ายรูปมาแชะภาพเป็นทีร่ ะลึก
จากสวนน�้ำพุ เดินไปอีกนิดก็จะพบกับท�ำเนียบ
ประธานาธิบดีหรือประธานประเทศ ซึง่ สร้างอย่างใหญ่โตโออ่า
ภายในรั้วรอบขอบชิด ผมยืนด้อม ๆ มอง ๆ อยู่นอกประตูรั้ว
แป๊บหนึง่ เดินต่อมาอีกไม่กกี่ า้ วก็ถงึ หอพระแก้ว ซึง่ เคยเป็นที่
ประดิษฐานพระแก้วมรกต  กอ่ นทีจ่ ะอัญเชิญมาประดิษฐาน
ที่ธนบุรีและกรุงเทพ ฯ ตามล�ำดับ
หอพระแก้วเป็นเสมือนวัดในวัง มีลกั ษณะคล้ายคลึง
พระอุโบสถของวัดพระแก้วที่สร้างให้มีลานประทักษิณและ
เสาพาไลโดยรอบ จึงสันนิษฐานว่าหอพระแก้วน่าจะสร้างขึ้น
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ หอพระแก้วพังทลายลงหลายครั้ง
จากผลของสงคราม แต่กไ็ ด้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์ขนึ้ มาใหม่
ในช่วงปลายสมัยฝรัง่ เศส ทีห่ น้าบันยังปรากฏสิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ
ตราช้างสามเศียร ซึ่งเป็นตราประจ�ำราชอาณาจักรลาว
ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ภายในหอพระแก้ว ยังคงพบแท่นบุษบกประดิษฐาน
พระแก้วมรกต ซึ่งปัจจุบันทางวัดได้น�ำพระบางจ�ำลองมา
ประดิษฐานแทน อีกทัง้ ยังเก็บรวบรวมโบราณวัตถุลำ�้ ค่าจ�ำนวนมาก
ส่วนด้านนอกตรงลานประทักษิณ มีพระพุทธรูปเก่า ๆ
ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบ
เรื่องพระแก้วมรกตนี้ ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ลาวช้านาน คนลาวหลายคน
ในปัจจุบันก็ยังคงคิดว่าไทยลักพาพระแก้วมรกตของเขาไป
แต่ในความเป็นจริง ถ้าสืบสาวราวเรื่องกันดี ๆ แล้วจะพบว่า
พระแก้วมรกตพบครัง้ แรกในเขตประเทศไทย คือทีจ่ งั หวัดเชียงราย
และเคยประดิษฐานในจังหวัดล�ำปางและเชียงใหม่อีกกว่า
100 ปี แต่ได้ถกู เคลือ่ นย้ายไปยังหลวงพระบางและเวียงจันทน์
ตามล�ำดับในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา ฯ ซึง่ มีสายเลือดล้านช้าง
และล้านนาอย่างละครึ่ง รวมระยะเวลาที่ประดิษฐานอยู่ใน
แผ่นดินลาวกว่า 200 ปี จนกระทัง่ ถูกอัญเชิญกลับสูแ่ ผ่นดินไทย
ในสมัยกรุงธนบุรีจวบจนปัจจุบัน
เสร็จจากเยีย่ มชมหอพระแก้ว ผมก็เดินไปชมวัดส�ำคัญ
อีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงถนนกั้น วัดแห่งนี้ชื่อ สีสะเกด
ตามประวัตินั้น กล่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ โปรด ฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อพิจารณา
รูปแบบของอุโบสถหรือสิม ก็พบว่าได้รบั อิทธิพลจากกรุงเทพ ฯ
เป็นอย่างมาก พิจารณาจากเสาพาไลและกรอบซุ้มประตู
หน้าต่างรูปทรงมณฑปที่เป็นแบบเดียวกันกับวัดพระแก้ว
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จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ พระพุทธรูปองค์เล็กองค์นอ้ ย
จ�ำนวนมากที่พบเห็นทั่วทั้งวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
ซุ้มจระน�ำเล็ก ๆ บนผนังพระอุโบสถและระเบียงคด นับรวม
ได้เกือบหมื่นองค์ ด้วยเหตุนี้วัดสีสะเกดจึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ
“ศตสหัสสาราม” ซึง่ แปลเป็นไทยว่า “วัดแสน” ซึง่ หมายถึง
พระพุทธรูปจ�ำนวนนับแสนองค์นั่นเอง
ว่ากันว่าวัดสีสะเกดเป็นวัดโบราณทีม่ สี ภาพสมบูรณ์
ที่สุดในเวียงจันทน์ เพราะเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกท�ำลายในช่วง
ศึกปราบเจ้าอนุวงศ์ เนือ่ งจากถูกใช้เป็นฐานทีม่ นั่ ของกองทัพ
จากสยาม
เสร็จจากที่นั่น ผมกับสหายก็เดินมาเก็บสัมภาระ
ทีเ่ รือนพัก และออกไปหาข้าวแกงกินเป็นมือ้ เทีย่ ง ก่อนทีจ่ ะขึน้
รถเมล์ไปยังสถานที่แห่งสุดท้ายของทริปนี้ ซึ่งอยู่นอกเมือง
เวียงจันทน์ราว 30 กิโลเมตร
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สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า สวนพระหรือพุทธอุทยาน
จากชือ่ อาจฟังดูเหมือนสวนป่าส�ำหรับพระสงฆ์ใช้นงั่ วิปสั สนา
กรรมฐาน แต่เปล่าเลย ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นลานประติมากรรมกลางแจ้ง
เกีย่ วกับศาสนาพุทธ ทีม่ ที งั้ พระพุทธรูป เทวดา อสูรกาย สัตว์
และรูปปั้นรูปร่างแปลกตาอีกเป็นจ�ำนวนมาก
ประติมากรรมทั้งหมดปั้นจากปูนซีเมนต์ ซึ่งล้วนมี
ความน่าสนใจ แต่ทเี่ ด่นสะดุดตากว่าใครเพือ่ น คือ พระพุทธรูป
ไสยาสน์องค์ใหญ่ยาวถึง 45 เมตร ภายในสวนแห่งนี้
มีมมุ ชวนถ่ายภาพข�ำ  ๆ เยอะมากแทบจะทุกจุด ท�ำให้ผม
ไม่รู้สึกเลยที่นี่คือว่าเป็นศาสนสถาน รู้สึกเหมือนก�ำลัง
เดินเล่นอยู่ในธีมพาร์กสักแห่งมากกว่า
ถ่ายภาพจนเหนื่อย ก็ได้เวลาที่เราสองสหายจะนั่ง
รถเมล์ไปยังด่านท่านาแล้ง เพื่อต่อรถอีกทอดหนึ่งกลับสู่
ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย สิ้นสุดทริป 2 วัน 1 คืน
แบบง่าย ๆ ที่เวียงจันทร์อย่างเป็นทางการ
แม้ช่วงเวลาแห่งการล�่ำลาจะมาถึง แต่คงไม่ใช่
จากลากันตลอดไป ไว้พบกันใหม่ เมื่อหัวใจต้องการ....
สะบายดีเวียงจันทน์

Full Frame
นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
ภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ

CODING ภาษาแห่งอนาคต…
เพื่อ “อนาคต”
มองภาพกว้างของการศึกษาไทยยุคนี้ ทีไ่ ม่สามารถหลีกหนีคำ� ว่า “Coding”
ไปได้แล้ว เพราะความเป็น CODING ได้เริ่มแทรกซึมไปในระบบการศึกษาไทย
แล้วยิง
่ ได้รบ
ั เสียงสนับสนุนจากทัง
้ จากระดับนานาชาติ บุคลากรในวงการศึกษา
ไล่ ล งมาตั้ ง แต่ ร ะดั บ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารชู ธ ง
เป็ น นโยบายหลั ก จนถึ ง อธิ ก ารบดี แ ละนั ก วิ ช าการ ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ Coding
กลายเป็นศาสตร์ที่มีความจ�ำเป็นต่อยุค “ไทยแลนด์ 4.0”
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จุดเริม่ ต้นของ โค้ดดิง้ (CODING)  ในไทยนัน้ เกิดจากนโยบายทันสมัยทันโลกของ ดร.คุณหญิงกัลยา
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทีจ่ ะผลักดันให้เด็กไทยต้องเรียน 3 ภาษาเป็นอย่างน้อย คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า โค้ดดิ้ง (CODING) ซึ่งเป็นทักษะใหม่แห่งยุคในอนาคต
โลกดิจิทัล เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เราจะสื่อสารกับเครื่องในอนาคต โดยจะให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่
เด็กอนุบาลชั้นประถม
จากการที่ โค้ดดิง้ (CODING) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ท�ำให้หลายคนอดคิดไม่ได้วา่ จะเป็นเรือ่ งยาก
หรือเร็วเกินไปหรือไม่? ที่ให้เด็กไทยเริ่มเรียนโค้ดดิ้งตั้งแต่ยังเด็ก แล้วเมื่อพิจารณาจากความหมาย
ที่มีการบัญญัติไว้ว่า โค้ดดิ้ง (CODING) คือ การเขียนชุดค�ำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
“โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมท�ำตามค�ำสั่ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การสั่งงานคอมพิวเตอร์
ให้ท�ำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python ก็ยิ่ง
เป็นการตอกย�้ำ  และท�ำให้รู้สึกว่า การผลักดันให้เกิดการเรียนการสอน โค้ดดิ้ง (CODING) เป็นเรื่องที่
ไม่ง่ายเลย ส�ำหรับสังคมไทยที่ค่อนข้างมีความเหลื่อมล�้ำเชิงโครงสร้างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Digital Divide) ทางการศึกษา หรือแม้แต่เรื่องครู
.... หากมองเพียงด้านการเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ก็ดเู หมือนจะเป็นการมองในมิตทิ คี่ อ่ นข้าง
แคบเกินไป เพราะหากมองในภาพกว้าง “โค้ดดิง้ (Coding)” ระดับสากล..ระดับชาติมนั ใหญ่กว่านี้
เยอะ ! เขาบอกกันว่าเป็นทักษะทีช่ ว่ ยให้เด็กคิดทุกเรือ่ งอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามตัวแบบ CODING
ดังต่อไปนี้
C : Creative Thinking			
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
O : Organized Thinking			
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
D : Digital Literacy			
เข้าใจภาษาดิจิทัล
I : Innovation				
ก่อเกิดนวัตกรรม
N : Newness				
สนับสนุนการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
G : Globalization			
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์
มินา่ เล่าประเทศทีเ่ จริญแล้วอย่างอังกฤษนัน้ ได้บรรจุวชิ า Coding ในชัน้ เรียนประถมศึกษาเรียบร้อย
ตัง้ แต่ปี 2557 แล้ว ขณะทีญ
่ ปี่ นุ่ ก็ได้ประกาศให้วชิ าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
เป็นวิชาบังคับในระดับชัน้ ประถมศึกษาทัว่ ประเทศ (เริม่ ที่ ป. 5) โดยจะเริม่ ปฏิบตั จิ ริงตัง้ แต่เดือนเมษายน
ปี 2563 เป็นต้นไป ตัวอย่างเนื้อหาที่จะสอนให้เด็กป. 5 เช่น สอนให้นักเรียนวาดรูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ
ด้วยระบบดิจทิ ลั และเขียนค�ำสัง่ ง่าย ๆ ให้หลอดไฟ LED กระพริบ อย่างไรก็ดี เป้าหมายของการสอนเขียนโค้ด
ยั ง มี ม ากกว่ า การเข้ า ใจเทคโนโลยี เพราะถื อ เป็ น การสอนเรื่ อ งการคิ ด อย่ า งมี ต รรกะให้ กั บ เด็ ก ๆ
ผ่านการลองผิดลองถูก
นี่คือ ภาพสะท้อนการให้ความส�ำคัญด้านการเรียนสอนในระดับสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ณ วันนี้ โค้ดดิ้ง (Coding) ไม่ใช่การเรียนไปตามแฟชั่น...ตามกะแส แต่ต้องผลักดันให้เด็กไทยเข้าใจและ
รู้ซึ้งอย่างแท้จริง ต้องย�้ำว่า “แท้จริง” ถ้าเป็นแค่ “เปลือก Coding” คงไม่ได้ ต้องไปให้ถึง “แก่น Coding”
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วิธีการที่จะก้าวไปถึง “แก่น Coding” นั้น มีทั้งแบบ “อันปลั๊ก” (Unplugged) คือ
เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สอน โดยปราศจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่จะใช้ผ่าน
การเล่นเกม ทายปริศนา ฯลฯ จะได้ไม่ยึดติดกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เน้นไปที่เด็กปฐมวัย ยกตัวอย่างโจทย์จากเว็บไซต์ coffeefueledclassroom.com

จากโจทย์ดังกล่าว เด็กจะต้องพาตัวเอกไปหาทองค�ำให้ได้ โดยไม่ให้ชนกับก้อนหิน หรือ
ถูกสัตว์ปา่ กิน สิง่ ทีเ่ ขาจะได้จากโจทย์ในลักษณะนีก้ ค็ อื การคิดแบบเป็นตรรกะว่าจะต้องท�ำอย่างไร
จึงจะบรรลุเป้าหมายนัน้ ๆ ทีส่ ำ� คัญ วิธกี ารทีเ่ ด็กชาย A ได้มากับวิธกี ารของเด็กชาย B อาจจะต่างกัน
ก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องตอบเหมือนกันตามรูปแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคยในระบบการศึกษาไทย
เมื่อผู้เรียนฝึกทักษะการคิดแบบมีตรรกะนี้จนคุ้นเคย พร้อมกับค่อย ๆ เรียนวิธีการ
“เขียนโปรแกรม” เช่น ท�ำความรู้จักกับค�ำสั่งรูปแบบต่าง ๆ และน�ำทั้งสองอย่างนี้มาใช้ร่วมกัน
ในการแก้ปัญหาได้ส�ำเร็จ ก็ถือว่าบรรลุผล ดังนั้น การเรียนเขียนโค้ดในระยะเริ่มต้นโดยไม่มี
คอมพิวเตอร์ จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย...จริงไหม?
ขณะที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนแบบ “ปลั๊ก อิน” (Plug In) การเรียน
การสอนผ่านโปรแกรม CodeMonkey เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให้กบั เด็กไทยยุค 4.0 ซึง่ จะช่วยพัฒนาสมอง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงค�ำนวณ
และตรรกะ รวมถึงการท�ำงานเป็นทีม โดยน�ำเสนอในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบ
มาในลักษณะเกมการศึกษา โดยเป็น 1 ใน 5 เกมการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ายอดเยี่ยม
ที่จะท�ำให้ CODING สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี
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แล้วท�ำไม? ต้องใช้ CodeMonkey แผนภาพต่อไปนี้ น่าจะอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่าง
CodeMonkey > CODING > คนในศตวรรษที่ 21 ได้ชัดเจนมากขึ้น

บทสรุปของการเรียนการสอนแบบ “อันปลั๊ก” (Unplugged) และ “ปลั๊กอิน” (Plug In)
การยกระดับทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็น “CODING Citizen” จ�ำเป็นต้องอาศัย “CODING Teacher”
เท่านั้นที่ต้องย�้ำเป็นพิเศษก็คือ คนที่รู้เรื่อง CODING เป็นอย่างดี ใช้ CODING ก็เป็น อย่าเพิ่ง
มั่นใจเต็ม 100 เด็ดขาดว่า “ฉันเป็น CODING Man!?!” ต้องถามว่านิสัย จิตใจ เป็น CODING
ด้วยหรือเปล่า?
เมื่อเป็นเช่นนี้ “CODING Teacher”... จึงกลายเป็น “โจทย์หนัก” ก็ตกมาสู่ “ครู” ที่จะต้อง
พัฒนาเป็น “CODING Teacher” ทัง้ ตัวตน จิตใจ และวิญญาณทีพ
่ ร้อมจะถ่ายทอดชีแ้ นะให้แก่
ลูกศิษย์ลูกหาให้จงได้
ถ้าเป็นแบบนี้ควรสร้าง “CODING Teacher” ด่วนเลย...จะดีไหม ?!

86 วิทยาจารย์

แต่ถ้าคิดไม่ออกว่าจะเริ่มสร้าง “CODING Teacher” อย่างไร? อยากให้ลองสอบถามข้อมูล
มาที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...เชื่อว่าจะได้รับรู้ข้อมูลดีดีในการพัฒนาตนเอง
สู่การเป็น “CODING Teacher” หรือ “CODING Man”....ไม่มากก็น้อยแน่นอน..!!
เอกสารอ้างอิง
“คุณหญิงกัลยา” ย�ำ้ เรียน Coding ไม่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์.วันทีส่ บื ค้นข้อมูล 30 สิงหาคม 2562. เข้าถึงได้
จาก: https://news.thaipbs.or.th/content/283400
ไม่ต้องเถียงกัน “Coding แบบออฟไลน์” มีอยู่จริง และไม่ใช่ทุกสิ่งของโลกดิจิทัล. วันที่สืบค้นข้อมูล
28 สิงหาคม 2562. เข้าถึงได้จาก: https://www.brandbuffet.in.th/2019/0๗/coding-is-not-themost-important-thing-in-digital-world/
อย่าเพิ่งโห่! เรียนโคดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ “คุณหญิงกัลยา” เกิดขึ้นได้จริง วันที่สืบค้นข้อมูล
28 สิงหาคม 2562.
เข้าถึงได้จาก: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000071862
ATSUKO SANO, Nikkei staff (2019). Coding will be mandatory in Japan’s primary schools
from 2020. [Online]. Available from: https://asia.nikkei.com/Economy/Coding-willbe-mandatory-in-Japan-s-primary-schools-from-2020 [23 August 2019]
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ย�ำสามกรอบ
กันย์ 62
เขียนที่ อาศรม “ฅุรุชน”

แล้วก็ถึงวาระของ...

วิทยาจารย์ และ “ยําสามกรอบ”

ภาพและข้อความที่ผมน�ำมาเปิดเรื่องวันนี้ แปลกดี
นะครับ... เสมือนเป็นค�ำพยากรณ์ ทีผ่ มท�ำบันทึกไว้ตงั้ แต่เดือน
พฤศจิกายน ปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาจารย์ก้าวขึ้นปีที่ 117
แล้วก็ผ่านไป.....
ต่อมากระทั่งถึงปี 2562 ทั้ง คุรุสภา และ สกสค.
ต่างยังตกอยู่ในบ่วงกรรมที่เป็นชนักปักคาองค์กรวิชาชีพ
มาตั้งแต่ปี 2558 โดยค�ำสั่ง คสช. เป็นต้นมา จนกระทั่งป่านนี้
ร่วมห้าปีแล้ว... การตรวจสอบ “ความทุจริต” ในสององค์กร
วิชาชีพครูไม่ปรากฏความผิดความถูกต่อสาธารณะ และ
เป็น 5 ปีที่เต็มไปด้วยความสับสน ทับซ้อนมากขึ้น.....
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เรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาในห้วงห้าปี บางส่วน “ฅุรชุ น”
ได้จารึกร่องรอยเรือ่ งราวทางวิชาชีพในวารสารวิทยาจารย์
ไว้แล้ว เป็นปูมประวัติทางการศึกษาไทย
ในความเป็นจริงแล้ว ฅุรชุ น ได้ตราปูมเรือ่ งราว
ทางวิชาชีพไว้ตั้งแต่ปี 2538 แล้ว ว่าด้วยเรื่องใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีใครกล่าวถึง
ความเป็นวิชาชีพชัน้ สูง และต่อมาจึงได้ตราเป็นกฎหมาย
สภาวิชาชีพ แยกเป็น คุรุสภา และ สกสค. ออกเป็น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในปี 2547 นัน่ คืออีกสิบปีตอ่ มา
แต่..... เหมือนมีกรรม! เพราะอีกสิบปีต่อมา
2558 ทุกอย่างก็พังครืนสลายไปกับตา เมื่อค�ำสั่ง คสช.
โดยมาตรา 44 ได้สั่งยุบคณะกรรมการทั้งสององค์กร
ด้วยข้อหาทุจริต แล้วค่อยยกเลิก เปลี่ยน ปรับ ระบบ
มาตรฐานวิ ช าชี พ กระทั่งมาตรการก�ำกับวิชาชีพ
ทางการศึกษาสับสน และอยูใ่ นภาวะ “สลัว” ตราบปัจจุบนั !

แต่... สิ่งส�ำคัญในเดือนกันยายนปี 2562 นี้
ที่ผมอยากบันทึกไว้คงไม่ใช่วาระปกติ...
ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ส่ ง ต้ น ฉบั บ ประจ� ำ เดื อ นของ
“ย�ำสามกรอบ” ในวิทยาจารย์ให้กบั คุรสุ ภาแล้ว ผมก็สญ
ั จร
ต่อไปตามแต่วา่ จะขึน้ เหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน หรือทะยาน
ร่อนเร่แถวภาคกลาง ตามแต่ใจ หรือใครเสนอว่าผมควร
ไปพบปรากฏการณ์ใด เสมือนเป็นการจาริกเพื่อจารึก
เรื่องราวของเด็ก ครู สังคมทั่วไทยและทั่วโลก.....
เอาเถอะครับ… ผมคิดว่า เมือ่ เขียนเรือ่ งนีม้ านานแล้ว
ยังไม่มีอะไรดีขึ้น ก็ควร “ปล่อยวาง” ให้กาลเวลา และน้อง ๆ
รุ่นหลัง ตั้งแต่ปลัดกระทรวง อธิบดี ตลอดไปถึง เจ้าหน้าที่
รุ ่ น ลู ก - หลาน เขาได้ ค ลี่ ค ลายปั ญ หากั น เองไปบ้ า ง
ผมไม่อยากเป็น “ผู้เฒ่า” ที่รู้มาก บ่นไปซะทุกเรื่อง เพราะ
หลายเรือ่ งนัน้ ได้ผา่ นยุคสมัยของ “บุญช่วย ทองศรี” ไปแล้ว
อาจมีบางเรื่อง ที่ฅุรุชนสามารถน�ำมาสร้างเป็นชุดความคิด
เป็นแบบอย่าง ให้สติเป็นประโยชน์ ต่อสังคมได้ต่อไป...
แม้แต่รฐั มนตรี ศธ. ก็เถอะ ผมมองไม่เห็นวิสยั ทัศน์
และไม่ ค าดหวั ง ต่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาไทยมากนัก
เพียงไม่ทำ� ให้องค์กรล่มสลายในยุคสมัยของแต่ละท่าน ก็นบั เป็น
บุญคุณต่อเด็ก ต่อครู และสังคมไทยมากพอแล้ว.....
ฉะนั้นเดือนนี้... ในสังคมไทยเรา มีบรรยากาศของ
การเปลี่ยนแปลง เป็นเดือนของการสิ้นปี ง บประมาณ
ตามระบบราชการ... เป็นเดือน “เกษียณ” ของผูม้ อี ายุครบ 60 ปี
และเป็นเดือนที่ข้าราชการเตรียมขยับตัว เลื่อน เคลื่อน
เปลีย่ น ต�ำแหน่งกัน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึง่ ผมเคยท�ำเป็น
ภาพและข้อสรุปความคิดสั้น ๆ ไว้ดังนี้ครับ

เมื่อถึงเดือนนี้ การเมืองไทยได้ก้าวสู่ระบบ
ประชาธิปไตยตามทีก่ ระหายกันตัง้ แต่ 24 มีนาคม 2562
นี่ก็ย่างเข้า 6 เดือนแล้ว แต่หากนับจากเริ่มต้นปี 2475
ถึงวันนีก้ ็ 87 ปีแล้ว ผมก็ยงั เห็นการทะเลาะกันในสังคมไทย
ไม่สร่างซา... และ “การศึกษาไทย” ก็ไม่ได้พฒ
ั นาก้าวน�ำ
ใน Asian ด้วยซ�้ำไป
แต่... ถึงอย่างไร ผมก็ยงั รักและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย แม้คนที่แก่งแย่งกันเข้าสู่ระบบจะแย่
ก็ตามที...
เฮ้อ!... เขียนมาจนผมเกือบลืมว่า เดือนนี้
วิทยาจารย์ โดยคณะบริหารชุดใหม่ ก�ำลังปรับวาระ
การออกใหม่ อาจจะเป็น ปีละสองฉบับ รูปลักษณ์เนือ้ หา
จะเป็นเช่นไร ผมไม่ทราบ คงต้องคอยดูกนั ต่อไป... ก็ยงั ดี
ทีไ่ ม่ยตุ ิ ยังพอมีลมหายใจรวยรินอยูบ่ า้ งว่า วิทยาจารย์
ยังไม่ตาย.!!!
ฉะนัน้ ... ฉบับสุดท้ายแบบเก่าทีย่ นื ยงมาถึง 118 ปี
แล้วนี้ ผมจึงฝากชุดความคิดฅุรุชนไว้ให้ท่านผู้อ่านไว้
สามประเด็น คือ...
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หนึง่ ... ชีวติ ย่อมมีเป้าหมาย และรายทาง.!
ชุดความคิด “ฅุรชุ น” ในฐานะนักเดินทาง
ผมให้ค่าของค�ำว่า “รายทางชีวิต” ที่ผ่านพบ...
เสมือนเป็นรสชาติเสน่ห์แห่งชีวิต.!!
แต่ “เป้าหมายชีวติ ” ยังส�ำคัญ และทรงค่า
ต่อทุกคนเสมอ
  
เริ่มแรก ชีวิตเราอาจถูกก�ำหนดเป้าหมาย
โดยคนใกล้ตวั ด้วยรัก ด้วยปรารถนาดี ให้เราก้าวไป
    
แต่... เมื่อเติบใหญ่ขึ้น อิสราแห่งชีวิต...
สิ ท ธิ ใ นความใฝ่ ฝ ั น ... และปั ญ ญา ท� ำ ให้ เ รา
เริ่มเข้าใจว่า... เราเกิดมาเพื่ออะไร มีเป้าหมายใด
ในชีวิต ก่อนการร�่ำลา.!
   
บางคนบอกว่า เป้าหมายชีวติ คือ การบรรลุ
ภารกิจตามที่หวัง และอีกหลาย ความใฝ่ฝัน.!
    
แต่... ผมกลับมองเห็นว่า..... เป้าหมาย
และจุดสุดท้ายของชีวิตนั้น... ย่อมไม่ต่างกันนัก  
เพราะความส�ำเร็จแต่ละช่วงชีวติ เป็นเพียง
ค่าตอบแทนจาก “เวลาชีวิต” ที่เราจ่ายไป.!.
ดังนั้น หากเราลืมตาเมื่อ “ชาตะ” ฉะนั้น
เป้าหมายสุดท้าย คือ “มตะ” ณ จุดเดียวกัน...
นั่นเอง.๚๛
						
“ฅุรุชน”  
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สอง... ชีวิตต้องตัดสินใจ.!
ผมกวาดข้าวด้วยช้อนเคลือบสีเขียว...
เป็นค�ำสุดท้าย ในชามโลหะขาว ที่กะเทาะล่อน...
พร้อมคิดในใจว่า... จะเอาอีกหรืออิ่มดี?
แต่... วาบหนึ่ง ของความคิด กลับไม่ใช่
เรื่องอาหาร... ผมคิดว่า
ชีวิต... มีเรื่องให้ต้อง “ตัดสินใจ” แทบจะ
ตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาตื่น... กระทั่งจบกิจกรรม
แล้วหลับไป… อ้อ.! ไม่แน่นะ บางทีเรา อาจต้องไป
ตัดสินใจ เอาในฝันต่ออีก ก็ได้ ว่ามั้ย.?
ชีวิตที่เคลื่อนคล้อยไปแต่ละวัน เรามักลืม
ไปว่ า “การตั ด สิ น ใจ” ได้ แ ทรกอยู ่ ใ นทุ ก อณู
ของการขับเคลื่อน… กาย สังขาร.!
ทุก.. การตัดสินใจของเรา.. ไม่วา่ เป็นเรือ่ งเล็ก
หรือเรือ่ งยิง่ ใหญ่ระดับใดก็ตาม และไม่วา่ จะถูกต้อง
หรือผิดพลาด ย่อมจักส่งผลต่อชีวิตในอนาคต
เสมอ
    
ลองทบทวน ชีวิตที่ผ่านมา ดูว่าเราพลาด
มากี่หน ประสบผลมากี่ครั้ง... และได้เปลี่ยนผัน
ให้ชีวิตเรา “หันเห” ไปเช่นไร.!!
และ.. ไม่ ว ่ า จะอย่ า งไร.. เราปฏิ เ สธ
การตัดสินใจไม่ได้ อีกทัง้ ต้องรับผล “ชะตา” นัน้ เสมอ
พร้อมกับการกลืนข้าวเปล่าก้อนสุดท้าย
ที่สากคอ.. ผมก็ “ตัดสินใจ” ได้ว่าเติมข้าวอีกไหม!
เมื่อเหลือบตาประสานกับตาระโหยของ
“แม่ลูกอ่อน” ที่นอนตะแคงเต้าให้ลูก “ดูดนม”๚๛
						
“ฅุรุชน”

สาม...ชีวิต ถึงเวลาต้องปลดปล่อย !
๏ ผมเชื่อว่า.. จักรวาล โลก ธรรมชาติ
สรรพสัตว์ สรรพสิง่ มีเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ สลายไป เป็นปกติ
แต่.. พักหลัง เมื่อเกิดวิกฤติต่อธรรมชาติ
ทั้งดิน น�้ำ ลม ไฟ บนโลก จะกระทบมนุษย์มากขึ้น
ผมจึ ง รู ้ สึ ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของค� ำ ว่ า
“ปลดปล่อย” นั้น น่าคิดนัก
สังเกตไหมครับว่า โลกเมื่อสะสมพลัง
ถึงพิกัดหนึ่ง ก็ต้องปล่อย “พลังงาน” ออกมาเช่น
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เกิดพายุ
เขือ่ นล้น น�ำ้ ป่าหลาก หากบางทีแ่ ล้ง ไฟป่าผลาญ ฯ
แม้ในร่างกายเรา.. ก็มีฤทธิ์ ร้อน - เย็น
หากไม่สมดุล ก็ต้องปรับกาย หรือปลดปล่อย
ให้สู่ภาวะปกติ..ชีวิตจึงจะเป็นสุข
ฉะนัน้ ทุกปรากฏการณ์ของวันนี.้ . ไม่วา่ คน
หรือ ธรรมชาติต้องมีการปลด - ปล่อย เพื่อปรับ
ดุลยภาพเสมอ.!๚๛
						
“ฅุรุชน”

คงถึงเวลาทีผ่ มกับท่านผูอ้ า่ นวิทยาจารย์ อาจต้อง
ห่างเหินกันในบรรดาพิภพสือ่ สิง่ พิมพ์ ตามทีผ่ มเคยพยากรณ์
ไว้แล้ว... วังเวงมั้ย?
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แต่... อย่ากังวลนะครับ เพราะผม
ในฐานะ “ฅุรุชน” ไม่คิดว่านี่คือบทสุดท้าย
เพราะ
ผมได้เปิดเวทีโลกใน Social Media
ไว้แล้ว นัน่ คือ Facebook ในนาม  และ Page
ในนาม  
เราคงได้พบกันอีก เพราะเส้นทาง
อนาคตของเราไม่ได้อับจน ตีบตัน แต่กลับ
ยิ่งกว้างไกลที่ไร้ขีดจ�ำกัดในโลก DIGITAL
ต่อไป

HOTLINE – สายตรง
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อังกะลุงไทย ict
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อังกะลุง
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
เลขที่ 419 หมู่ 5 ถนนพัทยา นาเกลือ ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
โรงเรียนโพธิสมั พันธ์พทิ ยาคารเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มคี วามพร้อมทางด้าน ict และเป็นโรงเรียน
ทีร่ ่วมอยู่ในกลุ่มโรงเรียนผู้น�ำ  46 ict มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตอบสนองครู
และนั ก เรี ย นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เข้าอบรมทางด้าน ict เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่อย่างสม�่ำเสมอ จากการสอน
วิชาดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบปัญหาที่ส�ำคัญคือ นักเรียนขาดความสนใจ และมีค่านิยม
ในทางที่ผิด จึงท�ำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านโน้ตดนตรีไทย จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต�่ำ จากการที่ครูผู้สอนได้รับการอบรมในด้าน ict จึงคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยน�ำเทคโนโลยีด้าน ict มาเป็นสื่อกลาง
ได้แก่ โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต และ อินเทอร์เน็ต เนือ่ งจากบทเรียนอังกะลุงไทย ict ทีใ่ ช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์
ยังไม่ครบองค์ประกอบของสื่อการสอนที่ดี จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยเรื่องอังกะลุง
ยังไม่ดีขึ้น
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
จากสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าว จึงน�ำมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรม
“บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อังกะลุงไทย ict เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อังกะลุง” โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด�ำเนินการ และ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเป็นล�ำดับขั้นดังนี้
1. น�ำเรื่องปัญหาการเรียนดนตรีไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการอ่านโน้ตเพลงไทย ก�ำหนดเป็นประเด็นส�ำคัญในการออกแบบนวัตกรรม
2. ส�ำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนและครูผสู้ อนในเรือ่ ง การอ่านโน้ตเพลงไทย
แล้วน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ และปรับให้เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียน
3. ขัน้ PLAN เป็นการวางแผนและออกแบบนัวตกรรมโดยน�ำหลักปรัชญา เศรษฐกิจแบบพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม ศึกษา หลักสูตร ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดในการจัดการเรียน
การสอน และขั้นตอนในการพัฒนา โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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4. ขั้น DO เป็นการด�ำเนินการตามที่ได้วางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว้ในการสร้างนวัตกรรม
ในครั้งนี้ มีการท�ำวิจัย 2 ระยะด้วยกันคือ
ระยะที่ 1 วิจัยเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อังกะลุงไทย ict
ระยะที่ 2 วิจัยเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อังกะลุงไทย ict ด้วยระบบ
e-Learning โดยน้อมน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มาเป็น
กลยุทธ์ ในการสร้าง 3 ประการ ดังนี้ 1) ดนตรีไทยแนวใหม่ 2) อนุรกั ษ์ความเป็นไทย 3) น�ำไปใช้อย่างพอเพียง
5. ขั้น CHECK เป็นการประเมินผลการด�ำเนินการใช้นวัตกรรมโดยการสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจของการใช้งานนวัตกรรม
6. ขั้น ACTION เป็นการน�ำผลการประเมิน ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม มาพิจารณาและ
วิเคราะห์ว่าควรมีการปรับปรุงหรือไม่ ถ้ามี จะต้องน�ำไปปรับปรุงในการออกแบบนวัตกรรมอีกครั้ง
7. พัฒนานวัตกรรมที่ผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่อง
8. ผลจากการพัฒนานวัตกรรม น�ำไปสู่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ ดี่ ขี นึ้ บนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และน�ำองค์ความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อยอด ในเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฮังกะลุงไทย ict เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาดนตรีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ฮังกะลุง
โลกยุคดิจิตอล

สภาพปญหาการเรียนรูเรื่อง ดนตรีไทยนักเรียนขาดความสนใจดนตรีไทย
( Plan ) วางแผนและออกแบบนวัตกรรม และดำเนินกิจกรรม

(Do)

อังกะลุงไทย ICT

ดนตรีไทยแนวใหม

อนุรักษความเปนไทย

นำไปใชอยางพอเพียง

( Cheek ) ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและการใชนวัตกรรม

( Action ) ควรปรับปรุงหรือไม

ควรปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ
นวัตกรรมนี้สามารถน�ำมาเป็นต้นแบบสื่อในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนดนตรีไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งานทีห่ ลากหลาย เช่น ในคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บแล็ต และบทเรียนออนไลน์
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ที่บ้าน จากบทเรียนออนไลน์ ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว พี่สอนน้อง น้องสอนพี่
สอนญาติ พีน่ อ้ ง ท�ำให้ครอบครัว อบอุน่ รูจ้ กั การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โรงเรียนทีข่ าดครูสอนดนตรีไทย
ก็สามารถน�ำนวัตกรรมไปใช้สอนให้เกิดผลสัมฤทธิไ์ ด้เช่นกัน และยังสามารถประยุกต์ใช้กบั เครือ่ งดนตรีอนื่ ๆ
ได้ เช่น ขลุ่ย ระนาดเอก ซออู้ ซอด้วง
นอกจากนี้ ผลที่เกิดกับครูจากการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรีญทอง อันดับ 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนยอดเยี่ยมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ประจ�ำปี 2558
2. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการน�ำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ มหกรรมวิชาการ 46 ICT  ประจ�ำปี 2559
3. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ประจ�ำปี 2559
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญของครูโรงเรียนนาน้อย
โดยใช้ NANOI MODEL
โรงเรียนนาน้อย
201 ถนนเจ้าฟ้า ตำ�บลนาน้อย อำ�เภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านความรูโ้ ดยวิเคราะห์จาก ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบของกลุม่ สาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนต�่ำกว่าระดับชาติ ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 26.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.04
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   และนักเรียนร้อยละ 10.60
ยังมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูใ่ นระดับพอใช้เท่านัน้
ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ก�ำหนดไว้
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นอย่ า งรอบด้ า นโดยเน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ของครู
โรงเรียนนาน้อยโดยใช้ NANOI MODEL ตามรูปแบบดังนี้
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สำรวจสภาพความตองการ วิเคราะหปญหา
วิเคราะหความตองการในการสงเสริมคุณภาพของนักเรียน
ลำดับความสำคัญ ความตองการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
วางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน!

การปรับปรุง

YES

NO
คุณภาพผูเรียน ดานความรู ทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค
การพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
การพัฒนาตอเนื่อง!

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของโรงเรียนนาน้อย
โดยใช้ NANOI MODEL เป็นรูป แบบการพัฒ นาผู้เ รียนอย่า งรอบด้า น ให้เ ป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาน้อย
ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยใช้
กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (P D C A) ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ส�ำรวจและวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการสอบถาม Focus Group จากการวิเคราะห์ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญและก�ำหนดกรอบในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
โดยวิเคราะห์นักเรียนออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านความรู้ (Knowledge) วิเคราะห์จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ในรายวิชาต่าง ๆ พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนต�่ำกว่า
ระดับชาติ
2. ด้านทักษะชีวิต (Skill) วิเคราะห์จากการประเมินทักษะโดยการสอบถามจากครู
ผูป้ กครอง และนักเรียนปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนมีทกั ษะชีวติ ซึง่ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการแก้ปญ
ั หา และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้คะแนนร้อยละ 51.80 ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
ร้อยละ 75
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective) วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องสถานศึ ก ษา พบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 10.60 ยั ง มี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูใ่ นระดับ พอใช้ ซึง่ ไม่เป็น
ไปตามค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของครูโรงเรียนนาน้อยโดยใช้ NANOI MODEL
ดังนี้
N = Need Assessment (การวิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้น) การวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการพืน้ ฐานของผูเ้ รียน โรงเรียน ชุมชน ด�ำเนินการโดยสอบถามผูท้ เี่ กีย่ วข้อง Focus Group
น�ำมาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
A = Agreement (การมีความเห็นตรงกัน) การสร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน เพือ่ การด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ร่วมกัน
N = Network and Communication (การเป็นเครือข่ายและมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน)
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล
องค์กร ชุมชน และแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงกัน
O = On the Trap Training (การพัฒนาครู) เป็นการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน
I = Integrity (ครู นักเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรม) เป้าหมาย อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ ครู นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติการตามแผน (DO) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของครูโรงเรียนนาน้อยโดยใช้ NANOI MODEL
ไปใช้กบั บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้กระบวนการ P D C A
พบว่าในการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญของครูโรงเรียนนาน้อยโดยใช้ NANOI MODELทีพ่ ฒ
ั นาไว้ผา่ นกิจกรรมย่อย ได้แก่
1. ด้านความรู้ (Knowledge) ด�ำเนินการโดยกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ในระดับ ม.3 และ ม.6
2. ด้านทักษะชีวิต (Skills) ด�ำเนินการโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในด้าน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective) มี 9 กิจกรรม ดังนี้
   
3.1 กิจกรรมหน้าเสาธง
   
3.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
3.3 กิจกรรมน�ำวัดเข้าสู่โรงเรียน
3.4 กิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนาและชุมนุมรักษ์พระพุทธศาสนา
3.5 กิจกรรมการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ละอ่อนนาน้อยฮักโลก มีจิตสาธารณะ
3.7 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
3.8 กิจกรรม 5 ส และธนาคารขยะโรงเรียน
3.9 กิจกรรมวัฒนธรรมอ�ำเภอนาน้อย
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ
นักเรียนอย่างรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของครูโรงเรียนนาน้อยโดยใช้ NANOI MODEL มีเครื่องมือ
ในการประเมินในแต่ละด้านคือ
1. ด้านความรู้ (Knowledge) ใช้เครื่องมือ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และ
ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
2. ด้านทักษะชีวิต (Skills) ใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินทักษะการตัดสินใจ แบบประเมินทักษะ
การแก้ปัญหา และแบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ Rubric Score
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective) ใช้เครือ่ งมือประเมินคุณภาพ แบบ Rubric Score
ประเมินโดยครู
ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและแก้ไข (Act) เป็นการสะท้อนผลการด�ำเนินงานตามสภาพจริง (Reflection)
เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ไม่ใช่” ก็จะน�ำปัญหาอุปสรรค
ที่พบมาเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ หาก “ใช่” แสดงว่า
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ
ผลการพัฒนา เป็นดังนี้
1. ด้านความรู้ (Knowledge) ได้ด�ำเนินการพัฒนานักเรียน ดังนี้
1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข้ องนักเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2558
เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบระดับชาติ ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2557 และ 2558  
โดยเฉลี่ยรวม 5 วิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.71
1.3 ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2557 และ 2558 โดยเฉลีย่ รวม
5 วิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.07
2. ผลการเปรียบเทียบด้านทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16.93 คิดเป็นร้อยละ 22.57
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective) นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของครูโรงเรียนนาน้อยโดยใช้ NANOI MODEL
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเฉลีย่ 3.63 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ซึง่ สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 2.50
ผลการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้รับรางวัลดังนี้
1. นายพงศกร เสาร์เขียว นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2558
2. เด็กหญิงอรจิรา ใจฝั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมจริยธรรม
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทางด้านพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2558
3. นางสาวขวัญจิรา กองวัน ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา
มวยสากลสมัครเล่น รุ่นพินเวท (45 กิโลกรัม) ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์”
ประจ�ำปี 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี
4. นางสาวอนัญญา สุทธิ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับประเทศ
กิจกรรมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม ปี 2558 โครงการ Thailand GO GREEN 2558 ฉลาดกิน
ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน  แปลงขยะเป็นทอง
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นานาน่ารู้
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ

ประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลอง
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2562
Theme “Literacy and Multilingualism”
การรู้หนังสือถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นกุญแจส�ำคัญทีจ
่ ะไขไปสูก
่ ารเรียนรูจ
้ ากองค์ความรูใ้ นโลกกว้าง ทัง
้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย น�ำไปสูก
่ ารค้นคว้า ใฝ่หาความรูจ
้ ากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรูท
้ ห
ี่ ลากหลาย ตลอดจน
ความรู้เกี่ยวกับการคิดค�ำนวณ ความเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการแก้ปัญหา ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สารสนเทศและ เทคโนโลยี การเงิน สังคม วัฒนธรรม และความตระหนักต่อตนเองและสังคมโลก หากย้อนไปในอดีต
ประชากรในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยังมีความเหลื่อมล�้ำทางด้านสังคมและการศึกษาอยู่มาก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) มองว่าการขจัด
ความไม่รู้ จะสามารถขจัดความเหลือ
่ มล�ำ้ ได้ ยูเนสโก จึงได้กำ� หนดให้วน
ั ที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลอง
เนือ
่ งในโอกาส “วันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรูห
้ นังสือ” หรือ “National Literacy Day” เพือ
่ เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก
ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้ประชากรโลกเห็นความส�ำคัญของการรู้หนังสือ ซึ่งเป็นสะพานน�ำไปสู่การเรียนรู้
ที่จะแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล�้ำให้ได้ในที่สุด ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด โดยมีส�ำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นองค์กรส�ำคัญที่ท�ำงาน
ในด้านส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนมาอย่างยาวนานภายใต้ร่มเงาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีนี้
ส�ำนักงาน กศน. ได้กำ� หนดจัดงานวันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรูห
้ นังสือ ประจ�ำปี 2562 ขึน
้ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์
อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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“

การรู้หนังสือ (Literacy)
เป็นความสามารถที่เข้าใจภาษา
ในระดับที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร
และโดยทั่วไปการรู้หนังสือท�ำให้ท�ำงาน
ได้สมบูรณ์ตามระดับสังคมต่าง ๆ
การรู้หนังสือเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่ประชาคมโลกให้ความส�ำคัญ

“

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.
กล่าวว่า การรู้หนังสือ (Literacy) เป็นความสามารถ
ที่เข้าใจภาษา ในระดับที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร
และโดยทั่วไปการรู้หนังสือท�ำให้ท�ำงานได้สมบูรณ์
ตามระดับสังคมต่าง ๆ การรูห้ นังสือเป็นทักษะพืน้ ฐาน
ที่ประชาคมโลกให้ความส�ำคัญ องค์การยูเนสโก
(UNESCO) ได้ก�ำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี
เป็นวันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรูห้ นังสือ เพือ่ เป็นการย�ำ้ เตือน
ให้ สั ง คมมองเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการรู ้ ห นั ง สื อ
อีกทัง้ การรูห้ นังสือจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการเข้าถึงเป้าหมาย
ของการพัฒนาประชาชนที่ยั่งยืน เป็นการส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ปวงชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การรูห้ นังสือ จึงเป็นการพัฒนาคนอย่างยัง่ ยืน ช่วยให้
เข้าถึงองค์ความรู้ และน�ำไปสู่กระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นในตนเองอันส่งผลดี
ต่อทุกคน อีกทัง้ ยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโลกทัศน์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และการประกอบอาชีพ
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในโลกของการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้มองเห็น
ความส�ำคัญแห่งการรูห้ นังสือ จึงมีการรณรงค์ให้ทกุ ๆ
ประเทศ และทุก ๆ คนในสังคมโลก ให้ความส�ำคัญ
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ในเรื่องของการรู้หนังสือของประชากร และได้ก�ำหนดให้วันที่
8 กันยายนของทุกปี เป็นวันทีร่ ะลึกสากลแห่งการรูห้ นังสือ ซึง่ ในปี 2562
นี้จะเน้นไปที่เรื่อง "การรู้หนังสือกับความหลากหลายทางภาษา”
(Literacy and Multilingualism) ส�ำนักงาน กศน. ในฐานะ
ทีม่ บี ทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้ก�ำหนดแนวคิดหลัก
ในการร่วมเฉลิมฉลองในประเทศไทย คือ "กศน. กับการส่งเสริม
การเรียนรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทย"
ด้าน ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า
ภาษา เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทสี่ วยงามของมนุษย์  ถอื เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อจรรโลงสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
และก้าวสู่อนาคต ทั่วโลกมีภาษาแตกต่างกันถึง 5,000 ภาษา
ภาษาทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ คือ ภาษาจีน ซึง่ มีคนพูดอยูถ่ งึ หนึง่ พันล้านคนเศษ
รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดี ภาษาทีใ่ ช้กนั แตกต่าง
หลากหลายที่ว่านี้ เป็นภาษาที่ใช้ค�ำพูดโดยมีเสียงเป็นถ้อยค�ำ 
และมีตวั หนังสือทีใ่ ช้แทนค�ำพูด จนรวบรวมมาเป็นหลักภาษา และ
การใช้ภาษาของภาษานัน้ ๆ นอกจากนี้ ยังมีภาษาทีใ่ ช้สงิ่ อืน่ นอกเหนือ
จากค� ำ พู ด และตั ว หนั ง สื อ ในการสื่ อ สาร ซึ่ ง อาจเรี ย กเป็ น
"ภาษากาย" เช่น การพยักหน้า การสบตา การแสดงออกทางใบหน้า
ที่แสดงออกถึงความพอใจ หรือไม่พอใจ การโค้งค�ำนับ การไหว้
เป็นต้น โดยที่ภาษากายนี้ เป็นการสื่อสารที่มีส่วนเน้นภาษาพูด
ที่ชัดเจนรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีภาษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์

สร้างขึน้ มา เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารสร้างความข้าใจ เช่น ภาษามือ
ประกอบร่างกาย และริมฝีปาก ใช้ในกลุ่มผู้พิการทางหู
การใช้อักษรเบรลล์ ส�ำหรับคนตาบอด เป็นต้น มนุษย์ตั้งแต่
โบราณทีป่ รากฏเป็นสังคม สร้างสัญลักษณ์ทางเสียงเรียกชือ่
สิง่ รอบข้าง ทัง้ ตัวมนุษย์เอง เผ่าพันธุ์ สิง่ มีชวี ติ อืน่ อากัปกิรยิ า
ฯลฯ จวบจนหลายร้อยหลายพันภาษาเสียง มาสู่สัญลักษณ์
ภาษาเขียนที่แตกต่างหลากหลาย นับว่ามนุษย์ไม่ว่าจะอยู่
ในซีกโลกใดของโลก สร้างสรรค์ - สรรค์สร้าง - จรรโลง พัฒนาภาษา ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ภาษา จึงเป็นศิลปะ
ความสวยงามทีม่ นุษย์ประดิษฐ์ขนึ้ มา ทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน
มีความพลวัตร เปลี่ยนแปลง พัฒนา บัญญัติค�ำใหม่ ๆ
วลีใหม่ ๆ ทั้งจากผู้คนในสังคมหนึ่ง ๆ รวมถึงการหลอมรวม
ภาษาอืน่ ๆ เข้ามา ใช้กฎเกณฑ์ยดื หยุน่ ปรับเปลีย่ นตามยุคสมัย
ภาษาท�ำหน้าที่แสดงความคิดอ่านของบุคคล สะท้อน
ความเข้าใจ อุปนิสยั อารมณ์ รสนิยม ตลอดจนพฤติกรรมทีม่ ี
ต่อคนรอบข้าง ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ ภาษายังเป็น
สือ่ จรรโลงใจ ในรูปแบบข้อเขียน บทความ นิทาน นิยาย ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง ตลอดจนบทเพลง สรรค์สร้างความสวยงาม สุนทรีย์
สูจ่ ติ ใจมนุษย์ รวมถึงยึดโยงให้มนุษย์มคี วามผูกพันกันตัง้ แต่
ระดับครอบครัวชุมชน ไปจนถึงสังคมโดยรวม แสดงพัฒนาการ
ประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์และของโลก ในรูปแบบของการจารึก
รวมทั้งการจารึกในวัตถุต่าง ๆ

ปัจจุบนั วิทยาการและเทคโนโลยีทรี่ ดุ หน้า และรวดเร็ว ท�ำให้
มนุษย์ในทุกสังคม จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้รู้เท่าทัน สามารถ
รับมือได้ในหลายมิติ ความสัมพันธ์ของคนทีอ่ ยูค่ นละซีกโลก
มีความเชื่อมโยงเสมือนอยู่ใกล้ชิดกัน ความรู้ในวิทยาการ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทัง้ หลาย สามารถเชือ่ มต่อ แลกเปลีย่ นกันได้
ในเวลารวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม
สังคมทีแ่ ตกต่างหลากหลาย จากช่องทางมากมาย ในสังคม
เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงของ
คนในโลก โดยช่องทางสือ่ ดิจทิ ลั แล้ว การเลือ่ นไหลไปมาหาสู่
การอพยพข้ามพรมแดนระหว่างกลุ่มคนที่มีสังคมและ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง มีความสะดวก เปิดกว้าง และเป็นไปได้
ในหลายสังคม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน รอยต่อ
ชายแดน กลุม่ ประเทศรวมตัวต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำให้คนในสังคม
หนึ่ง ๆ จ�ำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ เลื่อนไหลทางภาษาของ
ตนเอง เพื่อติดต่อ สร้างความข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างปัจเจกบุคคล ระหว่างชุมชนหรือแม้ระหว่างสังคม
โดยรวม ดังกล่าวถึง ความส�ำคัญของภาษาข้างต้นว่า ภาษา
เป็นสือ่ สร้างความเข้าใจ สร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชน
ในสังคมเล็ก ๆ จนถึงระดับสังคมโลก การเรียนรู้ภาษาแม่
ของเรา จึงน่าจะไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ ท�ำความสัมพันธ์
กับกลุ่มคนสังคมอื่น ดังนั้น หน่วยงานการศึกษาในปัจจุบัน
นอกจากส่งเสริมการรูห้ นังสือ เพือ่ ให้ผคู้ นได้มที กั ษะพืน้ ฐาน
ทีจ่ ำ� เป็นในการเรียนรูส้ งิ่ อืน่ ใด วิทยาการใหม่แล้ว การส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เรียนรู้ภาษาอื่น ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ�ำวันของเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ชายแดน
เขตรอยต่อประเทศเพือ่ นบ้าน ติดต่อค้าขาย อยูร่ ว่ มพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
กับชนต่างวัฒนธรรม พืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ความรูจ้ าก
สื่อดิจิทัล ช่องทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จึงจ�ำเป็นทีท่ กุ คนต้องเรียนรูภ้ าษาอืน่ ๆ นอกเหนือจากภาษาแม่
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ วิทยาการใหม่ต่อยอด
นวัตกรรมเพือ่ สร้างสรรค์ความก้าวหน้า พัฒนาส�ำหรับอนาคต
ของโลกแล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุดในสังคมมนุษย์คือ การส่งเสริม
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกลุม่ คน
ที่แม้จะแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เราสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีภราดรภาพ ความเสมอภาค และ
สันติภาพ
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ทัศน์ศึกษา
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

สอนภาษาไทยอย่างไร

ให้สนุกสนานพร้อมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ :
เทคนิค 5T Model บูรณาการกิจกรรม
ร้อง เล่น เต้น เรียน
ตอนที่ 2

(อ่านต่อจากฉบับที่แล้ว)
กิจกรรมที่ 1 “ปริศนาภาษากาย”

1. ครูสุ่มนักเรียนโดยการจับสลากออกมาหน้าชั้นเรียน จ�ำนวน 10 คน จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละคนเลือกหนังสือทีด่ ้านหลังติดบัตรค�ำทีค่ รูเตรียมไว้ คนละ 1 เล่ม (กระต่าย ตะโกน ระฆัง กระจก
พระอาทิตย์ ขนม สนุก ทหาร จมูก ขยัน) โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนแสดงท่าทางประกอบค�ำ
โดยมีกติกา ดังนี้
กติกา คือ ห้ามนักเรียนพูดหรือส่งเสียงในการแสดงท่าทางประกอบโดยเด็ดขาด จากนั้น
ให้นักเรียนในห้องเรียนทายว่าท่าทางนั้นตรงกับค�ำว่าอะไร ครูติดบัตรค�ำทั้งหมดบนกระดาน
(Think, Talk)
2. ให้นักเรียนอ่านค�ำบนกระดานและสังเกตค�ำโดยครูใช้ค�ำถาม ดังนี้ (Turn)
• ค�ำเหล่านี้มีสิ่งที่เหมือนกันคืออะไร
  
(อ่านออกเสียง อะ)
• ค�ำที่มีรูป - ะ ประสมอยู่ มีค�ำอะไรบ้าง
(กระต่าย ตะโกน ระฆัง กระจก พระอาทิตย์)
• ค�ำที่ออกเสียง อะ แต่ไม่มี รูป - ะ ประสมอยู่ มีค�ำอะไรบ้าง  
  
(ขนม สนุก ทหาร จมูก ขยัน)
• ค�ำที่มี  - ะ  เรียกว่าอะไร
(ค�ำที่ประวิสรรชนีย์)
• ค�ำที่ไม่มี - ะ เรียกว่าอะไร
(ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์)
3. ครูให้ความรู้กับนักเรียนว่า ค�ำที่มีรูป - ะ ประสมอยู่ เราเรียกว่า “ค�ำที่ประวิสรรชนีย์”
ส่วนค�ำทีไ่ ม่มรี ปู - ะ แต่อา่ นออกเสียง อะ กึง่ เสียง เรียกว่า “ค�ำทีไ่ ม่ประวิสรรชนีย”์ (Teach, Thai Skills)
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กิจกรรมเพลง “ร้องเพลงประ - ไม่ประจ�ำง่ายขึ้นใจ”

กติกา ครูให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลงตามครู ดังนี้
(Think Talk Turn Teach Thai Skills)
ประ คือ อะ  ประวิสรรชนีย์ (ซ�้ำ) // ดู ดู ดู (ซ�้ำ)
มองไปเจอ สระอะ (ซ�้ำ)  // อ่าน ออก อะ เต็มเสียง
ไม่ประ คือ ไม่อะ  ไม่ประวิสรรชนีย์ (ซ�้ำ) // ดู ดู ดู (ซ�้ำ)
มองไปไม่เจอ สระอะ (ซ�้ำ)  // อ่าน ออก อะ กึ่งเสียง
กิจกรรมที่ 2 “ประ - ไม่ประ อพยพขึ้นเรือ”
โดยครูสมมติสถานการณ์น�้ำท่วมให้นักเรียนอพยพตนเองขึ้นเรือของครูให้ได้ทั้งหมด กติกา ดังนี้
• ครูแจกบัตรค�ำให้นักเรียนทุกคน โดยบัตรค�ำที่ครูแจกนั้นจะเป็นบัตรค�ำในหมวดต่าง ๆ (Think)
(ชื่อจังหวัด ชื่อประเทศ ชื่อผลไม้ ชื่อกีฬา ชื่อขนม ชื่อสัตว์ ชื่อดอกไม้ ชื่อผัก)
• ครูอยู่คนละฝั่งกับนักเรียน ตัวอย่างเช่น ถ้าครูสั่งให้ชื่อจังหวัดอพยพขึ้นเรือ นักเรียนที่ได้บัตรค�ำชื่อจังหวัด
ต้องอพยพมาอยู่ฝั่งเดียวกับครูจนครบทุกคน และทุกหมวดต่อไป (Talk Turn Teach Thai Skills)
บัตรคำ� กิจกรรมที่ 2 “อพยพขึ้นเรือ”

หมวดชื่อจังหวัด

- จันทบุรี  กระบี่  สมุทรปราการ  ระนอง  พะเยา  นนทบุรี

หมวดชื่อประเทศ

- ซาอุดีอาระเบีย  ตุรกี  สเปน  สิงคโปร์  สหรัฐอเมริกา อิสราเอล

หมวดชื่อผลไม้

- มะม่วง  ระก�ำ  องุ่น  ขนุน  มะละกอ  ฝรั่ง

หมวดชื่อกีฬา

- สนุกเกอร์  ยิงธนู  ปั่นจักรยาน  กระโดดไกล  ตะกร้อ  กระบี่กระบอง

หมวดชื่อขนม

- กะละแม  ตะโก้  กระยาสารท  เสน่ห์จันทร์  ไอศกรีม

หมวดชื่อสัตว์

- ตั๊กแตน  จามรี  จั๊กจั่น  ชะนี  กระรอก

หมวดชื่อดอกไม้

- มะลิ  กระดังงา  มหาหงษ์  พู่ระหง  ลดาวัลย์

หมวดชื่อผัก

- กระเฉด  คะน้า  ชะอม  กะหล�่ำปลี  โหระพา

กิจกรรมที่ 3 “ประ - ไม่ประ งานนี้รู้แน่”
ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ ละ  ประมาณ 11 คน ครูแจกชุดบัตร กิจกรรมที่ 2 “อพยพขึน้ เรือ” ให้นกั เรียน
แต่ละกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 11 บัตรค�ำ โดยบัตรค�ำแต่ละกลุ่มจะมีสีที่แตกต่างกัน คือ สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีด�ำ 
กติกา คือ ให้นกั เรียนในแต่ละกลุม่ ต่อแถวเป็น 4 แถว โดยฟังเสียงสัญญาณการเป่านกหวีดของครู ถ้าครูเป่านกหวีด
ให้นักเรียนที่อยู่หน้าแถว คนที่ 1 น�ำบัตรค�ำที่ตนเองได้น�ำไปติดบนกระดาน โดยกระดานจะแยกเป็น 2 ฝั่ง (ฝั่งซ้ายและ
ฝัง่ ขวา) คือ ฝัง่ ทีม่ หี วั ข้อป้ายค�ำทีป่ ระวิสรรชนียแ์ ละค�ำทีไ่ ม่ประวิสรรชนีย์ นักเรียนจะต้องแยกแยะให้ได้วา่ บัตรค�ำทีต่ นเองได้นนั้
เป็นค�ำที่ประวิสรรชนีย์หรือค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์  โดยถ้านักเรียนคนที่ 1 ติดบัตรค�ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาปรบมือ
กับนักเรียนที่อยู่หัวแถวในล�ำดับต่อไป  จากนั้นฟังเสียงครูเป่านกหวีดในล�ำดับต่อไป ท�ำแบบนี้จนกว่าบัตรค�ำจะหมด
โดยมีรูปผังการด�ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ดังนี้ (Think Talk Turn Teach Thai Skills)
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คำที่ประวิสรรชนีย์

คนที่ 1

กระดาน

คนที่ 1

คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

คนที่ 1

คนที่ 1

ปรบมือ

ต่อแถวหลังสุด

กิจกรรมที่ 4 “นิทานคุณธรรม ตาดู หูฟัง มือจด”
ักเรียนรวมกลุ
่ม (กลุ่มตาดู
เดิม 4 กลุ
่ม) ังจากนั
แจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น
กิจกรรมที่ 4 ครู
“นิให้ทนานคุ
ณธรรม
หูฟ
มือ้นครู
จด”

ครูให้นักเรียนรวมกลุ่ม (กลุ่มเดิม 4 กลุ่ม) จากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น
กติกา คือ ให้นักเรียนฟังเพื่อสังเกตค�ำที่ประวิสรรชนีย์และค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ จากนิทานคุณธรรมที่ครูเล่าเรื่อง
“กระบองเพชรไร้หนาม” เมื่อครูเล่านิทานจบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนค�ำที่ประวิสรรชนีย์และค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ลงในกระดาษให้เรียบร้อยและแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจผลงานของตนเอง (Think Talk Turn Teach Thai Skills)

คำ�ที่ประวิสรรชนีย์ที่พบในนิทานคุณธรรมเรื่อง “กระบองเพชรไร้หนาม”

- ทะเลทราย ระอุ  กระบองเพชร  ตะวัน  กระหาย  จะ  นะ ซะ  อะไร

คำ�ที่ไม่ประวิสรรชนีย์ที่พบในนิทานคุณธรรมเรื่อง “กระบองเพชรไร้หนาม”

- สวัสดี  อันตราย  ธรรมชาติ  ตลอด
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กิจกรรมที่ 5 “ตามล่าหาความจริง”
ครูให้นักเรียนรวมกลุ่ม (กลุ่มเดิม 4 กลุ่ม) โดยมี กติกา ดังนี้ (Think Talk Turn Teach Thai Skills)
• เริ่มกิจกรรมตั้งแต่กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 4 เรียงตามล�ำดับแบบวนไปเรื่อย ๆ
• ครูถามค�ำถามนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ค�ำถามที่ 1 :
ค�ำถามที่ 2 :
ค�ำถามที่ 3 :
ค�ำถามที่ 4 :
ค�ำถามที่ 5 :
ค�ำถามที่ 6 :
ค�ำถามที่ 7 :
ค�ำถามที่ 8 :
ค�ำถามที่ 9 :
ค�ำถามที่ 10 :
ค�ำถามที่ 11 :
ค�ำถามที่ 12 :

การร้องไห้ร�่ำไรมีเสียงชะงักเป็นห้วง ๆ เรียกว่าอะไร (สะอึกสะอื้น)
การดูแลให้ปลอดภัย ดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด เรียกว่าอะไร (ระมัดระวัง)
การผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน ปรองดองกัน เรียกว่าอะไร (ประนีประนอม)
ง่าย ไม่ล�ำบาก เรียกว่าอะไร (สะดวกสบาย)
หมดจด ผ่องใส ไม่สกปรก เรียกว่าอะไร (สะอาดสะอ้าน)
ถี่ถ้วน  รอบคอบ เรียกว่าอะไร (ละเอียดลออ)
แสงกระพริบ ดูงดงาม เรียกว่าอะไร (ระยิบระยับ)
คอยระมัดระวังพยุงไว้ คอยบํารุงรักษา ทะนุถนอมอย่างดี เรียกว่าอะไร (ประคับประคอง)
คล่องแคล่ว  แข็งขัน  กระปรี้กระเปร่า  ว่องไว  เรียกว่าอะไร (กระฉับกระเฉง)
พูดหรือท�ำอะไรให้เขารักและสนิท ชิดชอบ เรียกว่าอะไร (ประจบประแจง)
มักกิน กินไม่เลือก เห็นแก่กิน  เรียกว่าอะไร (ตะกละตะกลาม)
ปะปนกันมากมายเต็มไปหมด  เรียกว่าอะไร (พะรุงพะรัง)

• กลุ ่ ม ของนั ก เรี ย นที่ ถู ก ถามจะต้ อ งช่ ว ยกั น หาค� ำ ตอบ   โดยการน� ำ ค� ำ ตอบมารวมกั น
ให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ เช่น ค�ำถาม วัดพระแก้วอยู่ในจังหวัดอะไร  ค�ำตอบ  กรุงเทพ + มหานคร เป็นต้น
• นักเรียนและครูชว่ ยกันสรุปว่าค�ำทีป่ ระวิสรรชนียอ์ อกเสียงอะ เต็มเสียง ส่วนค�ำทีไ่ ม่ประวิสรรชนีย์
ออกเสียงอะกึ่งเสียง
สนทนาด้วยเทคนิคคำ�ถาม R – C – A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ในการสังเกต และมีแนวทางหาคำ�ตอบ

ค�ำถามถามเพื่อสะท้อน (R)
- นักเรียนใช้วธิ กี ารใดหรือทักษะใดทีท่ ำ� ให้รวู้ า่ ค�ำใดคือค�ำทีป่ ระวิสรรชนียแ์ ละค�ำใดคือ
ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
- ตอนที่ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าค�ำใดประวิสรรชนีย์หรือ
ไม่ประวิสรรชนีย์
ค�ำถามเพื่อการเชื่อมโยง (C)
- นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตในชีวิตประจ�ำวันอย่างไรบ้าง (แลกเปลี่ยน)
- ที่ผ่านมานักเรียนเคยสังเกตสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาค�ำตอบหรือไม่ อย่างไร
ค�ำถามเพื่อการปรับใช้ (A)
- ในระหว่างเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนนักเรียนใช้ทกั ษะการสังเกตกับสิง่ รอบข้างอย่างไร
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- ที่ผ่านมานักเรียนเคยสังเกตสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาคำตอบหรือไม่ อย่างไร
คำถามเพื่อการปรับใช้ (A)
- ในระหว่างเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนนักเรียนใช้ทักษะการสังเกตกับสิ่งรอบข้างอย่างไร

ผลสำ�เร็จเชิงประจักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลสำเร็หจเชิ
ดกิจกรรมการเรี
นรู้
1. เผยแพร่
ัวข้งอประจั
หนังสืกอษ์เรืในการจั
่อง “กระบวนการจั
ดกิจยกรรมการเรี
ยนรู้วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโดยใช้
1. เผยแพร่หัวข้อหนังสือเรื่อง “กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโดยใช้
5T Model  ในการเสริ
สร้างทักษะชี
งศตวรรษที
่ 21” หนั
อทังกสืษะชี
วติ วรหัิต สรหัครูสศครูตวรรษที
5T Modelมในการเสริ
มสร้าวงทัติ แห่
กษะชี
วิตแห่งศตวรรษที
่ 21”งสืหนั
อทักษะชี
ศตวรรษที่ 21
่ 21การจั
การจัดดการเรี
การ ยนการ
สอนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต่อแห่
21งศตวรรษที
และ สพฐ.
เรียนการสอนเพื
พัฒงนาศตวรรษที
ทักษะชีวิต่ แห่
่ 21 และ สพฐ.

2. เด็กชายอินทัช กางรัมย์ ได้รับโล่รางวัล และเหรียญทอง “ระดับนานาชาติ” ในการเข้าร่วมการ

2. เด็
นทัBelt
ช กางรั
ย์ ได้รSparta
ับโล่รางวั
ล และเหรีYouth
ยญทองณ สาธารณรั
“ระดับนานาชาติ
” ในการเข้
าร่วม
แข่กงชายอิ
ขัน One
OneมRoad
International
ฐประชาชนจี
น
การแข่งขัน One Belt One Road Sparta International Youth ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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3. เด็กหญิงปิยธิดา มีมา ได้รับโล่รางวัล “ระดับประเทศ” ในการประกวดค�ำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ
รักและนิยมความเป็นไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

4. เด็กชายนครินทร์   ฮวดสุวรรณ์ และเด็กหญิงสุจิตตรา กาด�ำ  ได้รับโล่รางวัล “ระดับประเทศ”
ในการประกวดเล่านิทานในโครงการ “นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แวดวงการศึกษา
กองบรรณาธิการ

คุรุสภาปรับรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบ
KSP SCHOOL ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนารูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคล
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ “KSP School” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยสถานศึกษาที่ยื่นค�ำขอสามารถด�ำเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบ
“KSP School” ตัง้ แต่การยืน่ ค�ำขอ การตรวจสอบสถานะค�ำขอ รวมทัง้ สามารถพิมพ์หนังสืออนุญาต
ให้บุคคล ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องรอการจัดพิมพ์และจัดส่งจากคุรุสภา
ทัง้ นี้ หนังสืออนุญาตให้บคุ คลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จะปรับรูปแบบจากเดิมทีม่ กี ารติดรูปถ่ายของผูไ้ ด้รบั อนุญาต เป็นแบบไม่ตดิ รูปถ่าย เพือ่ ให้สามารถ
พิมพ์ใบอนุญาตได้ดว้ ยตนเองจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล ทัง้ นีจ้ ะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และสามารถลดระยะเวลาในการออกหนังสืออนุญาตดังกล่าว ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยระยะเวลาด�ำเนินการ คือ ภายใน 15 วันท�ำการ ซึง่ สะดวกรวดเร็วกว่า การยืน่ เอกสารทางไปรษณีย์
และทางเคาน์เตอร์บริการ  
สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครใช้ระบบ KSP School เพื่อขอหนังสืออนุญาต ฯ
สามารถสมัครได้ที่ https://school.ksp.or.th โดยศึกษาวิธกี ารสมัครสมาชิกและการเข้าใช้งานระบบ
จากเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เมนู “บริการประชาชน” หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ 02 304 9899 กด 2
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