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ท่านสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ที่รักทุกท่าน เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่มีความสำ�คัญกับ
ประเทศไทยของเราอีกเดือนหนึ่ง คือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 เป็นวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทย
รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย โดยทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ผู้รู้นำ�ตำ�ราต่างๆ มาจารึกลงในศิลาตามศาลารอบพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม เพื่อให้ประชาชนได้ศกึ ษาหาความรู้ และ วันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2477 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ
เพื่อคืนอำ�นาจของพระองค์ ให้แก่ราษฎรไทยทัง้ ประเทศ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศทีม่ กี ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
นอกจากนี้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ครบรอบ 69 ปี สำ�นักงานจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้แต่งตำ�ราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า
“แบบเรียนหลวง” และนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภา ประกอบพิธีทางศาสนา มอบของที่ระลึกแก่ผู้ ให้การสนับสนุน
กิจการสำ�นักงาน รวมทัง้ มอบเกียรติบตั รและรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสำ�นักงาน
ที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจ
69 ปี ที่ผ่านมา ผมในฐานะเลขาธิการคุรุสภา ต้องมาพิจารณาทบทวนการทำ�งานที่ผ่านมาว่า
มีปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขให้ดีขึ้น มีอะไรบ้างที่จะต้องพัฒนาให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา
ของสมาชิก ซึง่ การสร้างความเชื่อถือ ศรัทธาได้ ก็ตอ้ งพัฒนาการให้บริการและการปฏิบตั งิ านของ
สำ�นักงานให้เป็นที่พึงพอใจและน่าเชื่อถือของสมาชิก ในส่วนของวิทยาจารย์ ผมมีนโยบายที่จะ
พัฒนาให้เป็นช่องทางสื่อสารที่ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกเพิม่ ขึน้ เช่น ข่าวความเคลื่อนไหว
ในคุรสุ ภา มติคณะกรรมการของคุรสุ ภาในเรื่องทีส่ ง่ ผลต่อการประกอบวิชาชีพ ยกระดับวิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยแท้จริง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และสง่างามในวิชาชีพนี้ รวมทั้ง ประกาศของ
หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศได้ติดตามข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ได้ โดยมุ่งหวังว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะมีวารสารวิทยาจารย์ ให้เพื่อนสมาชิกได้ ใช้
เป็นแหล่งข้อมูลและสื่อสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ท้ายนี้ วารสารวิทยาจารย์จะขอเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับคุรสุ ภา สกสค. และหน่วยงาน
ทางการศึกษา จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกวารสาร
วิทยาจารย์และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการนำ�เสนอความคิดเห็น พร้อมทั้ง
สนับสนุนการต่ออายุสมาชิกในเดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นกำ�ลังใจให้วิทยาจารย์เป็นวารสารที่คงอยู่
คู่กับวิชาชีพครูของเราตลอดไป พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม
บรรณาธิการ

เจ้าของ : สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ที่ปรึกษา : คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา นายยุทธชัย อุตมา
นายโรจนะ กฤษเจริญ นายสนอง ทาหอม ดร.สำ�เริง กุจริ พันธ์ นายสุรนิ ทร์ อินทรักษา นายก๊ก ดอนสำ�ราญ ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ นักวิชาการประจำ� :
ศ.กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
รศ.ดร.กล้า ทองขาว รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มพล ดร.จักรพรรดิ
วะทา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ดร.รัชนี ชังชู ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม บรรณาธิการ : ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นางเกศธิดา เขียวสอาด ประจำ�กองบรรณาธิการ: นายบุญช่วย ทองศรี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
นายชำ�นาญ สุวรรณพานิช นางสาววราภรณ์ บุญปัญญา นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ นายวิบูลย์ คงมั่นนายสิรภพ เพ็ชรเกต
นายวัฒนา สุขเกษม นายบำ�รุง ฤทธิร์ ตั น์ นายดนุพล อ้นพวงรัตน์ นายก้าน สามี นายจรูญ วิไลรัตน์ ดร.วิลาวัลย์ มาคุม้ นายบุญส่ง นาวารักษ์
นางสมหวัง เอกอนันต์ธรรม นางสาวชญานิศ รุจิรชัย นางสาวกรรณิการ์ บารมี นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ นางสมกมล ศรีสูงเนิน
นางสาวภัทราวรรณ แก้วมะยม นางสาวจิรภฎา มนชะอุ่ม นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์ นายณรงค์ ศิริพรชัยกุล นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพฒ
ั น์ นายสุรวิทย์ ธนวิจติ รพันธ์ นางสาววิยะดา ธานี ผูส้ อื่ ข่าวประจำ� : ผูแ้ ทนคุรสุ ภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปกรรม/รูปเล่ม/ประสานงานการจัดพิมพ์ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำ�กัด 4 ซอยสิรินธร 7
บางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0 2282 1308 โทรสาร 0 2281 9572 e-mail: withayajarn@gmail.com
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บันทึกสยาม › นาฏศิลป์ไทย รากเหง้าและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ที่น่าหวั่นใจ › พงศ์ภัทร กิม
81 โรงเรียนดี โครงการเด่น › CSHSCR Social Media
Innovative › ดร.วิทยา ศรีชมภู
85 หนังสือน่าอ่าน › วินีตา รังสิวรารักษ์
87 ปอกเปลือกกีฬา › World Cup Trophy › ช. ใช้
89 ศิลปะ › คำ�ที่มีความหมายทางศิลปหัตถกรรมตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (เรียงลำ�ดับตัวอักษร)
› ผศ.สัณฐิติ บุษปฤกษ์
92 บทความพิเศษ › องค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน ›
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
96 พระพุทธศาสนา › บทบาทและความสำ�คัญของครู
ในสังคมไทยในปัจจุบัน › สุนทร การบรรจง
98 Rchee wa to day แนวคิดใหม่ อาชีวะวันนี้›
นโยบายสายอาชีพ : สายสามัญ (50 : 50)
เป็นไปได้จริงหรือ › ชาญชัย ภัทรพฤกษา
100 กวีกานท์ › ยุทธ โตอดิเทพย์
102 เรื่องสั้น › ชะตาขาด › วิไล ปัตตายะโส
105 ยำ�สามกรอบ : ตระเวนการศึกษาทั่วไทย ›
ม้าหนุ่ม - ม้าแก่ กับภาวะความเป็นครูแท้อยู่ที่ ใด??? ›
บุญช่วย ทองศรี : คุรุชน
110 วันนี้ ในอดีต › เหตุการณ์สำ�คัญเดือนกุมภาพันธ์ ›
กองบรรณาธิการ
112 ท้ายเล่ม › อายุรวัฒน์เวชศาสตร์ › มรกต กรีน
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ขอให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน ที่กรุณาส่งต้นฉบับบทความ
เรื่องสั้น หรือบทร้อยกรอง เพื่อพิจารณานำ�ลงตีพิมพ์
โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
และบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อและจ่ายค่าต้นฉบับ
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โดย : กองบรรณาธิการ

ครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสำ�นักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา 2 มี น าคม 2557
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำ�เนินงานตามภารกิจของคุรุสภา
โดยประสานงานและดำ�เนินกิจการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย สำ�นักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ยึดเอาวันที่ 2 มีนาคม 2488 เป็นวันสถาปนาสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องจาก
เป็นวันที่ นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำ�นวยการคุรุสภา
ในขณะนั้น ได้ลงนามคำ�สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการประจำ�ของกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงาน
ของสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยรักษาการในตำ�แหน่งต่าง ๆ จำ�นวน 9 ท่าน
ในระยะเริ่มแรก เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
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จากวันที่ 2 มีนาคม 2488 จนถึงวันนี้ในปัจจุบัน สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับการดำ�เนินงานตามภารกิจของ
คุรุสภาที่มีการปรับเปลี่ยนไป จากการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จำ�นวน 5 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเป็นการ
ปรับปรุงครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ก่อนจะปรับเปลีย่ นมาเป็นคุรสุ ภาในปัจจุบนั คือ เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยโอนงานบริหารบุคคลของข้าราชการ
ครู ไปเป็นหน้าที่ของสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) หรือสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ในปัจจุบัน) “คุรุสภา” จาก ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา มีหน้าที่ให้ความเห็นแก่กระทรวงศึกษาธิการ
ควบคุมจรรยามารยาทและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์และส่งเสริมฐานะของครู และพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งดำ�เนินงาน
ทั้งด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูตลอดมา สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาก็เป็นหน่วยงานรองรับการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2546 ที่คุรุสภาปรับเปลี่ยนมาเป็น
คุรุสภาในปัจจุบัน

มาถึงยุคของ “คุรุสภา” สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน สืบเนื่องจาก การปฏิรูปการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำ�หนดในมาตรา 53 “ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกำ�กับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำ�นาจหน้าที่
กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ” โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
เพื่อปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เป็นองค์กรวิชาชีพครูตามมาตรา 53 ดังกล่าว
พระราชบัญญัติสภาครูฯ แบ่งคุรุสภาเดิมออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ
1. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอำ�นาจหน้าที่กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพ
2. สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำ�นาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ต้องปรับบทบาทหน้าที่ให้รองรับการดำ�เนินงานของคุรุสภาใหม่ในการทำ�หน้าที่ของสภา
วิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบตั งิ านตามมติคณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการบริหารและดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์และ
อำ�นาจหน้าที่ของคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนด จากวันที่มี
การแยกสำ�นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเดิม เป็นสำ�นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และสำ�นักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค.) สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อนภารกิจ
ของคุรุสภาตั้งแต่ กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดำ�เนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออก พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง
กาศึกษา รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้ง ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมการศึกษาและ
การวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น นั้น
มาถึงวันนี้ วันที่ 2 มีนาคม 2557 วันที่สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาดำ�เนินงานตามภารกิจของคุรุสภามา 69 ปีเต็ม
มีผลงานเด่นที่สำ�คัญนอกเหนือจากงานที่ได้ดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกปี ที่จะกล่าวถึงโดยสังเขป ดังนี้
• พัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
		 ได้ปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยได้พัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ และออกเป็นข้อบังคับ 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2556 และออกประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในข้อบังคับดังกล่าวใช้เป็น
มาตรฐานในการดำ�เนินการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา รับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ รับรอง
คุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และทดสอบความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพ
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• พัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
โดยออกประกาศคุรสุ ภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อขยายการรับรองจากเดิมทีร่ บั รอง
เฉพาะปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เป็นการรับรองปริญญาทางการสอน คือ ปริญญาตรี หลักสูตร
5 ปี ปริญญาตรีควบโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาโทควบเอก และปริญญาเอก และปริญญาทางการบริหาร
เริ่มตั้งแต่ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร ถึงปริญญาเอก และมีการกำ�หนดเพิ่มเติมให้ผู้สำ�เร็จการศึกษา ต้องผ่าน
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำ�หนด
• ดำ�เนินการ รางวัล Princess Maha Chakri Award ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคุรุสภาเมื่อปี 2549 เป็นรางวัลที่
ได้รับพระราชทานชื่อรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มีการดำ�เนินงานต่อเนื่อง โดยทรง
พระราชทานให้วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นรับพระราชทานรางวัล เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับทราบและเตรียมการคัดเลือกครูในประเทศของตนได้ทันกำ�หนด
• จัดทำ�หลักสูตรอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำ�หรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว
แต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพ และสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป
• ปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อคุณภาพของผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามี เช่น ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูของชาวต่างประเทศ
ปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
• จัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2558-2562 เพื่อ
เป็นทิศทางการดำ�เนินงานของสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
• พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) เช่น ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้บริการบุคลากรภายในและสมาชิกผู้มารับบริการ
• พัฒนาระบบสารสนเทศ ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ เว็บไซต์ของ
คุรุสภาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารภายในสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
• จัดระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยจัดทำ�ศูนย์สำ�รองข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ข้อมูลจากศูนย์สำ�รองได้ กรณี ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลักมีปัญหา ติดตั้งระบบ Firewall และติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์
• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยลงนามความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานเลขาธิการคุรสุ ภากับสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
รวมทั้ง การดำ�เนินงานอื่นที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้ สำ�หรับการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 70 ของสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
พวกเราผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ก็จะต้อง “เรียนรู้ ในงาน บริการด้วยใจ ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นค่า
นิยมของสำ�นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของคุรสุ ภา ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนา วิชาชีพทาง
การศึกษา ผู้ขับเคลื่อนสำ�คัญ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ต้องได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ต้องมีความรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจงานของคุรุสภา เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้สมภาคภูมิตามค่านิยมของสำ�นักงาน รวมทั้ง ต้องตระหนักในความรับผิดชอบในฐานะเป็นบุคลากรของสภาวิชาชีพ
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผูป้ ระกอบวิชาชีพและสังคมทัว่ ไป
เมื่อนึกถึงวิชาชีพทางการศึกษา ต้องนึกถึงคุรุสภาและบริการทางวิชาชีพที่ประทับใจจากเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่คุรุสภาและสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
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โดย : ภัทราวรรณ แก้วมะยม

คุรุสภาจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

คุรุสภาจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จากนั้นเป็นการชี้แจงเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินการเสนอขอรับรองหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และยกระดับคุณภาพ
ของวิชาชีพทางการศึกษา โดยเชิญสถาบันผลิต คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการ
ประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทั้ง 7 คณะ
ทีป่ รึกษา คณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา มาประชุมระดมความคิดเห็นนำ�สูก่ ารปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
สาระสำ�คัญของเกณฑ์การรับรองที่มีการปรับเปลี่ยนโดยสังเขป ประกอบด้วย
• มาตรฐานหลักสูตรทางการศึกษาทีจ่ ะรับรอง สำ�หรับวิชาชีพครู มี 6 หลักสูตร ทัง้ ปริญญาตรี (5 ปี) ปริญญาตรี
ควบโท (6 ปี) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท (2 ปี) ปริญญาโทควบเอก (4 ปี) และปริญญาเอก (3 ปี) สำ�หรับผู้บริหาร
มี 4 หลักสูตร เริ่มตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต – ปริญญาเอก
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• มาตรฐานความรู้วิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 วิชาชีพครู 11 มาตรฐาน (เดิม 9 มาตรฐาน)
ผู้บริหารสถานศึกษา 7 มาตรฐาน (เดิม 10 มาตรฐาน) ผู้บริหารการศึกษา 6 มาตรฐาน (เดิม 10 มาตรฐาน) สำ�หรับมาตรฐาน
ประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพครู ต้องมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรผู้บริหาร ต้องมีปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
การศึกษา
• หลักสูตรและสถานที่เปิดสอนต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบัน
• สถาบันต้องยื่นหลักสูตรขอรับการประเมิน ก่อนเปิดสอนไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน การดำ�เนินการรับรองต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน และสถาบันต้องส่งข้อมูลตามที่คณะอนุกรรมการขอเพิ่มเติมภายใน 45 วัน
• สถาบันต้องระบุสถานที่เปิดสอน และจำ�นวนนิสิต นักศึกษาที่จะรับเข้า สัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิต นักศึกษา
(1 : 30) หนึ่งห้องเรียนมีนิสิต นักศึกษา ไม่เกิน 30 คน และอาจารย์นิเทศก์ (1 : 10)
• มีรายชื่อสถานศึกษาสำ�หรับปฏิบัติการสอน ต้องปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา
• ผู้สำ�เร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำ�หนด
• สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จ ให้ ใช้เกณฑ์ตามประกาศเดิม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี
• สถาบันต้องส่งข้อมูลหลังการรับรอง เพื่อการติดตามของคณะอนุกรรมการ
ข่าว : ธัญรัตน์ ศิริเมฆา
ภาพ : วรวรรณ พรพิพัฒน์

เลขาธิการคุรุสภา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา นำ�คณะผู้บริหารและ
พนักงานเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และธำ�รง
ไว้ซงึ่ กิจกรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ภาพ : สมชาย คำ�ดี
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ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกำ�หนดการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำ�นักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปเรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกำ�หนดการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ดังนี้
ทีป่ ระชุมเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย และกำ�หนดการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาระสำ�คัญ คือ
- กำ�หนดให้ผดู้ �ำ เนินการสอบแข่งขันเป็นผูพ้ จิ ารณาตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งรวมกลุม่ กันในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในส่วนของข้อสอบจะให้สว่ นราชการเป็นผูก้ ำ�หนดโครงสร้างการออกข้อสอบทีค่ �ำ นึงถึงค่าน้�ำ หนักและสัดส่วนในการออกข้อสอบแต่ละ
เนื้อหา เพื่อให้ครอบคลุมตามหลักสูตรที่กำ�หนด
- กำ�หนดคุณสมบัติของผู้สอบแข่งขันให้ชัดเจน และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัคร
- ปรับเกณฑ์การตัดสิน โดยจะต้องสอบผ่านภาค ก ภาค ข ในแต่ละภาคไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 60 ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค
- ให้ส่วนราชการพิจารณากำ�หนดสัดส่วนการใช้อัตราว่าง เพื่อใช้สำ�หรับการสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
กำ�หนดการสอบแข่งขัน ให้มีการประกาศสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2557 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม
2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 เมษายน 2557 ดำ�เนินการสอบแข่งขันภาค ก ในวันที่ 19 เมษายน 2557 และสอบแข่งขัน
ภาค ข ในวันที่ 20 เมษายน 2557 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 เมษายน 2557 จากนั้นจะจัดสอบภาค ค ในวันที่
27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ที่มา : สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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เร่งปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญให้เป็น 51:49
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง “การ
ติดตามผลการดำ�เนินงานอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คดิ จังหวัดขอนแก่น
รมว.ศธ.กล่าวว่า ในปัจจุบันมีความต้องการกำ�ลังคน
สายอาชีวศึกษาจำ�นวนมาก แต่เราผลิตได้น้อย เพราะมี
คนมาเรี ย นเพี ย งร้ อ ยละ 34 ของนั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น ม.3
แต่ในส่วนของสายสามัญมีคนเรียนมาก คือร้อยละ 66 ซึ่งเป็นการผลิตกำ�ลังคนที่สวนทางกับความต้องการของประเทศ
เพราะในความเป็นจริงผู้เรียนสายอาชีวะควรเป็นร้อยละ 60 ต่อผู้เรียนสายสามัญร้อยละ 40
ดังนั้น ศธ.จึงมีนโยบายเร่งปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญให้เป็น 51:49 โดยมีแนวทางการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญ เช่น ความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการแนะแนวแก่นักเรียนที่จบ ม.3
ซึง่ จากการประเมินล่าสุดพบว่า ขณะนีม้ สี ถานศึกษาอาชีวะหลายแห่งมีผสู้ นใจสมัครเข้าเรียนอาชีวะจำ�นวนมากอย่างเห็นได้ชดั
หลายแห่งมาสมัครก่อนเวลาเปิดรับสมัคร หลายแห่งมีจำ�นวนผู้สมัครเต็มจำ�นวนที่จะรับ
คาดว่าในปีการศึกษา 2557 จะสามารถรับผู้เรียนอาชีวศึกษาของประเทศได้ตามสัดส่วนที่วางไว้คือ 51:49 ซึ่งได้ ให้
นโยบายแก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาอาชีวะในครัง้ นีว้ า่ หากมีนกั เรียนสมัครเข้ามาจำ�นวนมาก ก็ขอให้รบั ไว้กอ่ น อย่าปฏิเสธรับเด็ก
เข้าเรียน เพราะสามารถบริหารจัดการโดยจัดหาครู ขยายห้องเรียน ประสานกับสถาบันในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือขอความ
ช่วยเหลือมายัง สอศ. ในการสนับสนุนงบประมาณ หรือหากจำ�เป็นจะต้องขอรับงบกลางจากคณะรัฐมนตรี ก็คาดว่าสำ�นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ไม่นา่ จะขัดข้องอะไร แต่หากมีปญ
ั หา ก็สามารถใช้มาตรการสุดท้ายคือ ใช้การเปลีย่ นแปลง
งบประมาณแทน
ที่มา : สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากมติ
คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557
• ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมตั ิ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1. ครู
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ผู้บริหารการศึกษา
4. ศึกษานิเทศก์
			 รวม

จำ�นวน (ราย)
1, 097
282
13
20
1,412

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำ�นวน (ราย)
1. ครู
1,758
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
128
3. ผู้บริหารการศึกษา
25
4. ศึกษานิเทศก์
27
			 รวม
1,938

• รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน จำ�นวน 5 หลักสูตร เพื่อให้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้
ที่
1.
2.

3.

สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา
จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

สถาบัน
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2552) สาชาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ใหม่ พุทธศักราช 2550 จำ�นวน 2 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2) สาขาวิชาสังคมศึกษา
1) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552 จำ�นวน 5 สาขา
วิชาเอก คือ
1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2) วิชาเอกคณิตศาสตร์
3) วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
5) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
2) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) จำ�นวน 4 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555) จำ�นวน 3 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาภาษาไทย
2) สาขาวิชาพลศึกษา
3) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปริญญา/ประกาศนียบัตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา
1/2552 - 1/2556

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2554
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2554

ตั้งแต่ปีการศึกษา
1/2552 - 1/2556

ตั้งแต่ปีการศึกษา
1/2555 - 1/2559

ตั้งแต่ปีการศึกษา
1/2555 - 1/2559

Withayajarn

คุยกับครู

รอบรู้คุรุสภา

“คุยกับครู รอบรู้คุรุสภา”
โดย : คนคุรุสภา
ภาพ : สมกมล ศรีสูงเนิน

คอลัมน์ “คุยกับครู รอบรู้คุรุสภา” เปิดกว้างให้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราว
ต่างๆ ของคุรุสภา และเป็นช่องทางรับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน
การสื่อสารกับเรา สามารถสื่อสารผ่านทาง ตู้ ปณ. 13 และทาง e-mail : kuikubkru@ksp.or.th
รอบรู้คุรุสภาเมื่อเดือนที่แล้ว พูดเรื่องคำ�ถามยอดฮิตที่มีผู้ถามเข้ามาอยู่เสมอว่า “ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง” ซึ่งก็ ได้ ให้ข้อมูลตามคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานของคุรุสภา คือ วุฒิปริญญา
ทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง และการขอรับรองคุณวุฒิ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของ
ผู้ที่มีประสบการณ์ทางการศึกษามายาวนาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด ก็มาขอ
รับรองคุณวุฒิเป็นการเฉพาะรายเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ได้ ซึ่งคิดว่าสมาชิกสามารถทำ�ความเข้าใจและช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คุรุสภาได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
สำ�หรับในเดือนนี้ คงจะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมต่อเนื่องจากเดือนก่อนว่า “หากเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒไิ ม่ต�่ำ กว่าปริญญาตรีทกุ สาขา
และคุรสุ ภาไม่ได้ ให้การรับรองปริญญาดังกล่าว ไม่เข้าเงื่อนไขมีคณ
ุ สมบัตใิ นการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่
มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู จะต้องทำ�อย่างไรจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” คงอธิบายเหตุผล
ในเบื้องต้นก่อนว่า ปริญญาตรีอื่นไม่สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ เนื่องจาก วิชาชีพครู
หรือวิชาชีพทางการศึกษา กฎหมายสภาครูฯ กำ�หนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม จะต้องมีมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ
เป็นมาตรฐานขัน้ ต่�ำ เบือ้ งต้นในการเข้าสูว่ ชิ าชีพ ดังนัน้ ผูท้ จี่ ะเข้ามาประกอบวิชาชีพครูตอ้ งศึกษาในหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หาวิชาชีพครู
ครบถ้วนตามมาตรฐานที่คุรุสภากำ�หนด และยังกำ�หนดให้ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำ�กว่าปริญญาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี
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แล้วจะมีช่องทางให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามที่มีผู้กล่าวถึงอยู่เสมอว่า “คุรุสภา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ แต่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าประกอบวิชาชีพครู คือ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ได้ เพื่อให้ได้ครูทมี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ” คงต้องพิจารณาว่า ความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีก่ ล่าวถึง ถ้าพิจารณาจากคุณสมบัติ
ดังกล่าวแล้ว เป็นความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาเฉพาะ ซึง่ จำ�เป็นสำ�หรับการสอนในเนือ้ หาวิชาก็จริง แต่ไม่บง่ บอกว่าเป็นผู้
มีความรู้ ความเชีย่ วชาญในด้านวิธกี ารอบรมสัง่ สอน การรูจ้ กั ผูเ้ รียน การดูแลห้องเรียน วิชาความรูท้ เี่ ข้าใจลึกซึง้ ในวิธกี ารสอน
ในวิชาทีจ่ ะสอน และอื่นๆ การจะประกอบวิชาชีพครูให้มคี ณ
ุ ภาพตามหลักการของวิชาชีพชัน้ สูง คือ ต้องผ่านการศึกษาในสาขา
วิชาเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพครูมายาวนานพอสมควรเพื่อให้เป็นหลักประกันให้ผู้รับการศึกษาได้ว่ามีคุณภาพเพียงพอ นั่นคือ
หลักการ และจะทำ�อย่างไรให้สามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพครูได้ โดยคุรุสภาก็ตอบสังคมและผู้รับการศึกษาได้ และผู้ที่เข้า
มาประกอบวิชาชีพก็มคี วามรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเทียบเคียงกันได้ ถ้าเป็นผูป้ ระสงค์จะประกอบวิชาชีพครู
แต่เลยเวลาหรือโอกาสไม่เหมาะที่จะไปเริ่มเรียนปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปีแล้ว จะมีวิธีการอย่างไร นั้น คงตอบ
ตามหลักการของการประกอบวิชาชีพครูวา่ คุรสุ ภาจะต้องกำ�หนดเงื่อนไขสำ�หรับการเข้าสูว่ ชิ าชีพครูให้มมี าตรฐานเดียวกันหรือ
มีความใกล้เคียงกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากำ�หนด จึงขอเสนอข้อมูลแนวทาง วิธีการ
ที่ผู้มีคุณวุฒิอื่นจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ณ ปัจจุบันที่ยังมีกฎเกณฑ์กำ�หนดอยู่ ดังนี้
1. ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาหรือปริญญาเอกทางการศึกษา ซึง่ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รบั การรับรอง
ปริญญาดังกล่าวจากคุรุสภา ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานความรู้และกำ�หนดให้มีการปฏิบัติการสอน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี ครบตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตใิ นการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ซึง่ เป็นไปตามประกาศคุรสุ ภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และตามประกาศกำ�หนดให้ผู้เข้าศึกษา
ตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ต้องผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภา
กำ�หนด จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
2. หากมีสถานศึกษาต้องการรับท่านเข้าเป็นครู ต้องให้สถานศึกษานั้นทำ�หนังสือขออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบ
วิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาต เพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งมี
บทลงโทษหากมีผู้ฟ้องร้องว่าประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และสถานศึกษาทีร่ บั ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าสอน ก็ตอ้ งระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ เช่นเดียวกัน แต่มีบทลงโทษมากกว่าเป็น 3 เท่า
การขอหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบอนุญาต สถานศึกษาต้องให้ข้อมูลคุณสมบัติ เหตุผลความจำ�เป็นที่ต้องการ
รับผู้ ใดเข้าเป็นครูให้คุรุสภาประกอบการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตด้วย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรจะพิจารณาคุณวุฒิ
ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหน้าที่หรือรายวิชาที่รับผิดชอบสอนด้วย คุรุสภาจะอนุญาตให้เป็นเวลา 2 ปี ในระหว่างนั้นให้ไป
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ โดย
		 1) ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ขออนุญาต
ให้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ ได้รับการรับรองจากคุรุสภาเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขตามมติ
คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 คือ ต้องมีหนังสือที่คุรุสภาอนุญาตให้ปฏิบัติ
การสอนโดยไมมีใบอนุญาต ซึง่ หนังสืออนุญาตดังกล่าวออกให้กอ่ นวันที่ 19 กันยายน 2556 (วันทีค่ ณะกรรมการคุรสุ ภาเห็น
ชอบการรับรอง ป.บัณฑิต) และมีรายชื่อที่ต้นสังกัดแจ้งมายังคุรุสภาขอให้เรียน ป.บัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 และ 2557
ซึง่ โดยข้อเท็จจริง ขณะนีม้ สี ถาบันได้รบั การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรสุ ภาเฉพาะปีการศึกษา 2556 เท่านัน้
ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาได้ต้องรอให้สถาบันได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อน สมาชิกที่มีความประสงค์
จะเข้าศึกษาตามหลักสูตร ให้ติดตามข่าวจากวารสารวิทยาจารย์ และช่องทางการสื่อสารของคุรุสภาได้ทุกช่องทาง
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		 2) ขอรับรองความรู้จากคุรุสภา ซึ่งเดิมกำ�หนดให้มี 3 วิธี คือ การเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม เพื่อรับรอง
ผู้มีคุณวุฒิอื่นว่ามีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา ปัจจุบันการดำ�เนินงานทั้ง 3 วิธี มีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามมติ
คณะกรรมการคุรุสภา ที่จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้
			 (1) การขอเทียบโอนความรู้ มีเงื่อนไข ตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 30 กรกฎาคม
2556 คือ
		 		 - ผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาอยูก่ อ่ นข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทีป่ ระกาศในราชกิจานุเบกษา
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ให้ขอเทียบโอนความรู้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
		 		 - ผู้ที่ศึกษาอยู่ก่อนข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับ ให้ขอเทียบโอนให้
เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำ�เร็จการศึกษา
		 		 - ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ไม่สามารถ
ขอเทียบโอนความรู้ได้
			 (2) การขอทดสอบความรู้ ต้องรอประกาศสมัครเข้าทดสอบ ครัง้ ที่ 12 ซึง่ จะต้องรอนโยบายว่าจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต)
และต้องผ่านการรับรองความรู้ โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรมแล้ว แต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน ได้สมัครเข้าทดสอบ
ก่อนกลุ่มอื่นๆ หรือไม่นั้น คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง และขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่จะแจ้งให้ทราบ
			 (3) การฝึกอบรม ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 มีมติ
ให้ยกเลิกการให้การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2553
เป็นต้นไป นัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบ
ให้จัดฝึกอบรม 9 มาตรฐาน แก่ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต และผ่านการรับรองความรู้
โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรมแล้ว แต่ยงั ไม่ครบ 9 มาตรฐาน โดยสถาบันทีผ่ า่ นการรับรองหลักสูตรอบรมจากคุรสุ ภา
และให้สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาดำ�เนินการรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรม และจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันที่จัดฝึกอบรม
โดยจะรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2557 นี้
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ที่กล่าวมาแล้ว ถ้าเป็นกรณีของผู้ที่ได้เข้ามาอยู่ในวิชาชีพแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยขอ
อนุญาตจากคุรุสภาขอประกอบวิชาชีพโดยยังไม่มีใบอนุญาตไปก่อน ซึ่งในช่วงเวลาของการประกอบวิชาชีพครูดังกล่าว เมื่อ
สอนครบ 1 ปี และผ่านการประเมินจากสถานศึกษา สามารถใช้เป็นประสบการณ์ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
ด้วย โดยนำ�มาประกอบกับมาตรฐานความรู้ที่ผ่านการรับรองครบ 9 มาตรฐาน (ถ้าเป็นมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีจำ�นวน
11 มาตรฐาน)
ฉะนัน้ ผูป้ ระสงค์จะประกอบวิชาชีพครู และมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตรงตามมาตรฐานทีค่ รุ สุ ภากำ�หนด หากยังไม่อยู่ในกระบวนการ
ใดเลย ทั้งไม่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาต ไม่มีผลการผ่านการรับรองความรู้ ไม่ว่าจะเป็น
การเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม จะต้องใช้ช่องทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาหรือปริญญาเอก
ทางการศึกษา ซึง่ ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รบั การรับรองปริญญาจากคุรสุ ภา ซึง่ จะเป็นหลักสูตรทีม่ มี าตรฐานความรูแ้ ละกำ�หนด
ให้มีการปฏิบัติการสอน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ครบตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
สำ�หรับคุยกับครูในเดือนนี้ ได้ชแี้ จงเรื่องของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอ่ จากเดือนทีแ่ ล้วให้มคี วามชัดเจน
ขึ้น ถ้ายังมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สมาชิกสามารถสื่อสารกลับได้ หรือจะสอบถามผ่านทางรับเรื่องราวร้องเรียนในเว็บไซต์ของ
คุรุสภา ซึ่งจะส่งตรงไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบให้ชี้แจงได้ โดยตรง ต้องขอบคุณสำ�หรับผู้ติดตามอ่านคอลัมน์นี้นะคะ ข่าว
ความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร จะนำ�มาเสนอให้ทราบต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
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โดย : ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร

การคั ด เลื อ กจุ ด ประสงค์ ท างการศึ ก ษา
1. บทนำ�

ท่ า นคงจะได้ จ ากสิ่ ง ที่ ท่ า นได้ เ รี ย นรู้ ในบทก่ อ นๆ ว่ า
ขัน้ ตอนแรกในการวางแผน หรือพัฒนาหลักสูตรก็คอื การกำ�หนด
จุดประสงค์ที่เหมาะสมนั่นเอง ท่านยังระลึกได้จากบทหลังสุด
ที่ท่านศึกษาว่า จุดประสงค์ทางการศึกษาเป็นข้อความกว้างๆ
ของเป้าหมายที่แสวงหาภายหลังการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ท้ายสุด ท่านยังจะระลึกได้ว่า จุดประสงค์ทางการศึกษาสามารถ
ระบุได้ ในระดับต่างๆ ของการวางแผนหลักสูตรในบทนี้ เราจะ
กล่าวถึงจุดประสงค์ทางการศึกษาได้มาอย่างไร สิ่งต่างๆ ที่จะ
พิจารณาในการคัดเลือกเป้าหมายกว้างๆ ทางการศึกษาคืออะไร
ซึ่งจะแปลเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรในระดับห้องเรียนต่อไป
ในบทนี้ท่านจะพบคำ�ตอบของคำ�ถามเหล่านี้ ท่านจะเข้าใจว่า
จุดประสงค์ทางการศึกษาได้มาอย่างไร
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2. เนื้อหาหลัก
2.1 การคัดเลือกจุดประสงค์ทางการศึกษา : ข้อพิจารณาที่สำ�คัญ
2.2 การสำ�รวจความต้องการในฐานะสิ่งที่ต้องมีก่อนสำ�หรับการคัดเลือกจุดประสงค์

การสำ�รวจเป็นระเบียบวิธีประเมิน เพื่อกำ�หนดการตัดสินใจที่จะนำ�ออกใช้ ในวิสาหกิจใดๆ ดังนั้น การสำ�รวจความ
ต้องการจึงเป็นการประเมินในสิ่งที่ต้องการในสังคมในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน
เพื่อการดำ�เนินการสำ�รวจทีด่ ี วิธกี ารรวบรวมข้อมูลทีแ่ ม่นตรงในความเห็นของภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจึงเป็นสิง่ จำ�เป็น
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ เมื่อกระทำ�โดยผูเ้ ชีย่ วชาญในการวางแผนหลักสูตร มีขอบข่ายทีส่ ามารถได้ขอ้ มูลเพื่อคัดเลือก
เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษารวมถึงสิ่งต่อไปนี้
(1) ความต้องการของสังคม / ปรัชญาแห่งชาติ
(2) ความต้องการและความสนใจของนักเรียน
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
(4) การศึกษาความต้องการของชุมชน
(5) ปัจจัยทางจิตวิทยา
		
(1) ความต้องการของสังคม / ปรัชญาแห่งชาติ
		 ความต้องการของทุกประเทศแตกต่างกันไป ในทำ�นองเดียวกัน ความต้องการของประเทศในจุดใดจุดหนึ่งของ
ประวัตศิ าสตร์ยอ่ มแตกต่างจากยุคอื่นในประวัตศิ าสตร์ของตัวเอง ในบทก่อนๆ ท่านได้เรียนรูค้ วามต้องการต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ความต้องการของสังคมเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ความต้องการเหล่านีม้ กั ระบุไว้เป็นอุดมการณ์ระบบค่านิยม หรือปรัชญาแห่งชาติ
เพื่อให้ โครงการใดๆ มีผลกระทบ มันต้องสะท้อนค่านิยม / ความเชื่อ หรือปรัชญาของประเทศออกมา
		
(2) ความต้องการและความสนใจของนักเรียน
		 การพิจารณาความต้องการ และการเตรียมการของผู้เรียนมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกจุดประสงค์
ของหลักสูตร การสำ�รวจความต้องการของผูเ้ รียนสามารถดำ�เนินการผ่านการศึกษาสถานการณ์การเรียนรู้ ในอดีต และผลลัพธ์
ของการสอบไล่ สิ่งดังกล่าวต้องใช้เวลาที่ยาวนาน เพื่อช่วยในการตัดสินจุดประสงค์ที่ทำ�ให้บรรลุได้ และเนื้อหาของวิชาที่จะ
รวมไว้ ในหลักสูตร
		 การกำ�หนดจุดประสงค์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผูเ้ รียนช่วยวางแผนหลักสูตรในการก่อให้
เกิดผลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ เพราะเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจุดประสงค์ถกู คัดเลือก ผูเ้ รียนสามารถทำ�ประโยชน์
ให้เป็นอย่างมากในการกำ�หนดจุดประสงค์ของหลักสูตรในแนวทางต่อไปนี้
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		 (1) เสนอแนะสิ่งที่จะสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ วุฒิภาวะ และพื้นเพเดิมของเขา
		 (2) เสนอแนะอุปกรณ์ที่จะใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
		 การนำ�เอาผู้เรียนมาพิจารณาก่อนกำ�หนดจุดประสงค์ของหลักสูตรเป็นทัศนะของคนที่มีแนวคิดก้าวหน้าทาง
การศึกษา ซึ่งรวมถึงนักปรัชญาการศึกษา เช่น John Dewey และ Maria Montessori
		 (3) ปัจจัยป้อนเข้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
		 ผูเ้ ชีย่ วชาญวิชาก็มคี วามสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ในการกำ�หนดจุดประสงค์ของหลักสูตร เพราะว่าเขาเป็นผูน้ �ำ โครงการ
ทั้งหมดของโรงเรียนออกใช้ ผู้เชี่ยวชาญวิชาคือ ครูที่มีบทบาทอันสำ�คัญ เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และเขารู้ความ
ต้องการของเขาดีกว่าบุคลากรฝ่ายอื่นๆ ความรับผิดชอบของครูมีนอกเหนือจากในห้องเรียน เพราะเขาสร้างอิทธิพลอย่าง
มากมายต่อผู้เรียน เขายังทำ�หน้าที่เป็นผู้ปกครองสำ�หรับนักเรียนอีกด้วย ดังนั้น เขาจึงรู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี และสามารถ
ให้คำ�แนะนำ� หรือข้อเสนอแนะในแนวทางต่างๆ เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เขาจึงมีความเหมาะสม
อย่างยิ่งในการกำ�หนดจุดประสงค์ของหลักสูตรและนโยบายของการศึกษา พูดโดยทั่วไปแล้ว ครูถูกคาดหวังให้เล่นบทบาท
ต่อไปนี้ในการวางแผนหลักสูตร
(1) ช่วยในการกำ�หนดจุดประสงค์และนโยบายของหลักสูตร
(2) การคัดเลือกและกำ�หนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จำ�เป็น เพื่อให้จุดประสงค์ที่ระบุไว้บรรลุผล
(3) ให้ความรู้ของเขาในธรรมชาติที่ซับซ้อนของจิตวิทยาเด็ก และพัฒนาการเด็กในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้
(4) รักษามาตรฐานของความประพฤติ และวินัยในฐานะความพยายามสู่การตอบสนองเป้าหมายของการศึกษา
(5) ดำ�เนินการประเมินการแสดงออกขอนักเรียน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการกำ�หนดจุดประสงค์ของหลักสูตรในอนาคต
ดังนัน้ ครู ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญเนือ้ หาวิชาถูกคาดหวังให้ ใช้ความพยายามทีส่ ดุ เพราะความเชื่อทีว่ า่ โดยผ่านเนือ้ หาวิชา
ที่สังคมสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปรัชญา และจิตวิทยาในตัวผู้เรียน นี่เป็นทัศนะของพวก “สารัตถนิยม (Essentials)” สำ�นักแนวคิดทางการศึกษาที่มุ่งปลูกฝังวินัยให้กับจิตใจ ดังนั้น ในการกำ�หนดจุดประสงค์ทางการศึกษา แนวคิด
หรือทัศนะทางปรัชญาดังกล่าวควรได้รับการพิจารณา
		
(4) แหล่งต่างๆ ในชุมชนของจุดประสงค์ทางการศึกษา
		 ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกัน และแสดงออกเป็น
กลุ่มสู่การทำ�ให้เป้าหมายร่วมกันบรรลุผล แน่นอนมันเป็นเรื่องเหมาะสมที่ครูศึกษาบรรทัดฐาน และค่านิยมของชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู่ ดังนั้น ในการกำ�หนดจุดประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มที่ปรึกษาชุมชนอาจถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อนำ�เสนอข้อเสนอ
ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของปัญหาเฉพาะ และประสบการณ์ของสมาชิกในชุมชน จากนัน้ ก็ใช้สงิ่ เหล่านีเ้ ข้าไปในจุดประสงค์ของหลักสูตร
โดยเฉพาะในขั้นวางแผนหลักสูตรในระดับชุมชน
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		 มีทรัพยากรชุมชนให้ ในการให้การศึกษาแก่เด็ก ทรัพยากรดังกล่าวรวมถึงปัจจัยป้อนเข้าจากผู้ปกครองจาก
กลุ่มอาชีพบางกลุ่ม และการทัศนศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องช่วยที่สำ�คัญในการเรียนรู้

2.3 ปัจจัยทางจิตพลศาสตร์ ในฐานะแหล่งของจุดประสงค์ของหลักสูตร

ก่อนที่เด็กจะสามารถเรียนได้อย่างถูกต้อง เขาต้องพัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจอย่างเพียงพอ ดังนั้น ธรรมชาติที่
ซับซ้อนของพัฒนาการเด็กมีนัยต่อการวางแผนหลักสูตรและการคัดเลือกจุดประสงค์ นักจิตวิทยาการศึกษาได้ทำ�ประโยชน์
อย่างสำ�คัญผ่านการศึกษาของเขาสู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ดังที่ Onyike ได้กล่าวว่า “การพิจารณาเด็กเป็นพื้นฐาน
ของการวางแผนหลักสูตร”
นักปรัชญาการศึกษาชาวอังกฤษนามว่า John Locke ได้กระตุ้นให้มีการค้นคว้าว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร เขาคาดคะเน
ว่า จิตมนุษย์เป็นแผ่นสำ�หรับใช้เขียนบันทึกสิ่งที่เข้ามาจากประสบการณ์ และการทำ�งานของตัวเองที่ดำ�เนินการกับความรู้สึก
จากวัตถุ พูดอีกนัยหนึง่ นักปรัชญาผูย้ งิ่ ใหญ่คนนีเ้ ชื่อว่าเด็กทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนีพ้ ร้อมกับความบริสทุ ธิเ์ หมือนแผ่นกระดาษ
ขาว และจะรับความประทับใจจากภายนอกเข้ามาภายในโดยผ่านตัวรับความรู้สึก แนวคิดดังกล่าวถูกตีความว่า เด็กไม่ได้อยู่
ในฐานะที่จะทำ�ประโยชน์ต่อการศึกษาของเขาเอง ด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นตัวแทนฝ่ายรับ (Passive Agent) ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อ
กันว่าเด็กต้องการการเติมด้วยความรู้ และไม่จำ�เป็นต้องปรึกษาเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวถูกปฏิเสธ แต่มันก็ให้การผลักดันต่อการให้แนวคิดต่อไปกับวิธีที่เด็กเรียนรู้จิตวิทยา
สมัยใหม่ได้ขยาย และปรับเปลีย่ นมุมมองเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องเด็ก ยกตัวอย่างเช่น กรรมพันธุท์ างชีววิทยา และระดับสติปญ
ั ญา
สามารถกำ�หนดขอบข่ายที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ในกรณีดังกล่าว มีความจำ�เป็นในการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในความสามารถที่จะช่วยเรียนรู้เมื่อพัฒนาหลักสูตร
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ความพร้อม วุฒิภาวะ และการเรียนรู้ ในที่นี่ อายุของผู้เรียนมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อสิ่งที่
เขาเรียน หรือเขาเรียนรู้มากแค่ไหน และอีกครั้งที่พัฒนาการทางพุทธิพิสัยของเด็กได้บรรลุจุดหนึ่งเมื่อมันสัมพันธ์กับอายุใน
วัยใดวัยหนึ่ง เด็กไม่อาจเรียนบทเรียนบางอย่าง ดังนั้น ก่อนการคัดเลือกจุดประสงค์ทางหลักสูตรปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องถูกนำ�
มาพิจารณา เพราะความตระหนักที่ว่า จุดประสงค์ต้องบรรลุถ้าเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ดี Jean Piaget นักจิตวิทยา
การศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้เสนอทฤษฎีการพัฒนาการรู้คิด (Cognitive Development) ที่สนับสนุนทัศนะที่ว่า จุดประสงค์ทาง
การศึกษาหรือหลักสูตรต้องถูกกำ�หนดโดยนำ�เอาอายุของผู้เรียนมาพิจารณาถ้าต้องการให้จุดประสงค์บรรลุผล
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		 2.3.1 การใช้ทฤษฎีการพัฒนาการรู้คิดของ Piaget ในการให้การศึกษาแก่เด็ก
			
• อายุของเด็กต้องถูกนำ�มาพิจารณาเมื่อคัดเลือกจุดประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์เป็นสิ่งมุ่งหวัง
แต่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ จุดประสงค์ ใดๆ ที่ไม่สามารถบรรลุได้ไม่ควรระบุไว้ เพราะจะเป็นการเสียเวลา พลังงานและ
ทรัพยากรเมื่อพยายามทำ�ให้มันเป็นไปได้
			
• ในการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์การสอน จะต้องได้รับการชี้นำ�จากจุดประสงค์ของหลักสูตรระดับของ
พัฒนาการการรู้คิดที่เสนอโดย Piaget
			
• แนวคิดที่ว่า พื้นฐานในการแปลความปรากฏการณ์ธรรมชาติของเด็ก จะแตกต่างจากของผู้ ใหญ่ควร
ได้รับการพิจารณา เพื่อให้ครูเรียนรู้การสื่อสารกับผู้เรียนตามระดับพัฒนาการและอายุของเขา
			
• ปัจจัยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลควรได้รับการพิจารณา เมื่อคัดเลือกจุดประสงค์ และวางแผน
หลักสูตร มีความจำ�เป็นในการให้งานเป็นรายบุคคลตามระดับและความสามารถของเขา

3. สรุป
การคัดเลือกจุดประสงค์ของหลักสูตร ดังที่ท่านได้เห็นจากการศึกษาข้างต้นแล้ว ก็ยังเกี่ยวข้องกับความพยายาม
อีกด้วย

นักวางแผนหลักสูตรไม่ได้นั่งเฉยๆ ได้เริ่มร่างข้อความจุดประสงค์ ดังนั้น ความพยายามในการคัดเลือกจุดประสงค์ที่
เหมาะสมจึงจำ�เป็น เพราะมันเป็นสิ่งชี้นำ�การคัดเลือกเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
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โดย : ธเนศ ขำ�เกิด
tanes009@gmail.com
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ดร.สาย ภาณุ รั ต น์ : บิ ด าของ
การนิเทศในวงการประถมศึกษา
ดร.สาย ภาณุรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2457 ที่บ้านถนนอัษฎางค์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นบุตรของนายสงและนางยิ้ม ภาณุรัตน์ มีพี่สาวชื่อนวมได้แต่งงานกับขุนศุภลักษณ์ศึกษากร ซึ่งต่อมา
ได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูมูล มณฑลนครราชสีมา(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)
เมื่อดร.สายอายุได้ 3 ขวบบิดาก็ถึงแก่กรรม มารดาซึ่งมีอาชีพค้าขายเล็กๆ น้อยๆ จึงพา ดร.สาย
ไปอยู่กับพี่สาวที่บ้านพักของโรงเรียนฝึกหัดครูมูลในเวลาต่อมา
ดร.สายเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 จนจบชั้นมัธยม
ปีที่ 6 ทีโ่ รงเรียนประจำ�มณฑลนครราชสีมา “ราชสีมาวิทยาลัย”
(ปัจจุบนั เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนศิรวิ ทิ ยากร ส่วนโรงเรียนประจำ�
มณฑลฯ ย้ายไปอยู่ที่ ใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย) จากนั้นจึงย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยม
วัดปทุมคงคา จังหวัดพระนคร (ปัจจุบนั คือโรงเรียนปทุมคงคา)
จนจบชั้นมัธยมปีที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2473 แล้วสอบคัดเลือกได้
เข้าเรียนต่อในแผนกอักษรศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี ทีค่ ณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�เร็จได้
ประกาศนียบัตรครูมัธยม เมื่อ พ.ศ. 2476
พ.ศ. 2477 ได้สมัครเข้ารับราชการครูทโี่ รงเรียนมัธยม
วัดเทพศิรินทร์ (ปัจจุบันคือโรงเรียนเทพศิรินทร์) ขณะรับ
ราชการอยู่นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตขึ้นครั้งแรก ดร.สายจึงสมัคร
เข้าศึกษาต่อในตอนเย็น จนสำ�เร็จได้รบั ปริญญาอักษรศาสตร
บัณฑิต (อ.บ.) เมื่อ พ.ศ. 2480 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งอาจารย์ โทสอนที่โรงเรียนเดิม

พ.ศ. 2483 ย้ายไปเป็นครูใหญ่โทที่โรงเรียนประจำ�
จังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” จนถึง พ.ศ. 2491 สอบชิงทุน
ของกระทรวงศึกษาธิการได้ไปศึกษาต่อทางการศึกษา จน
สำ�เร็จปริญญาโท สาขาวิชาบริหารและการนิเทศ ที่วิทยาลัย
ครูอสิ เติรน์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา แล้วกลับมาดำ�รงตำ�แหน่ง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา กองการศึกษาพิเศษ ซึ่ง ดร.สาย
ได้บุกเบิกงานมัธยมศึกษาของกองการศึกษาพิเศษไปอย่าง
มาก ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ ได้ประสานงานกับองค์การ
I.C.A. (International Coorperation Administration) จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยงานทั้งทางด้านนิเทศ
การศึกษา การบริหารโรงเรียน การสอน และการผลิตอุปกรณ์
การสอน ทำ�ให้ ดร.สายได้รับทุนไอ.ซี.เอ.ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัยฟลอริดา จนสำ�เร็จได้ปริญญาเอก
ทางการศึกษา (Ed.D) ใน พ.ศ. 2499 กลับมาเป็นอาจารย์
ประจำ�กรม โดยได้ออกไปเยีย่ ม ให้ค�ำ แนะนำ�แก่โรงเรียนและ
ติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
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พ.ศ. 2504 ดร.สายได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (กรมประชาศึกษาเดิม) ซึ่ง
ดูแลฝ่ายประถมศึกษา ถือเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษาคนแรก โดยได้นำ�เทคนิคและความรู้ ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษามาเผยแพร่ในวงการศึกษาเป็น
อันมาก ในช่วงเวลานี้กรมที่มีโรงเรียนในสังกัดต่างก็จัดตั้ง
หน่วยศึกษานิเทศก์ขนึ้ ซึง่ มีกรมวิสามัญศึกษา(รับผิดชอบฝ่าย
มัธยมศึกษา) กรมสามัญศึกษา (รับผิดชอบฝ่ายประถมศึกษา)
กรมการฝึกหัดครู และกรมอาชีวศึกษา ส่วนกรมพลศึกษา
มีแผนกพลศึกษานิเทศก์เป็นหน่วยอิสระสังกัดกรม หัวหน้า
หน่วยศึกษานิเทศก์แต่ละกรมมีการประสานการทำ�งานกันเป็น
อย่างดี ถือเป็นยุคทีก่ ารนิเทศการศึกษามีการตื่นตัวอย่างมาก
ดร.สายได้ถกู เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายและไปร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับงานนิเทศการศึกษาอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยนิสัยที่
ไม่ชอบเขียนตำ�ราจึงไม่มีหนังสือที่ ดร.สายเขียนเผยแพร่
เหมือนนักการศึกษาอื่น แต่กรมสามัญศึกษาก็ ได้รวบรวม
คำ�บรรยายของ ดร.สายมาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ “คูม่ อื การ
นิเทศการศึกษา” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2501 และพิมพ์
ต่อมาอีกหลายครั้ง
ดร.สายได้เลื่อนเป็นข้าราชการชัน้ พิเศษ เมื่อ พ.ศ. 2506
และดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จนถึง พ.ศ. 2510
จึ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ อำ � นวยการกองการประถมศึ ก ษา
กรมสามัญศึกษา และ พ.ศ. 2512 ก็ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งรอง
อธิบดีกรมสามัญศึกษาจนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2517
ดร.สายเป็นผูท้ มี่ นี สิ ยั เยือกเย็น อารมณ์ดี มีความสุขมุ
รอบคอบ เป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีเหตุมีผล
พูดจาไพเราะอ่อนโยน โอบอ้อมอารีตอ่ เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วม
งาน มีความเมตตาปรานีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา จนมีคนพูดว่า
ใครถูก ดร.สายดุจะต้องเป็นคนโชคร้ายอย่างยิ่ง พระธรรม
ญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เคยกล่าวถึงคุณสมบัติที่ดี
เยี่ยมของ ดร.สายว่าคือ “ความเป็นสุภาพบุรุษที่สมบูรณ์”
ผลงานด้านการสอน ดร.สายได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษสอนวิชานิเทศการศึกษาและวิชาอื่นๆ ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาด้วย
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ด้านการนิเทศการศึกษา ถือว่า ดร.สายเป็นผู้วาง
รากฐานการนิเทศการศึกษา จนกล่าวกันว่า ดร.สาย ภาณุรตั น์
เป็นบิดาของการนิเทศในวงการประถมศึกษา ดร.สายเคย
ให้ความหมายคำ�ว่าการนิเทศการศึกษาไว้ว่า คือ ความ
พยายามอย่างหนึ่ง หรือ หลายๆ อย่าง ที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การศึกษา มีคณ
ุ ภาพทัง้ ด้านการเรียนการสอน โดยกล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้หลายข้อ คือ 1) ช่วย
สร้างคุณลักษณะแห่งความเป็นผูน้ �ำ ให้แก่ครู 2) ช่วยส่งเสริม
ขวัญของครูให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละเข้มแข็ง รวมหมูค่ ณะได้ 3)
ช่วยให้ครูพฒ
ั นาการสอนของตน โดยมีค�ำ แนะนำ� 2 ประการ
คือ อย่าได้พยายามยัดเยียดความคิดเห็นที่คนนิยมให้ครูจำ�
ต้องรับ และอย่าได้ฝืนให้ครูทำ�ตามแผนหรือแบบที่ตนทำ�
4)จงพยายามหลีกเลี่ยงการกรอกคำ�แนะนำ�สั่งสอนให้ครู
จนครูรบั ไม่ไหว 5) ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจงานในโรงเรียนและ
งาน ของอาชีพครู 6) ช่วยหยิบยกปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน
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ที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจะแก้ไขได้ โดยลำ�พัง มาแนะนำ�
แก้ไข 7) ให้ครูรู้จักค้นหาจุดลำ�บากในการเรียนรู้ของเด็ก
แต่ละคน และช่วยครูวางแผนการสอนให้เหมาะสม 8) ช่วย
ในด้านประชาสัมพันธ์ถึงความเคลื่อน ไหวของการศึกษาที่
โรงเรียนในท้องถิ่นได้จัดดำ�เนินการเพื่อให้ราษฎรเข้าใจ
ชีวิตความเป็นอยู่ด้านครอบครัวของ ดร.สาย ได้ครอง
ชีวติ โสดมาจนเกษียณอายุราชการ จนกระทัง่ พ.ศ. 2518 หลัง
เกษียณอายุราชการได้ 1 ปี จึงได้สมรสกับอาจารย์สารภี วัชร
เสถียร อาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร์ และใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและ
กันอย่างดีมาโดยตลอด
ด้านสุขภาพร่างกาย ดร.สายมีเบาหวานเป็นโรคประจำ�
ตัวมาตั้งแต่รับราชการ จึงทำ�ให้ภูมิต้านทานโรคทั่วไปไม่
ดี พ.ศ.2519 ป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำ�ดีเพิ่มขึ้นอีก พ.ศ. 2527
ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ แพทย์ต้องผ่าตัด
ต่อมลูกหมากถึง 2 ครั้ง พ.ศ. 2529 ตรวจพบว่าเป็นโรค
ตับ เริ่มมีอาการตาเหลือง เบื่ออาหาร แต่ ดร.สายเป็นคน
เข้มแข็งอดทน ไม่แสดงอาการผิดปกติให้ ใครเห็น ยังยิ้ม
แย้มแจ่มใส คุยสนุกกับทุกคนเหมือนเดิม จนกระทั่งถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2530 สิริรวมอายุได้
72 ปี 9 เดือน 25 วัน

ดร.สายมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับการประถม
ศึกษาของประเทศไทย เป็นคนแรกที่จบปริญญาเอกจาก
ต่างประเทศทางด้านการประถมศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
อยู่ในวงการประถมศึกษาโดยตรง เป็นผู้นำ�คนหนึ่งในการ
ร่วมบุกเบิกโครงการนำ�ร่องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการ
กรุงเทพ-ธนบุรี โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค
และ พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศยกย่อง ว่าเป็น
นักการประถมศึกษาดีเด่น
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ครูวันวาน...

ค รู วั น นี้

ครูวันวาน...ครูวันนี้
โดย : พุธทรัพย์ มณีศรี

กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10) สำ�นักงาน ก.พ.
puthsup@gmail.com

ภาษาอังกฤษของเด็กไทย

อยู่ในระดับย่ำ�แย่ ครูทุกคนช่วยได้ ไหม
เคยเขียนบทความในวารสาร “วิทยาจารย์” ประจำ�เดือนกันยายน 2557 เรื่องการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียน โดยได้ฝากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูแลเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและจริงจัง เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ซึ่งไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ดังนั้น เมื่อเทียบกับประชาคมอาเซียนแล้ว ภาษาอังกฤษ
ของคนไทยย่ำ�แย่ที่สุด
ผลของการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยทั้งปริมาณ
และคุณภาพในระดับทีต่ �่ำ กว่า ทำ�ให้กระทบไปถึงแรงงานของ
เราด้วย เพราะแรงงานจากประชาคมอาเซียนจะแย่งงานจาก
แรงงานไทยได้มากขึ้น
จากข้อเขียนข้างต้น บัดนี้ ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
แล้ว
และเป็นข่าวที่น่าตกใจอีกด้วย
เพราะผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษา
อังกฤษ English Proficiency Index ประจำ�ปี 2556 ซึ่งจัด
โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลก Education First ได้จัดให้
มีการทดสอบภาษาอังกฤษ จำ�นวน 60 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่ง
เป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ปรากฏว่าไทยอยูอ่ นั ดับ 55 หรืออยู่ในกลุม่ ระดับต่�ำ สุด
ขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย อยู่อันดับ 11
สิงคโปร์ อันดับ 12 อินโดนีเซีย อันดับที่ 25 และเวียดนาม
อันดับที่ 28
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ
นี้ แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผลสัมฤทธิ์สูงมาก สูง
ปานกลาง ต่ำ� และต่ำ�มาก
ของไทยเราซึ่งมีคะแนนความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษอยู่ในลำ�ดับที่ 55 จึงอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางภาษาอังกฤษที่ต่ำ�มาก หรือที่แย่ที่สุดนั่นแหละ
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น่าสังเกตที่ประเทศเวียตนาม ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้น
ของประเทศฝรั่งเศส และพูดภาษาฝรั่งเศสกันน้ำ�ไหล ไฟดับ
แต่เมื่อสงครามสิน้ สุดลง กลับพัฒนาด้านภาษอังกฤษจนเหนือ
ประเทศไทยซึ่งพัฒนาต้วมเตี้ยมกันมาตั้งนานแล้ว
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิท์ ตี่ �่ำ ลงนี้ อาจฉุดให้คณ
ุ ภาพ
การศึกษาในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้าย
อันดับที่ 8 และเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ำ�ที่สุดนั้น มีโอกาสที่จะ
ลดต่ำ�ลงไปได้อีก
ในบทความเดือนกันยายนดังกล่าวข้างต้น ได้เสนอ
กระทรวงศึกษาธิการไปหลายอย่างแล้ว เช่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูสอนภาษาอังกฤษไปศึกษาฝึกอบรมภาษา
อังกฤษในต่างประเทศ
จัดหาครูเจ้าของภาษาอังกฤษแท้ๆ มาสอน แต่ก็ ไม่ใช่
ใครก็ ได้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็น
จัดให้มีห้อง Sound Lab ภาษาอังกฤษ โดยเด็ก
นักเรียนได้ ใช้หอ้ ง Sound Lab ฟังสำ�เนียงภาษาอังกฤษจาก
เจ้าของภาษา
จั ด ทำ � บทเรี ย นภาษาอั ง กฤษ เช่ น ของประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งได้จัดทำ�บทเรียน เรื่อง “Learning English
in Australia” มาปรับใช้

ซึ่งอาจมีทางเลือกหลายทาง เช่น อาจเป็นเทปบันทึก
เสียงบ้าง เป็น Media Player ทั้ง MP3 และ MP4 บ้าง เป็น
CD บ้าง หรืออาจเป็น Video บ้าง
แล้วแจกจ่ายให้นกั เรียนและประชาชนทีส่ นใจได้น�ำ ไป
ใช้ฝึกหัด
ข้อเสนอดังกล่าวนี้ หรือกระทรวงศึกษาธิการจะใช้
วิธีการอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ ก็รีบทำ�เถิดครับ
ไม่อยากเห็นผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษของไทยในครัง้ ต่อไป อยู่ในอันดับ 60 หรืออันดับ
สุดท้าย
แล้ ว ครู วั น นี้ . ....ละครั บ ช่ ว ยให้ ผ ลการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กไทยดีขึ้น
ได้ ไหม
ช่วยได้ซิครับ แต่ขอแยกกล่าวออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทแรก คือครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยตรง
ประเภทนี้ คงไม่ตอ้ งกล่าวถึงมากนัก เพราะเป็นพระเอก
ในเรื่องนี้และเป็นวิชาชีพโดยตรง คงทราบวิธีการสอนให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
หากมีวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อม รวมทั้งมีความตั้งใจและ
การเอาใจใส่ให้มากยิ่งขึ้น

Withayajarn
ประเภททีส่ อง ครูที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ เพราะอาจ
ทำ�ตัวเป็นพระรองช่วยในเรื่องนี้ ได้
สิง่ ทีค่ รูที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษอาจช่วยได้นนั้ มีหลาย
ประการ
ประการแรกก็คือ ช่วยสร้างให้นักเรียนเป็นเด็กที่มี
ความกล้า กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าพูด
หากมีความกล้าเกิดขึ้นในตัว นักเรียนก็จะมีความ
กล้าคิด กล้าเขียน และกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
ผู้เขียนเคยให้ความกล้าแก่เด็กไทยในเรื่องการพูด
ภาษาอังกฤษมาแล้ว โดยให้คาถาเด็กไว้ 3 ข้อ คือ
ข้อแรก ถ้าฝรั่งบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ดี ก็ท้า
ให้มาพูดภาษาไทยแข่งกัน
ข้อสอง ถ้าต่างชาติเช่นประเทศในประชาคมอาเซียน
บอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ดี ก็บอกไปว่า เพราะประเทศไทย
ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเช่นเดียวกับประเทศคุณ
ข้อที่สาม ถ้าคนไทยบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ดี
ก็บอกเขาว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นฝรั่ง
คาถาข้างต้นนี้ เป็นเพียงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
เด็กว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ (Mother Tongue) ของเรา
ดังนั้น จึงขอให้กล้าพูดออกไป
ตอนแรก เราอาจพูดภาษาอังกฤษผิดๆ ถูกๆ แต่เมื่อ
เราใช้มนั บ่อยๆ ขึน้ พูดได้คล่องขึน้ แล้ว ก็จะพูดภาษาอังกฤษ
ได้คล่องมากยิ่งขึ้น
ประการทีส่ องก็คอื ครูเองก็ตอ้ งมีความรูภ้ าษาอังกฤษ
เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของตนเองและใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ครูก็ควรใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำ�วันด้วย
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เช่น ใช้เมนู (Menu) ในโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็น ภาษาอังกฤษ รวมทั้งใช้ ใช้ภาษาอังกฤษ
พูดคุยกับครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น
นักเรียนก็จะได้แม่แบบหรือตัวอย่างที่ดีเหล่านี้ ไปใช้
ในชีวิตประจำ�วันของนักเรียนด้วย
ประการทีส่ าม กระตุน้ ให้นกั เรียนใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
ใช้ศัพท์เทคนิคเป็น ภาษาอังกฤษในวิชาที่สอน แนะนำ�ให้
นักเรียนดูหนังในระบบเสียงในฟิลม์ (Sound Track) เป็นต้น
ประการทีส่ ี่ แนะนำ�ให้นกั เรียนอ่านหนังสือพิมพ์ภาษา
อังกฤษจากอินเทอร์เน็ต หากพบศัพท์ค�ำ ไหนที่ไม่ทราบคำ�แปล
ก็ให้จดไว้แล้วนำ�ศัพท์เหล่านัน้ มาท่อง วันละอย่างน้อย 10 คำ�
ไม่ต้องไปจดมาจากดิกชั่นนารี (Dictionary) หรอก เพราะ
ศัพท์เหล่านี้ไม่ได้ ใช้ ในชีวติ ประจำ�วันเหมือนจากหนังสือพิมพ์
ประการสุดท้าย เน้นให้นักเรียนได้ทราบความจำ�เป็น
ในการใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ดังนั้น
นักเรียนจึงจำ�เป็นศึกษาและใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึน้ จนนำ�
ไปใช้งานได้
ทัง้ นี้ อาจแนะนำ�ให้นกั เรียนรูจ้ กั ประเมินตนเองด้วยว่า
วันนี้ได้พดู หรือใช้ไปภาษาอังกฤษแล้วหรือไม่ ใช้เวลานานเท่าไร
แล้วเพิม่ เวลาในการพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึน้
ทุกๆ วัน
สมองของครูวนั วาน...เช่นผูเ้ ขียนก็คดิ ได้เท่านีแ้ หละครับ
แต่หากทำ�สิ่งเหล่านี้ ได้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ English Proficiency Index
ในครั้งต่อไปก็น่าจะดีขึ้น เอาชนะเวียดนามได้ก็ยังดี
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อุทาหรณ์สอนครู
โดย : เอกศักดิ์ คงตระกูล

ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา แต่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยกรณีเลิกกับ
ภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วไปคบหากับหญิงคนใหม่
เรื่องนี้มีว่านาย ณ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนได้มายื่น
คำ�ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา แต่จากการตรวจสอบสำ�เนา ก.พ. 7
พบว่า นาย ณ. ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา1 เดือน ในเรื่องมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับนาง น. ข้าราชการครู
โรงเรียนเดียวกัน พฤติการณ์เป็นความผิดวินยั ไม่รา้ ยแรง กรณีไม่รกั ษาชื่อเสียง ไม่รกั ษาเกียรติศกั ดิข์ องตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการ
ของตนเองมิให้เสื่อมเสีย และเป็นกระทำ�การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ซึ่งนำ�มาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลมขณะถูกลงโทษ) จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ว่า การกระทำ�ผิดวินัยกรณีดังกล่าว จะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 44 (ข) (1) แห่งพระราช
บัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบ ข้อ 5 (ข) (1) และข้อ 6 ของข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 หรือไม่
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี 2538 นาย ณ. ได้เลิกกับภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า เนื่องจาก ภรรยาไม่ยอมหย่า
นาย ณ. จึงได้แยกตัวมาพักที่โรงเรียน ต่อมาปี 2539 นาย ณ. ได้คบหากับนาง น. ซึ่งเป็นข้าราชครูในโรงเรียนเดียวกัน
ทำ�ให้ถูกภรรยาร้องเรียนทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชา และในปีเดียวกัน นาย ณ. ฟ้องต่อศาลขอหย่ากับนาง พ. และต่อมาได้
มีคำ�พิพากษาให้ นาย พ. หย่าขาดจากนาง น.ภรรยา ส่วนการดำ�เนินการทางวินัย ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า การกระทำ�ของนาย
ณ. ทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติของความเป็นครู จึงสั่งลงโทษตัดเงิน นาย ณ. 5% เป็นเวลา 1 เดือน นาย ณ. ไม่ได้อุทธรณ์คำ�สั่ง
ลงโทษแต่อย่างใด
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้พจิ ารณา รวมทัง้ การรับฟังคำ�ชีแ้ จงของ
นาย ณ. แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นาย ณ. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำ�แหน่งครู (ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ปัจจุบันนาย ณ. ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการชำ�นาญการพิเศษ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา โดยผลของกฎหมายตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับ ข้อ 11
ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 แต่ นาย ณ. มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอีกใบหนึ่ง จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า การที่ นาย ณ. เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ 2 ได้
กระทำ�ผิดวินยั ในเรื่องไปมีความสัมพันธ์ฉนั ท์ชสู้ าวกับนาง น. ข้าราชการครูโรงเรียนเดียวกัน พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินยั
ไม่รา้ ยแรง กรณีไม่รกั ษาชื่อเสียงของตน ไม่รกั ษาเกียรติศกั ดิข์ องตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการของตนเองมิให้เสื่อมเสีย และกระทำ�
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ส อ น ค รู

การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นาย ณ. จำ�นวน 5% เป็นเวลา 2 เดือน โดยนาย ณ. ไม่ได้อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ
แต่อย่างใด จะเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา
44 (ข) (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อ 5 (ข) (1) และข้อ 6 ของ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 หรือไม่ ซึ่งในการพิจารณาพฤติกรรมกระทำ�ผิดของนาย ณ.
ตามหนังสือชี้แจงของนาย ณ. ประกอบกับศาลมีคำ�สั่งให้ นาย ณ. หย่าขาดจากภรรยา และผลการสอบสวนทางวินัย ผู้บังคับ
บัญชาได้สั่งลงโทษทางวินัยนาย ณ. ไม่ร้ายแรง คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่า จากข้อเท็จจริงยังไม่มีพยานหลักฐานที่แสดง
ชัดเจนว่า นาย ณ. มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับนาง น. ถึงขั้นได้เสียกัน และเป็นสาเหตุทำ�ให้ครอบครัว นาย ณ. แตกแยก
หากแต่เกิดจากความประสงค์ของ นาย ณ. ทีต่ อ้ งการหย่ากับภรรยาของตน แต่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนหย่าให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ก่อนทีจ่ ะมาคบหากับนาง น. ข้าราชการครูโรงเรียนเดียวกันเท่านัน้ ซึง่ ในทีส่ ดุ บุคคลทัง้ สองก็ได้หย่าขาดจากกันตามคำ�พิพากษา
โดยศาลที่ได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง นาย ณ. กับนาง พ. ภรรยาที่ได้ตกลงหย่าขาดต่อกัน
ดังนั้น พฤติกรรมของ นาย ณ. จึงยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 44 (ข) (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบกับข้อ 5 (ข) (1) และข้อ 6 ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
จึงเห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้แก่นาย ณ. และให้สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้แก่
นาย ณ. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ปฐมวัย

โดย : ครูตุ๋ย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อย่าให้คลาดสายตา
ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ยินข่าวเรื่องคนร้ายล่อลวงเด็กไปแล้วก่อคดีร้ายถึงกับ
ฆ่าเด็กไปหลายคนและทำ�มาอย่างต่อเนื่องเป็น 10 ราย เท่าที่สารภาพก็เสียชีวิต ถึง 4 ราย เด็กๆ ก็อยู่
ในวัย 5 ขวบ ถึง 7 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กซุกซนและอยากรู้ อยากเห็น อาจจะวิ่งหลุดมือไปจาก
ผู้ปกครอง หรือบางครั้งพ่อแม่เผลอ เด็กก็จะวิ่งไปดูสิ่งที่ตัวเองสนใจ

เหลียวมาอีกทีก็หากันไม่เจอแล้ว เรื่องเด็กพลัดหลง
มีให้เห็น ให้ได้ยินทุกครั้งที่ไปงานคนมากๆ ก็ประกาศหาเด็ก
กันทุกงาน
บางรายจูงมือพ่อแม่อยู่ดีๆ พอเงยหน้าขึ้นอีกทีไปจูงมือ
ใครก็ ไม่รู้ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองที่พาเด็กไป
งานเช่นนี้ ต้องอย่าให้คลาดสายตาทีเดียว และอีกเรื่องหนึ่ง
ซึง่ มีปญ
ั หา เด็กเสียชีวติ บ่อยมาก คือ เล่นน้�ำ ทะเล เล่นน้�ำ แม่น�้ำ
เล่นน้ำ�ลำ�คลองหรือบึง ผู้ ใหญ่ต้องนั่งเฝ้าหรือเล่นด้วยกันเลย
ในเรื่องนี้ครูตุ๋ยเกือบเสียลูกชายวัยซนไปแล้ว เพราะปล่อยให้
เด็กๆ เล่นน้�ำ กันตามลำ�พัง ประสบการณ์เรื่องนีต้ อ้ งเล่าสูก่ นั ฟัง
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คือ เมื่อตอนลูกครูตุ๋ยอายุ 9 ขวบ ลุงกับป้าก็ ไปเที่ยวทะเลกัน ก็ ไปกันหลายครอบครัว เด็กๆ ก็เกือบ 10 คน แต่ในคราวนั้น
ครูตุ๋ยไม่ได้ไป เราก็เห็นว่ามีผู้ ใหญ่หลายคนแล้วก็ ไว้ ใจ เพราะลุงกับป้าก็รักลูกเราเหมือนลูกคนหนึ่ง แล้วเหตุก็เกิดขึ้นจนได้
เด็กๆ ก็ ไปเล่นน้ำ�ทะเลกัน 6 – 7 คน เป็นทะเลริมหาดที่จังหวัดระยอง ในขณะนั้นก็มีพายุฝนตกลงมา ผู้ ใหญ่ก็มาเรียกเด็กๆ
ให้ขึ้นจากน้ำ�เพราะเกรงว่าอากาศจะเย็นแล้วจะไม่สบาย คงเหลือเพียง 3 คน คือ ลูกชายครูตุ๋ย และน้องผู้หญิง 1 คน ผู้ชาย
1 คนที่ยังเล่นสนุกสนานไม่ยอมขึ้นจากน้ำ� ป้าก็กางร่มไปตามแล้วตามอีกไม่รู้กี่รอบก็เห็นว่าเล่นทรายกันอยู่ริมหาดไม่ได้ลงน้ำ�
ก็วางใจ เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ ลูกชายครูตุ๋ยมาเล่าให้ฟังหลังจากนั้น 2 – 3 ปี เพราะเกรงว่าแม่ตัวเองจะไปบ่นกับลุง
และป้า ลูกชายเล่าว่าก็เล่นวิ่งขึ้นวิ่งลง ระหว่างทรายที่ชายหาดกับคลื่นในทะเลอย่างสนุกสนาน คลื่นยิ่งใหญ่ก็ยิ่งสนุก สนุก
จนลืมความแรงของคลื่น มีครั้งหนึ่งยืนอยู่น้ำ�แค่เอว แต่คลื่นโถมเข้ามามิดหัว แล้วม้วนลูกชายครูตุ๋ยกับน้องผู้หญิงออกไป
ด้วย พอลูกชายทะลึ่งพรวดพ้นน้ำ�ก็เห็นคลื่นอีกลูกกำ�ลังจะโถมเข้ามาก็ร้องลั่นว่า “พระธรรมกาย” ช่วยด้วย (ด้วยบุญที่ลูก
เคยฝึกนั่งสมาธิ) คลื่นนั้นก็ซัดตัวเขาเข้าไปที่ตื้นแต่กำ�ลังจะม้วนน้องผู้หญิงออกไป เขาก็วิ่งเข้าไปดึงแขนน้องนั้นขึ้นมาได้ทัน
ส่วนน้องผู้ชายอีกคนยืนอยู่ริมหาดปลอดภัย เพราะไม่ได้ลงน้ำ� เพียงเหตุการณ์นี้ ทั้ง 3 คน ก็หน้าซีดรีบขึ้นจากน้ำ�ไปอาบน้ำ�
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เด็กเที่ยวงานวัดตามลำ�พัง
ที่มา : www.bloggang.com

เล่นน้ำ�ทะเลตามลำ�พัง
ที่มา : www.bloggang.com

เด็กเที่ยวงานวัดตามลำ�พัง
ที่มา : www.tukemd.blogspot.com

แล้วนั่งตัวสั่นหน้าซีดเล่าถึงเหตุการณ์ชีวิตให้ผู้ ใหญ่ฟัง แล้ว
ถึงกลับมาเล่าให้ครูตุ๋ยฟังในภายหลัง จากเหตุการณ์ครั้งนั้น
ครูตุ๋ยไม่เคยปล่อยให้ลูกไปทะเลโดยไม่มีครูตุ๋ยไปอีกเลย
นี่แค่คลาดสายตาผู้ ใหญ่ไม่ถึง 15 นาที คลื่นเกือบกลืนชีวิต
ลูกรักกับเพื่อนไปถึง 2 คน
ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ ใดๆ ที่เรานำ�เด็กไปเที่ยวด้วย
ทั้งที่มีคนมากมาย ย่านงานรื่นเริง ย่านตลาด ย่านงานวัด
ฯลฯ และเที่ยวตามป่า เขา ทะเล ล้วนคลาดสายตาไม่ได้ทั้ง
นั้น ปล่อยปละไม่ได้เลย จะได้ไม่ต้องมีคำ�ว่า “เสียใจ” กันใน
ภายหลังและไม่สามารถเรียกชีวิตน้องๆ คืนมาได้แล้ว
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โดย : สมหวัง เอกอนันต์ธรรม
ผู้อำ�นวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค.

บ้ า น นี้ มี “ รั ก ”
“ความรักชนะทุกอย่าง” เป็นคำ�พูดของประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
นายเกษม กลั่นยิ่ง เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มาแปดปี คือ สองสมัย
นั่นเอง...ทุก เวทีที่ท่านไปเยือนไม่ว่าจะเป็นการประชุม ไปพบปะเยี่ยมเยือน หรือในช่วงเทศกาลต่างๆ
ที่ชาว สกสค. ทั้ง 77 จังหวัด ประมาณ 600 คน มาพบปะกัน ท่านเกษมจะพูดอยู่เสมอๆ ในเรื่องของ
ความรัก ความสามัคคี การพึ่งพาอาศัย อีกทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะนั่น คือการสร้างความ
เข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขององค์กร ที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า “สกสค.”
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ชื่อเต็มๆ คือ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (Office of The Welfare Promotion Commission for
Teachers and Educational Personnel : OTEP) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน
2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำ�กับของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือคณะกรรมการ สกสค.
ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ความมั่นคง
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ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ภารกิจตามอำ�นาจหน้าที่ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในเรื่องสื่อการเรียนการสอน สำ�นักงานคณะ
กรรมการ สกสค. ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2546 ดังนั้น สีประจำ�สำ�นักงานฯ คือ สีชมพู
จากคำ�กล่าวของประธานที่ปรึกษาฯ ท่านเกษม กลั่นยิ่ง ที่ว่า “ความรักชนะทุกอย่าง” ที่ท่านพูดอยู่เสมอๆ เพื่อตอกย้ำ�
ให้บุคลากรของ สกสค. ยึดมั่นคำ�ว่า “รัก” คือรักทุกเรื่อง ทั้งรักในความเป็นสายเลือด “สีชมพู” ด้วยกัน รักการทำ�งาน
รักพวกพ้องเพื่อนฝูง รักและดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมมาภิบาล ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อให้เกิดการหลอมรวมจิตใจ
จิตสำ�นึกที่จะทำ�งานตามบทบาทหน้าที่ ด้วย “จิตบริการ” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ดี
มีสุข ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี ซึ่งจะมีผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาของเด็ก
เยาวชน และการศึกษาของชาติ นั่นคือ จุดหมายของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามปณิธาน “ชีวิตครู...เราดูแล”
ในช่วงแปดปีแรก
งานต่างๆ ได้พฒ
ั นางอกงามขึน้ อันเกิดมาจากความรักทีม่ คี วามมุง่ มัน่ นัน้ ด้านหนึง่ คือ การสร้างอาคารสำ�นักงาน สกสค.
จังหวัด มันเป็น “ความกล้าหาญ” ของคณะกรรมการ สกสค. หรือบอร์ดใหญ่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองเลขาธิการ
ทุกท่านและผู้บริหารทุกระดับ ที่กล้าตั้งสำ�นักงาน สกสค.จังหวัด ซึ่งเป็นส่วนงานย่อย พรึ่บเดียว 77 จังหวัด ในระยะเวลา
ไม่กี่ปีหลังจาก สกสค. ได้ก่อตั้ง มันเป็นความกล้าหาญที่เกิดมาจากความรัก รักที่จะให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างใกล้ชิด ให้เกิดความสะดวกสบายและอุ่นใจ ทั้งๆ ที่ ในช่วงแรกนั้น สถานที่ทำ�งานของสำ�นักงาน สกสค.จังหวัด ยังไม่รู้
ว่าจะอยู่ตรงไหน แต่! นั่นคือ วิสัยทัศน์ ของนักบริหาร ที่มีสายตายาวไกล
...และแล้ว...อาคารสำ�นักงาน สกสค.จังหวัด ซึ่งถือว่าเป็น “บ้านของครู” ก็ทยอยสร้างเสร็จทีละจังหวัดๆ จากนั้น...
นายสมศักดิ์ ตาไชย เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในช่วงปีที่เก้า ต่อจากท่านเกษม กลั่นยิ่ง โดยมี
ปณิธานต่อยอดจากปณิธานเดิมว่า “ครอบครัวครู...เราดูแล” ทั้งนี้ มีรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 4 ท่าน คือ นาย
สุรเดช พรหมโชติ นายวัฒนา วรรณโสภา นายดะนัย มะหิพันธ์ และนายบำ�เหน็จ ทิพย์อักษร ซึ่งได้มีการสานงานต่อก่อ
งานใหม่อย่างรวดเร็วรุดหน้า โดยตั้งธงไว้ว่าเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2556 อาคารสำ�นักงาน สกสค.จังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ต้อง
แล้วเสร็จ แต่กม็ ขี อ้ ยืดหยุน่ ว่า ถ้าไม่เสร็จจริงๆ อย่างน้อยๆ ก็ขอให้ได้มกี ารดำ�เนินการจัดหาสถานทีก่ อ่ สร้าง ซึง่ ในปัจจุบนั เดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้น และเข้าปฏิบัติงานให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว 36 จังหวัด กระจายอยู่
ทุกภูมภิ าค ทีเ่ หลืออยูร่ ะหว่างดำ�เนินการก่อสร้างรออนุมตั กิ ารก่อสร้างบ้าง และกำ�ลังจัดหาสถานทีบ่ า้ งคาดว่าอีกไม่นานเกินรอ
อาคารสำ�นักงาน สกสค. จังหวัด ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด และที่เพิ่งเสร็จ ใหม่ๆ หมาดๆ คือ สำ�นักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
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สำ�นักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้จัดงานฉลองอาคารสำ�นักงานฯ ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตรงกับ
“วันแห่งความรัก” แหม! ชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่า บ้านนี้มี “รัก” งานนี้พรั่งพร้อม ไปด้วยความอบอุ่นของบุคคลสำ�คัญทุกภาค
ส่วน เช่น คณะกรรมการ สกสค. พีน่ อ้ งผองเพื่อนผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน สกสค.จังหวัด จากทัว่ ประเทศ ผูบ้ ริหารจากส่วนกลาง
ฯลฯ ที่มาร่วมงานซึ่งเปรียบเสมือนการทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ ทุกคนมีแต่รอยยิ้ม และคำ�อวยพรให้กับนายสมชาย สังขวิสุทธิ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร และบุคลากรของ สกสค.จังหวัดพิจิตรทุกคน เป็นที่น่าปลาบปลื้มใจ ยิ่งนัก
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นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานเปิดงาน “ฉลองอาคารสำ�นักงาน สกสค. จังหวัด
พิจิตร” กล่าวตอนหนึ่งว่า...อาคารสำ�นักงาน สกสค. จังหวัดพิจิตร ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามนั้น ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพี่ เพื่อน น้อง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน สกสค. จังหวัดต่างๆ คณะกรรมการ สกสค.
เช่น ดร.ถวิล น้อยเขียว นายไพโรจน์ เนตรแสง และคณะกรรมการ สกสค. ท่านอื่นๆ ตลอดจนการจัดงานในวันนี้เรียบร้อย
ด้วยดีนนั้ ส่วนหนึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจติ ร นายประกาศิต
แจ่มจำ�รัส นายกองค์การบริการส่วนข้อมูลท้ายน้ำ� นายวิลาศ รอดกำ�เนิด ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง และ
ภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำ�คัญ เลขาฯ สมศักดิ์ กล่าวว่า “ผมขอฝากสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิจิตร ให้เป็นสมบัติของคนพิจิตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสำ�นักงานที่ให้
บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง”
อาคารสำ�นักงาน สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศนั้น มีรูปแบบอาคารเหมือนกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ ให้สังคม
ได้รวู้ า่ นีแ่ หละคือ “บ้านของครู” ซึง่ มีความสะอาด สวยงาม สะดวก สบาย มีสถานทีส่ �ำ หรับให้บริการเมื่อเวลาคุณครูไปติดต่อ
ประสานงาน มีที่จอดรถ และอื่นๆ ครบครัน เรียกว่าใครย่างก้าวเข้าไปก็น่าจะมีแต่คำ�ชื่นชม
ความสำ�เร็จที่เกิดจาก “ความกล้าหาญ” หรือเรียกอย่างเป็นทางการก็คือ “วิสัยทัศน์” ที่ยาวไกลของทีมบอร์ดบริหาร
เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ทุกสมัยที่ได้วางรากฐาน พืน้ ฐานของการให้บริการไว้อย่างแน่นหนา บุคลากรเองก็มคี วามสุขและ
เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน เรียกได้ว่าสะดวก สบายทั้งผู้ ให้บริการ และผู้รับบริการเลยทีเดียว ...มีตัวอย่างอาคาร
สำ�นักงาน สกสค. จังหวัดอื่นมาให้ท่านผู้อ่านได้ดูด้วยค่ะ
ขอขอบคุณท่านผู้อ่านวิทยาจารย์ทุกท่าน พบกับ “มุม สกสค.” ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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ครูสร้างคน คนสร้างโลก
โดย : วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย

“โรงเรียน” ที่ทำ�ให้อยากกลับไปเป็น “เด็ก”
เป็นที่รู้กันดีระหว่างทีมงาน “ครูสร้างคน คนสร้างโลก” ว่า...การเดินทางแต่ละครั้งนั้นไม่มีรู้ว่าอะไร
จะเกิดขึน้ และจะได้พบเห็นพบเจออะไร ก็แค่ปล่อยไปตามเสียงหัวใจเท่านัน้ เอง! เหมือนกับการเดินทาง
ในครั้งนี้ที่หันหัวรถ “ข่าวครูไทย” และทีมงานครูสร้างคนฯ หันหัวมุ่งพุ่งใต้สู่อำ�เภอ “ปาดังเบซาร์”…
ก้าวเข้าสู่เมืองปาดังเบซาร์ ครูสร้างคนฯ ได้พบกับชายวัยกลางคนมาดเซอร์คนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวกางเกงยีนส์และ
ผ้าพันคอสีหม่นไว้ทรี่ อบคอ เมื่อพูดคุยจึงรูว้ า่ ชายคนนีเ้ ป็นเจ้าของ “โรงเรียนสุขเกษมวิทยา” โรงเรียนเป้าหมายทีต่ อ้ งการมา
สัมผัสถึงแนวทาง แนวคิดต่อการจัดการศึกษา ณ พื้นที่ชายขอบ ชายแดนไทย-มาเลเซีย
“ปาดังเบซาร์” แบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคแรก เป็นยุครุ่งเรืองเพราะมีการ “เปิดด่าน” โดยเป็นช่วงที่มีผู้คนอพยพเข้า
มาอยู่อาศัย เนื่องจากแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ร้าง จนกล่าวได้ว่า...มาจาก “ทุ่งระโนด ควน พัทลุง ลุ่มน้ำ�ปากพนัง ริมเล ปัตตานี
ทีร่ าบเชิงเขาบูโด สูป่ าดังเบซาร์” ยุคทีส่ อง เอือ้ งหลากสี (สาวจากเหนือ) ดอกคูณเบ่งบาน (สาวจากอีสาน) แว่วเสียงปีโ่ นราห์
(คนปักษ์ ใต้) ผสานลิเกฮูลู (คนจากปัตตานี) ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากก่อนที่จะมีการเปิดด่านที่
อำ�เภอปาดังเบซาร์...และยุคปัจจุบัน ปาดังเบซาร์มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนาดที่ในช่วงเทศกาล
เด็กๆ จะไปเล่นสงกรานต์กับแม่ที่เชียงใหม่ และกลับไปในวันฮารีรายอกับพ่อที่จังหวัดยะลา...แต่ปัจจุบันปาดังเบซาร์ถือเป็น
เมืองที่เงียบเหงาเนื่องจากการเปิดด่านนอก
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ครูนพดล

แต่ในทางกลับกันก็ทำ�ให้ “ปาดังเบซาร์” เป็นเมืองที่
เงียบสงบอีกครั้ง...
การเดินทางมาที่โรงเรียนสุขเกษมวิทยา อ.ปาดังเบ
ซาร์ จ.สงขลา ทำ�ให้ได้มาพูดคุยกับครูนพดล มุกเส็มสะเดา
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสุขเกษมวิทยา ที่เริ่มต้นอธิบายที่มา
ของการทำ�โรงเรียนแห่งนี้ด้วยแนวคิดง่ายๆ ที่ว่า “อยากให้
เด็กนักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข” และ “อยากทำ�
โรงเรียนให้เป็นเสมือนบ้านของเด็กๆ”
แว๊บแรก! ทีค่ รูสร้างคนฯ รูส้ กึ ได้คอื “อยากกลับไปเป็น
เด็กอีกครั้ง” เพราะที่นี่ “ครู” เข้าใจในตัวตนและเอกลักษณ์
ของเด็กแต่ละคนจริงๆ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เด็กๆ นักเรียนจะแต่งกายแตก
ต่างกันออกไป โดยวันจันทร์ : ชุดนักเรียน วันอังคาร : ชุดพละ
วันพุธ : ชุดคาวบอย พฤหัสบดี : ชุดลูกเสือ-เนตรนารี วันศุกร์
: ชุดทหาร ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
และความใฝ่ฝันในวัยเด็ก และยังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้แสดง
ศักยภาพตามแต่ความชอบ ความถนัดของเด็กๆ แต่ละคน
อย่างเต็มที่โดยอยู่ในพื้นฐานของความดี...”
คำ�ว่า “เอกลักษณ์” นี่เอง ที่สร้างคำ�ถามหนึ่งให้เกิด
ขึ้นในใจว่า “เหตุใดมนุษย์จึงมีความแตกต่างกัน?”
คำ�ถามนีด้ งั อยูใ่ นห้วงภวังค์อยูเ่ พียงชัว่ ครู!่ ถ้อยคำ�หนึง่
ก็ผุดขึ้นมาในใจว่า “ขนาดพระเจ้าสร้างมนุษย์ ให้มีความ

Withayajarn

แตกต่างกัน” ฉะนัน้ “เด็ก” แต่ละคน “โรงเรียน” ทุกโรงเรียน
ไปจนถึงแนวทางการจัด “การศึกษา” ก็ย่อมแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ
แต่ทุกสิ่งนั้นล้วนหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียว แม้บางครั้งอาจ
มีเสียงคำ�รามแห่งการกระทบกระทั่งกันบ้างก็ตาม
...เช้าวันใหม่ก้าวเข้ามาอย่างเชื่องช้าหรือและเร็วไป
ตามห้วงเวลาของแต่ละคน...
แต่เช้าวันนี้ของครูสร้างคนฯ อากาศสดใส แสงจาก
ดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นประกายวาววับ เด็กนักเรียนเริ่มต้น
เข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนรุน่ พีช่ นั้ ป.5 ป.6 ออกมารับหน้าที่
ต้นเสียงในการไหว้พระสวดมนต์ และการกล่าวคำ�ปฏิญาณตน
โดยนักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธจะสวดมนต์ทอ่ งนะโมตัสสะ...
ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะกล่าวคำ�ปฏิญาณตน
ต่ออัลเลาะห์ที่ตนนับถือ
“เวลานั้นสัมผัสได้ชัดเจนว่า เด็กนักเรียนที่นี่หลอม
รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆ...!!!”
ถัดไปนักเรียนหญิงรุน่ พีก่ า้ วขึน้ บน Stand แล้วตัง้ ท่า...
ก่อนจะนำ�ท่ากายบริหารไปในจังหวะลีลาให้นักเรียนรุ่นน้อง
ทำ�ตามอย่างแข็งขัน นักดนตรีวงโยทวาทิตวางเครื่องดนตรีลง
แล้วยกมือทำ�กายบริหารแบบเก้ๆ กังๆ เล็กน้อย แต่ที่สะดุด
ตาที่สุดก็คือท่าทางของคุณครูที่ร่วมทำ�ท่ากายบริหารด้วย
จากนั้ น นั ก เรี ย นทั้ ง รุ่ น พี่ แ ละรุ่ น น้ อ งออกมารั บ บท
คุณครูสอนภาษาอังกฤษวันละคำ�สองคำ� ก่อนที่จะแปลเป็น
ภาษามาลายูบ้าง ภาษาอีสานบ้าง ภาษาใต้บ้าง และกล่าว

ครูสร้างคน
คนสร้างโลก

สวัสดีคุณครูด้วย “รอยยิ้ม” แล้วเดินเรียงแถวขึ้นชั้นเรียน...
ครูนพดล เล่าว่า...วันนี้เป็นวันศุกร์ จริงๆ แล้วจะเป็น
วันทีน่ กั เรียนจะแต่งตัวมาโรงเรียนในชุดทหาร แต่วนั นีพ้ เิ ศษ
หน่อยเพราะมีรายการครูสร้างคน คนสร้างโลกมาถ่ายทำ�
โรงเรียนจึงสลัดเสื้อลายพลางมาสวมชุดคาวบอยแทน...
หลังจากเด็กๆ ขึ้นห้องเรียน รองเท้าบูธของบรรดา
คาวบอยน้อยๆ ถอดและวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ
ผมเอ๊ะใจว่า...จะมีโรงเรียนไหนเป็นแบบนี้บ้างนะ!!!
…15 นาที แรกของวัน...จะเป็นช่วงเวลาแห่งการอ่าน
หนังสือ โดยคุณครูจะ “เล่านิทาน” ให้เด็กอนุบาลที่ยังอ่าน
หนังสือไม่ออกฟัง แต่สำ�หรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป
ในโรงเรียนสุขเกษมวิทยาจะต้องอ่านหนังสือออกกันทุกคน
ครูนพดลเชื่อว่า “การอ่านหนังสือ” สามารถทำ�ให้เด็กมีสมาธิ
มากขึน้ อีกทัง้ เป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน โดยคุณครูจะ
มาอ่านให้เด็กๆ ฟังวันละ1 เรื่อง วันไหนที่ครูไม่อ่าน เด็กก็จะ
หยิบหนังสือมาอ่านเองด้วยความอยากรู้
...ครูนพดล มุกเส็มสะเดา ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนสุข
เกษมวิทยา เริ่มต้นชีวิตความเป็นครูตั้งแต่เรียนจบตอนอายุ
23 ปี เริ่มต้นเป็นครูโรงเรียนเอกชนที่อำ�เภอสะเดา 5 ปี และ
เริ่มต้นสร้างสรรค์ โรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันในระยะเวลา
15 ปี นับเป็นเวลาที่ยาวนานสำ�หรับชีวิตครูหนึ่งคนที่เริ่มต้น
สร้างโรงเรียนจาก 0 (ศูนย์)
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“ผมมีความสุข ผมไม่มีรายได้อื่นนอกจากโรงเรียน
และการได้กินได้อยู่กับเด็กๆ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ผมก็จะมา
อยูท่ โี่ รงเรียน จะดึงเด็กทีผ่ ปู้ กครองไม่มเี วลา เด็กทีค่ รอบครัว
แตกแยก พ่อไม่อยู่ ไม่มแี ม่ หรืออยูก่ บั แม่เลีย้ งมาเรียนพิเศษ
โดยไม่เอาสตางค์ เพียงแต่ของให้ช่วยดูวัวดูม้าและมาอยู่
ด้วยกัน”
…“เด็กๆ แต่ละคนนั้นอยากจะมีพื้นที่ของตัวเอง ซึ่ง
ปาดังเบซาร์ นับเป็นเมืองทีม่ พี นื้ ทีห่ ลากหลาย มีคนทีต่ อ้ งการ
หาประโยชน์จากเด็กๆ อย่างมโหฬาร”...
สิ่ ง เหล่ า นี้ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ พ้ น จากเงื้ อ มมื อ แห่ ง ความ
ชัว่ ร้าย...
โรงเรียนสุขเกษมวิทยา มีเด็กนักเรียนประมาณ 200
กว่าคน มีครู 10 กว่าคน ทำ�การสอนระดับชัน้ ละ 1 ห้องเรียน
ตั้งแต่ประดับอนุบาล 1 ไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
และเป็นโรงเรียนเก่าทีเ่ ช่าพืน้ ทีม่ าสร้างเป็นโรงเรียน...ตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
ครูนพดล บอกกับครูสร้างคนฯ ว่า... อยากได้ โรงเรียน
แห่งนี้มากขนาดว่าไปคุยกับพ่อแม่ว่าสมบัติที่จะให้ผมนั้น
ขายได้ไหม ผมอยากนำ�เงินไปซือ้ พืน้ ทีเ่ พื่อทำ�โรงเรียน พ่อของ
พีน่ พดลใจดีจงึ ให้ทดี่ นิ มา 8 ไร่ เป็นทุนทรัพย์ แต่เมื่อไปคุยกับ
เจ้าของที่กลับไม่ยอมขายที่ดินให้
“ผมถามเหตุผลต่อไปว่าเพราะเหตุใด?” คล้ายกับ
ฟังนิทานและลุ้นให้เจ้าชายกับเจ้าหญิงได้ครองคู่กัน
ครูนพดลก็พดู มาว่าด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า... “น่าจะเลีย้ ง
เป็ดไว้กินไข่มากกว่า”
ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ผมล่ะ! อยากให้มา
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาซะเหลือเกิน...
ครูนพดลส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วิถีชีวิตที่สอดคล้อง

กับชุมชนและบริบทของพื้นที่ เช่น การเลี้ยงโค ซึ่งนับเป็น
วิถชี วี ติ ของชาวใต้ ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กในการทำ�รายการ
วิทยุชมุ ชน มีการพากย์ละคร การให้ความรูผ้ า่ นเสียงตามสาย
โดยเด็กนักเรียนทุกคนจะช่วยกันหาข้อมูลแล้วมาร่วมกัน
พากย์อดั รายการ ซึง่ จะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนในกลุม่ ของเด็ก
นักเรียนด้วยกัน
...วันหนึ่งครูนพดลได้นำ� “ม้า” มาเลี้ยงไว้ที่โรงเรียน
คู่หนึ่งเพื่อเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนจะมีความสุขและ
มีผูกพันกับสัตว์และธรรมชาติ ซึ่งการ “เลี้ยงม้า” ได้ ไป
ต้องตาต้องใจ “น้องหมัด”...เด็กนักเรียนชั้น ป.5 คนหนึ่ง
ที่ชนื่ ชอบสัตว์ชนิดนี้และพร้อมทีจ่ ะทะยานไปบนหลังของมัน
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คุรุชน

ผลที่ได้คอื เมื่อน้องหมัดเริม่ ผูกพันกับม้า ทำ�ให้มคี วาม
สงบ ความนิง่ และความสุขมุ มากขึน้ ... เมื่อผูป้ กครองสังเกตุ
เห็น จึงส่งเสริมการขี่ม้าให้แก่น้องหมัด อีกทั้งสนับสนุนการ
เลี้ยงม้าของโรงเรียนด้วย

ครูสร้างคน
คนสร้างโลก

น้องหมัด

วั น นี้ . ..น้ อ งหมั ด สามารถผงาดบนหลั ง ม้ า ได้ อ ย่ า ง
สง่าผ่าเผย และยังคว้าแชมป์ขี่ม้าในอีกหลายรายการ
ต่างจาก “คุรุชน” ที่วันนี้ออกอาการเก้ๆ กังๆ เมื่ออยู่
บนหลังม้า...ฮ่าๆๆๆ
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ประโยคสัญลักษณ์ที่ 29

กาลจัดการ

บานกระจกที่ปิดหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังรุ่นคร่ำ�ครึค่อยๆ ถูกเปิดออกอย่างเชื่องช้า
ลูกตุ้มสีเงินที่ควรแกว่งตัวไปมาขวาซ้าย ผลักเลื่อนกลไกภายในให้ดุนดันเข็มนาฬิกาบอกเวลา บัดนี้แขวนตัวสงบนิ่ง
แล้งไร้เรี่ยวแรงจะแกว่งไกว
เขาเพ่งพิเคราะห์แล้วค่อยๆ ปลดนาฬิกาทั้งเรือนลงจากฝาผนัง แล้วนำ�มาวางไว้บนโต๊ะยาวตัวใหญ่ที่ปูขึงไว้ด้วยผ้าสักหลาด
เขาหยิบแว่นกรอบเงินบางรูปร่างกลมดิกขึ้นมาสวม แต่ละชิ้นส่วนของนาฬิกาแขวนผนังเรือนนั้นถูกบรรจงถอดแยกออกมาวาง
เรียงกันทีละชิ้นจนพื้นที่ว่างบนโต๊ะยาวตัวใหญ่เริ่มลดลง
เมื่อทุกชิน้ ส่วนถูกแยกออกมารายเรียงเรียบร้อย เขายื่นมือไปหยิบแปรงขนอ่อนด้ามทองทีด่ เู หมือนถูกประดิษฐ์ขนึ้ มาเป็นพิเศษ
แล้วใช้มนั ปัดฝุน่ ผงทีอ่ ยูบ่ นชิน้ ส่วนแต่ละชิน้ ออก ก่อนทีจ่ ะตามด้วยการใช้ผา้ กำ�มะหยีช่ บุ น้�ำ มันสูตรพิเศษให้พอหมาดๆ เช็ดและเคลือบ
ทุกชิ้นทุกร่องอย่างพิถีพิถัน
ชิน้ ส่วนสุดท้ายถูกประกอบกลับเข้าไป เขานำ�มันขึน้ ไปแขวนทีเ่ ดิมบนผนัง เหลือบดูอะไรบางอย่างในสมุดเล่มเล็กในมือ ใช้นวิ้ เขีย่
เลื่อนตำ�แหน่งเข็มยาวเข็มสั้น เสียบก้านหมุนลานเข้าไปในช่องสำ�หรับไข หมุนไปสามสี่รอบ ใช้นิ้วเขี่ยลูกตุ้มสีเงินมันวับจนเห็นเงาหน้า
เขาสะท้อนอยู่บนนั้น
เวลากลับมาเดินอีกครั้ง!
เขายืนมองมัน ยิ้มอย่างภาคภูมิ แล้วเลื่อนสายตามองไล่ไปบนฝาผนัง
มีนาฬิกาแขวนเรียงรายไล่กันไปอีกเป็นร้อยเรือน!
...
เขาสะสมนาฬิกามานานแล้ว มีนาฬิกาเป็นล้านเรือนอยู่ในครอบครอง ทัง้ นาฬิกาตัง้ พืน้ นาฬิกาตัง้ โต๊ะ นาฬิกาแขวนผนัง นาฬิกา
ข้อมือ มีทั้งรุ่นโบราณ รุ่นเก่า รุ่นใหม่ ราคาแพง ราคาถูก
เรียกได้ว่าเขาเป็นคนคลั่งไคล้นาฬิกาและมีนาฬิกาแทบทุกแบบ แทบทุกรุ่น จากแทบจะทุกมุมโลกอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังนี้
แต่ละเรือนต้องตั้งเวลาตามเวลาท้องถิ่นของที่ที่ซื้อมา
ถ้าซื้อมาจากญี่ปุ่น นาฬิกาเรือนนั้นจะต้องตั้งให้บอกเวลาของประเทศญี่ปุ่น
แต่ถ้าซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ก็ต้องตั้งเป็นเวลาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การดูแลนาฬิกาแต่ละเรือนภายในบ้านก็ ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเป็นคนรักและหวงแหนนาฬิกาแบบเขา
การทำ�ความสะอาดนาฬิกาแต่ละเรือนในแต่ละครัง้ หมายถึงการทำ�ความสะอาดทุกชิน้ ส่วนทีป่ ระกอบขึน้ มาเป็นนาฬิกาเรือนนัน้
ด้วยความประณีตบรรจงที่เท่าเทียมกัน
เมื่อทำ�ความสะอาดและประกอบเข้าด้วยกันเสร็จ เขาต้องเปิดสมุดบัญชีที่จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาแต่ละเรือน
เอาไว้ เพื่อดูว่าเรือนที่เพิ่งถอดแยกชิ้นส่วนมาทำ�ความสะอาดเสร็จไปนั้นซื้อมาจากที่ไหน จะได้ตั้งเวลาให้ตรงกับพื้นที่นั้นต่อไป
และด้วยเพราะในบ้านมีนาฬิกาที่สะสมไว้นับล้านเรือน

Withayajarn ประโยคสัญลักษณ์

...

...

เขาจึงต้องคอยดูแลมันทุกวัน
มีนาฬิกาให้ต้องแกะออกมาทำ�ความสะอาดทุกวัน
มีนาฬิกาให้ต้องไขลานทุกวัน
มีนาฬิกาให้ต้องเปลี่ยนถ่านทุกวัน
มีนาฬิกาให้ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกวัน
อีกหนึ่งกฎเหล็กสำ�หรับคนรักนาฬิกาอย่างเขาคือ
ในบ้านหลังนี้...ต้องไม่มีนาฬิกาตาย!
ลูกตุ้มแกว่งไกว
เข็มเลื่อนกระดิกไปทีละน้อย
บางเรือนตัวเลขสังกะสีบนหน้าปัดค่อยๆ หมุนเปลี่ยน
บางเรือนตัวเลขดิจิตอลบนหน้าปัดกระพริบเปลี่ยน
เขามองนาฬิกาแต่ละเรือนเดินไปอย่างเป็นสุข
วินาทีเดินด้วยความเร็วคงที่ สะสมถมทับเรื่อยๆ จนกลายเป็นหลายสิบปี
เวลานี้ เขากลายเป็นคนแก่ชราผอมๆ คนหนึ่งที่อยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่กับนาฬิกานับล้านเรือน
ไม่มีภรรยา
ไม่มีลูก
ไม่มีเพื่อน
ไม่มีญาติพี่น้อง
วันหนึ่ง เขาเดินมาหยุดตรงหน้านาฬิกาแขวนผนังเรือนหนึ่ง
ยืนนิ่ง
ทิ้งเวลาเพื่อจ้องมองมันเนิ่นนาน
หยดน้ำ�อุ่นๆ รื้นไหลออกมาจากเบ้าตาลึกโหล
นาฬิกาเรือนนั้นไม่ได้ตาย มันยังเดินด้วยความเร็วที่ช้าเป็นปกติ บอกเวลาและวันเดือนปีของพื้นที่ที่เขายืนอยู่อย่างซื่อตรง
แต่เขากลับรู้สึกว่ามันเดินเร็วเกินไป
เขาใช้เวลาไปกับนาฬิกามาเนิ่นนานจนเพิ่งรู้ตัวในวินาทีนั้นว่ามีอีกหลายอย่างในชีวิตนี้...
ที่เขายังไม่ได้ทำ�!

*อ่านเรื่องราวทั้งหมดจากโรงน้ำ�ชาได้ที่ “rongnamcha.wordpress.com” (ไม่ต้องมี www นำ�หน้า)*
*Follow ตามติดความคิดสั้นๆ ที่ “twitter.com/rongnamcha” (ไม่ต้องมี www นำ�หน้า)*
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โดย : สมหมาย วงศ์วิทยากุล

เมืองโอ่งมังกร...ดินแดนโบราณคดีและร่องรอยประวัติศาสตร์

พระปรางค์เขมรมรดกไทย...
ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำแม่กลอง

ตอนที่ 2

“เมืองโอ่ง” ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำ
แม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึง่
ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นเมืองเศรษฐกิจ
ส�ำคัญแห่งหนึ่งของไทย และเคยเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคย
รุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิ มาตั้งแต่สมัย
พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนา
เข้ามาในดินแดนแถบนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 218 ที่สมัยนั้นเรียก
กันว่า “ทวารวดี” ซึ่งเขมรก็ ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดน
แถบนีด้ ว้ ย ซึง่ ปัจจุบนั ยังมีรอ่ งรอยและหลักฐานแห่งยุคสมัย
ให้คนราชบุรภี มู ใิ จ และเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของ
เผ่าพันธุ์ของตนได้เป็นอย่างดีจากโบราณวัตถุและโบราณ
สถานต่างๆ บริเวณถนนเขางู ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ตัวเมืองเก่าราชบุรีและที่วัดมหาธาตุวรวิหาร

วันทีส่ องของการเยือนเมืองราชบุรี ตืน่ เช้าตามปกติใน
อ้อมกอดวิสยั ทัศน์ทสี่ ดชืน่ โปร่งใจ แกว่งแขนขาหน้าบ้านอยูค่ รู่
หนึง่ ก่อนจัดการกาแฟและข้าวต้มปลาทีแ่ ม่บา้ นคนสวย (เมีย)
ของเพื่อนประวิทย์เตรียมไว้ ให้ตามใจปากเป็นอาหารเช้า
แล้วหมกตัวโอ้เอ้วิหารรายอยู่ที่หน้าบ้านจนนาฬิกาบอกเวลา
09.00 น. ประวิทย์เพื่อนรักจึงเชิญผมและเพื่อนขึ้นรถเบนส์
สีงาช้างคันงาม
“วันนีจ้ ะไปชมศิลปะสถาปัตยกรรมเขมรประยุกต์สมัย
ทวารวดีทเี่ มืองเก่าราชบุรซี งึ่ ทางทิศเหนือของตัวเมืองราชบุรี
แต่ออกจากบ้านตอนนี้ผมจะพาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ก่อน” เขาแจ้งก�ำหนดการขณะสตาร์ทรถเคลื่อนออกจาก
ประตูบ้าน

Withayajarn

บริเวณแนวศิลาแลงกำ�แพงแก้วด้านทิศเหนือ

“ศาลเจ้ า พ่ อ หลั ก เมื อ งราชบุ รี ประดิ ษ ฐานอยู ่ ใ น
ค่ายทหาร “ค่ายภาณุรังสี” กรมการทหารช่าง และจังหวัด
ทหารบกราชบุรี เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลักใหม่ที่เกิดขึ้น
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย หลั ง จาก
ได้ โปรดให้ย้ายเมือ งจากทางฝั่งขวาของแม่น�้ำแม่กลอง
(ทิศตะวันตก) ไปตั้งทางฝั่งซ้าย (ตะวันออก) ของแม่น�้ำ
แม่ ก ลองการย้ า ยเมื อ งครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารก�ำหนดฤกษ์ ท�ำพิ ธี
ฝังหลักเมืองด้วยหลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองจึงตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 นั่นเอง” เขาพรีเซนต์
ขณะเลี้ยวรถเข้าอุโมงค์ ใต้ทางรถไฟผ่านเข้าประตูค่ายทหาร
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมณฑปศาลไปจอดรถใกล้ๆ ศาล
เราเข้าไปไหว้หลักเมืองและปิดทองหลักเมืองด้วยกัน
ต่างคนต่างอธิษฐานขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็น
สิรมิ งคลด้วยจิตมัน่ เพราะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองราชบุรนี ี้
เป็นทีน่ บั ถือกันว่าศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ นักมีประชาชนไปบูชากราบไหว้
อยู่เสมอไม่ได้ขาด กรมทหารช่างได้จัดเจ้าหน้าที่ของทหาร
คอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของศาลฯ และสร้างศาลาทอง
ขึ้ น จั ด ดอกไม้ ธู ป เที ย นไว้ บ ริ ก ารประชาชนพร้ อ มสรรพ
กราบไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสิริมงคลแล้ว ก็มุ่งหน้าไป
วั ด มหาธาตุ ว รวิ ห ารแหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป
สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ที่อยู่ฝั่งขวาคือด้านทิศตะวันตก
ของแม่นำ�้ แม่กลอง ทีถ่ นนเขางู ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
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ณ ดินแดนบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารแห่งนี้ในอดีต
เคยเป็นเมืองโบราณ เป็นเมืองประเภทหัวเมืองมาตั้งแต่
สมัยทวารวดีเดิมตั้งอยู่ที่ ต�ำบลคูบัว อ�ำเภอเมืองราชบุรี
ต่อมาเมื่อเส้นทางสัญจรทางน�้ำตื้นเขิน พระเจ้าอู่ทองจึงย้าย
ลงมาสร้างเมืองใหม่ตรงที่เป็นวัดมหาธาตุวรวิหารปัจจุบัน
ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงกับปลายสมัยทวารวดีตลอดสมัยเขมร
ยุคต้น เขมรยุคปลาย สุโขทัย อยุธยาจนถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์
ในสมัยพระพุทธเลศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงย้ายเมืองไป
อยู่ ณ ฝัง่ ตรงข้ามคือทางทิศตะวันออกตรงเป็นทีต่ งั้ ค่ายทหาร
“ค่ายภาณุรงั สี” ในปัจจุบนั ด้วยเหตุผลของการป้องกันข้าศึก
ศัตรู จนถึงรัชกาลที่ 5 ทรงตัดทางรถไฟผ่าใจกลางเมือง
จึ ง ได้ โ ปรดให้ ย ้ า ยตั ว เมื อ งกลั บ มาอยู ่ ท างฝั ่ ง ขวาแม่ น�้ ำ
แม่กลอง ตรงที่เป็นตลาดปัจจุบัน
“วัดมหาธาตุฯ เป็นวัดอกแตกมีถนนผ่ากลางแบ่งเป็น
เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส” อาจารย์ประวิทย์บอกขณะ
เลี้ยวรถเข้าไปจอดชิดซ้ายริมถนนหน้าประตูก�ำแพงแก้ว
ของวัดฝั่งพุทธาวาสทางขวามือ ซึ่งมองข้ามก�ำแพงแก้วซึ่ง
ก่อด้วยอิฐศิลาแลงเป็นแนวยาวจะเห็นยอดพระปรางค์องค์
ใหญ่สงู เด่นมีลกั ษณะคล้ายๆ กับพระปรางค์สามยอดทีจ่ งั หวัด
ลพบุรีชะรอยคงจะได้แบบอย่างมาจากศิลปะเขมรทวารวดี
เช่นเดียวกัน
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พระอุโบสถถ่ายจากข้างมณฑป

บริเวณหน้าพระอุโบสถ

“วัดมหาธาตุแห่งนี้มีประวัติว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13 เดิมชาวราชบุรีเรียกว่า
“วัดหน้าพระธาตุ” บ้างเรียก “วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ” บ้าง
แต่เดิมไม่สวยงามเหมือนที่เห็นนี้หรอก แต่ต่อมาในราว
พุทธศตวรรษที่ 18 วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเมื่อวัฒนธรรมจาก
ราชอาณาจักรเขมรได้แพร่เข้าสูด่ นิ แดนเมืองราชบุรี มีการสร้าง
และดัดแปลงศาสนสถานต่างๆ กลางเมืองราชบุรีขึ้นเป็น
พระปรางค์ แ ละสร้ า งก�ำแพงศิ ล าแลงล้ อ มรอบ” อาจารย์
ประวิทย์ เริม่ ท�ำหน้าที่ไกด์ทหี่ น้าประตูทางเข้าบริเวณพระปรางค์
“ทีเ่ ห็นเป็นอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตนีก่ เ็ พราะสร้าง
ขึ้นด้วยความประสงค์ ให้ที่พระปรางค์นี่เป็นศูนย์กลางของ
เมืองตามคติความเชื่อเรื่อง “ภูมิจักรวาลของเขมร”
“ภูมจิ กั รวาลของเขมร เป็นยังไรไม่รนู้ ะอาจารย์” เพือ่ นผม
ทะลุกลางปล้อง ขัดจังหวะ อาจารย์ประวิทย์ยมิ้ เย็น ๆ มองหน้า
เจ้าเพื่อนร่วมเดินทางท่องเที่ยวของผมก่อนตัดบทว่า

“แล้ววันหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องมันยาว วันนี้เข้าไปดู
ในบริเวณพระปรางค์กันเลยเถิดครับ” เขาพูดติดตลกระคน
หัวเราะเดินน�ำผ่านประตูก�ำแพงแก้วเข้าไป ผมและเพื่อน
เดินตามหลังไปด้วยความรู้สึกแปลกตาเหมือนได้เห็นสภาพ
เมืองโบราณในโทรทัศน์อย่างไรอย่างนั้น ห่างก�ำแพงแก้ว
เข้าไปประมาณ 10 เมตรที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นศาลาโล่ง
ยกพืน้ สูงชัน้ เดียวไม่มฝี าผนังหลังคาทรงไทยโบราณอยู่ในผัง
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า เป็นอาคารทีส่ ร้างขึน้ ใหม่บนซากการก่อสร้าง
เดิม ฐานด้านล่างสุดก่อด้วยศิลาแลงด้านหน้ามีมขุ ยืน่ หลังคา
เป็นเครื่องไม้ ทราบว่า เป็นพระวิหารหลวง ภายในอาคาร
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปู น ปั ้ น แกนหิ น ทรายขนาดใหญ่
ปางมารวิ ชั ย 2 องค์ มี ลั ก ษณะการนั่ ง ไม่ เ หมื อ นการ
ประดิษฐานของพระพุทธรูปในวิหารวัดทั่วๆ ไป เพราะที่เห็น
เป็นพระพุทธรูป 2 องค์ ประทับนั่งหันหลังชนกัน เป็นพุทธ
ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น
“ที่เขาสร้างพระพุทธรูป 2 องค์นั่งหันหลังชนกันนั้น
ไม่ใช่สร้างขึน้ ให้ดแู ปลกๆ แบบสนุกๆ นะเพือ่ น มีความหมาย
ให้ช่วยระวังภัยอันตราย 2 ด้าน คือ ระวังหน้าระวังหลัง ชื่อ
พระมงคลบุรี พระศรีนัดร” เขาไขปริศนาธรรม ผมพยักหน้า
รับทราบก่อนจะน�ำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปสักการะกราบไหว้
ลงจากวิหารมองไปทางด้านทิศเหนือไกลออกไปหลาย
สิบเมตรเป็นก�ำแพงแก้วศิลาแลงที่บูรณะใหม่สวยงาม ริม
ก�ำแพงแก้วซ้ายมือและขวามือเป็นวิหารทราย และที่เห็น
ตรงหน้าห่างไปสักหนึ่งเมตรกว่าๆ เป็นร่องรอยอิฐก่อเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่พัง มีป้ายก�ำกับบอกว่าตรงนั้นคือ “แท่นถือ
น�้ำสาบาน” เป็นแท่นตั้งเครื่องสังเวยในพิธีถือน�้ำพิพัฒน์
สัตยา (น�้ำสาบาน) ประจ�ำเมือง

อาคารประกอบในเขตพุทธาวาส
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วิหารหลวงและพระปรางค์

พระปรางค์ประธานและปรางค์บริวาร

เดินไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศาลาปูน
ศิลปะประยุกต์ซงึ่ บูรณะขึน้ ใหม่ เป็นสถานทีแ่ สดงวัตถุโบราณ
“ชิ้นส่วนสลักจากหิน” เดินชมทางด้านทิศเหนือจนถ้วนทั่ว
จุใจแล้ว พวกเราก็กลับหลังหันเดินผ่านข้างพระวิหารหลวง
ไปทางใต้ดา้ นหลังติดๆ กับพระวิหารเป็นทีต่ งั้ ของพระปรางค์
สมบัติล�้ำค่าและส�ำคัญของชาวราชบุรี ภายในระเบียงคต
ตรงกลางพื้นที่เป็นส่วนที่เป็นพระปรางค์องค์ ใหญ่ที่เรียกว่า
ปรางค์ประธานและปรางค์เล็กๆ หรือปรางค์บริวารอีก 3 องค์
อยู่บนฐานเดียวกัน เป็นศิลปะประยุกต์แบบเขมรผสมศิลปะ
ไทยสมัยอยุธยา มีลวดลายและกนกทีผ่ มบอกไม่ได้วา่ เรียกว่า
ลายอะไรบ้าง แต่บอกได้ว่าโดยรวมองค์พระปรางค์ทั้งหมด
มองแล้วสวยงามสง่า ยืนสง่ามีตะบะน่าเลื่อมใส
“พระปรางค์องค์ ใหญ่ที่เห็นเป็นสง่านั่น” อาจารย์
ประวิทย์เริ่มบริการด้านวิชาการ
“เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18
และได้รับการซ่อมแซมเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาตอนต้น ราว
พุทธศตวรรษที่ 20-21 ได้มีการก่อสร้างพระปรางค์แบบ
อยุธยาขึ้นซ้อนทับและสร้างพระปรางค์บริวารขึ้นอีก 3 องค์
บนฐานเดียวกัน มีการตกแต่งองค์พระปรางค์ทั้งหมดด้วย
ลวดลายปูนปั้นอย่างงดงาม ด้านตะวันออกของพระปรางค์
ประธานมีบันไดและขึ้นมุขยื่น ภายในเป็นคูหาเชื่อมต่อกับ
ปรางค์ต่างๆ” เขาหยุดอธิบายชี้ ไปทางบันไดขึ้นพระปรางค์
พร้อมกับสะกิดสีข้างผมให้มองตามมือชี้

บริเวณเขตสังฆาวาสอันร่มรื่น

ทางเข้าบริเวณเขตพุทธาวาส

“บนพระปรางค์ประธานผนังภายในทุกด้านมีภาพจิต
กรรมรูปอดีตพระพุทธเจ้า เชือ่ กันว่า เขียนขึน้ ในสมัยเดียวกัน
กับการสร้างองค์พระปรางค์ ภาพสวยและมีความหมายในทาง
พุทธศาสนา” เขาโฆษณา แต่เป็นภาพที่สวยและทรงคุณค่า
มากในสายตาผมที่ขึ้นไปดู
หน้าพระปรางค์ด้านทิศเหนือมีพระพุทธรูปยืนและ
พระพุทธรูปนั่งอยู่ในซุ้มซึ่งผมเข้าใจเอาเองว่าเป็นพุทธรูป
สมัยทวารวดี องค์นั่งเป็นพระนาคปรกศิลปะเขมรมีชื่อว่า
พระชั ย พุ ท ธมงคลและพระพุ ท ธรู ป องค์ ป ระทั บ ยื น ชื่ อ
พระอาทิมงคล ในส่วนหน้านีม้ สี งิ่ ทีผ่ มสนใจอีกอย่างคือระฆัง
หิน ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหินหนาประมาณ 2-4 นิ้ว สร้างขึ้น
สมัยเดียวกับพระปรางค์ ลองเคาะดูมีเสียงดังแต่ไม่กังวาน
เหมือนระฆังทองเหลืองในปัจจุบัน แต่ก็มองเห็นในความ
สามารถของบรรพบุรุษสมัยหินด้วยความชื่นชม
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พระมงคลบุรี

ในระเบียงคตรอบๆ พระปรางค์ เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางต่างๆ ทีเ่ ก็บมาจากวัดร้างต่างๆ ในเมืองราชบุรี
ณ สถานทีน่ จี้ งึ เปรียบเสมือนกรุพระพุทธรูปหลากหลายศิลปะ
มีทั้งศิลปะทวารวดี เขมร อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ขณะที่
เราพากันเดินชมไปรอบๆ พระปรางค์ อาจารย์ประวิทย์ได้
สวมวิญญาณศึกษานิเทศก์ให้ความรู้กับเราสองคนว่า
“เมือ่ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองราชบุรจี ากฝัง่ ตะวันตก
มายังฝั่งตะวันออก ประชาชนก็ย้ายตามความเจริญไปด้วย
ท�ำให้วัดต่างๆ ทางฝั่งตะวันตกหรือที่เมืองเก่ากลายเป็น
วัดร้างมากมายรวมทั้งวัดมหาธาตุฯแห่งนี้ด้วย ไม่มีพระสงฆ์
จ�ำพรรษาอยู่นานหลายปีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ตรงกับ พ.ศ. 2338 มีพระภิกษุองค์หนึง่
ชื่อ พระบุญมา ได้ธุดงค์มาเห็นวัดนี้มีสถานที่ร่มรื่น เหมาะ
ส�ำหรับปฏิบัติธรรมจึงได้ขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชน
ช่วยกันปัดกวาดซ่อมแซมพัฒนาเสนาสนะต่างๆ จนฟืน้ คืนชีพ
เป็นวัดของชุมชนขึ้นอีกครั้ง ในที่สุด วัดมหาธาตุฯจึงกลับมา
เป็นศูนย์กลางของศาสนาเช่นเดิม และยังคงเป็นมาจนถึง
ปัจจุบัน” เพื่อนผมฟังจบพยักหน้าหงึกๆ ยกนิ้วหัวแม่โป้งให้
อาจารย์ประวิทย์เป็นการตอบแทนวิทยาทาน
ออกจากแดนพุทธาวาสข้ามถนนไปอีกฟากฝั่งซึ่งเป็น
เขตสังฆาวาสเพื่อไปชมศิลปะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ
และมณฑปโบราณ

ส่วนหนึ่งของพระพุทฑรูปในระเบียงคต

พระอุโบสถของวัดมหาธาตุฯเป็นโบสถ์โบราณแต่มี
การบูรณะขึน้ ใหม่ตามรูปลักษณ์เดิมๆ มองดูหลังคา หน้าต่าง
และส่วนประกอบต่างๆ แล้วน่าจะเป็นโบสถ์ศิลปะสถาปัตย์
ของช่างสมัยอยุธยา
โบสถ์โบราณแห่งนี้ จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรม
สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 22 เป็นอาคารถืออิฐ หลังคาลด 2 ชั้น 3 ตับ
เป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องด้านหน้าและหลังท�ำพาโลยื่นมา
รองรับโครงหลังคาด้วยเสาปูน 3 ต้น ด้านข้างมีชายคาปีกนก
โดยรอบฐานอาคารมีศลิ ปะแบบอยุธยาตอนปลายคือแอ่นโค้ง
คล้ายเรือส�ำเภา หรือแอ่นท้องช้าง ซุ้มประตูหน้าต่างปั้นปูน
ประดับกระจกเป็นซุม้ หน้านาง ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งบนดอกบัว ด้านหน้า
พระอุ โ บสถห่ า งไปไม่ ม ากนั ก เป็ น มณฑปประดิ ษ ฐาน
พระพุทธบาทจ�ำลอง (มิใช่รอยพระพุทธบาท) สร้างด้วย
หินทรายสีชมพู ศิลปะอยุธยาอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก
พวกเราจึงเพียงแค่เดินดูรอบๆ แล้วอ�ำลามาขึ้นรถเบนส์
ที่ จ อดอยู ่ ริ ม ถนนเดิ น ทางกลั บ ไปหาเมนู อ าหารปลายี่ ส ก
รับประทานเป็นอาหารกลางวัน
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โดย : ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 48

กระท่อมดาริกาน้องดาวที่รัก
บันทึกฉบับนี้ขอเสนอกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการเขียนก่อนพูดในบันทึกฉบับที่ผ่านมา อยากจะบอกน้องดาวว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องหนึ่งๆ มักจะบอกหรือชี้ ให้เห็นแนวทางแก้ปัญหา หรือแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณธรรมต่างๆ ได้ การฝึกพูดโดยให้นักเรียนเขียนร่างไว้ก่อนก็เช่นเดียวกัน น้องดาวอาจเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนมีเหตุผลทีม่ นี �้ำ หนักบ้างไม่มนี �้ำ หนักบ้าง แต่เป้าหมายสำ�คัญทีพ่ ี่ให้ฝกึ เขียนก่อนพูดก็คอื เพื่อให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดใคร่ครวญ
ไตร่ตรองก่อนพูดหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ออกไป
เพราะอย่างทีเ่ คยบอกแล้วว่า คำ�พูดนัน้ สำ�คัญยิง่ ต่อมิตรภาพ สามารถใช้ปลอบประโลมใจ ให้ก�ำ ลังใจ ทำ�ให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ถา้ พูดหรือทำ�โดยไม่ค�ำ นึงถึงมารยาทหรือพูดอย่างไม่ยงั้ คิด ไม่ไตร่ตรอง
ให้รอบคอบก็จะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามเช่นกัน
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พี่คิดว่าครูควรฝึกให้นักเรียนหาข้อสนับสนุนที่มีน้ำ�หนักก่อนจะสรุปหรือ
ตัดสินใจทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป อันจะเป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิตในอนาคต น้องดาวอาจจะให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ
ข้อสนับสนุนนั้นๆ เพราะพี่คิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแสดงน้ำ�หนักของเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้
จากบันทึกดวงดาวฉบับที่ผ่านมาพี่ให้นักเรียนลองฝึกร่างโต้วาที ที่พี่กำ�หนดญัตติ “รักเรียนดีกว่าเรียนรัก” แล้วให้
นักเรียนแต่ละคนเขียนทั้งที่เป็นฝ่ายเสนอ 4 คนและฝ่ายค้าน 4 คนด้วยตัวเองพร้อมได้ทดลองพูดไปแล้ว ในฉบับนี้พี่ขอ
ต่อยอดกิจกรรมนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างหลากหลาย ดังตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 1 นักเรียนเสนอญัตติ 1 หัวข้อ ให้เพื่อนเขียนสนับสนุนหรือคัดค้านแล้วจัดอันดับความคิดเห็นที่นักเรียนชอบ 3 อันดับ
(ตัวอย่าง) ญัตติ “ขี่จักรยานดีกว่ามอเตอร์ ไซค์” เจ้าของญัตติ ด.ช.ศุภฤกษ์ เฉยสอน ชั้น ม.1
ด.ญ.กาญจนา (ค้าน)
ด.ช.เดชชาติ (ค้าน)
ด.ช.ปฐิติกร
ขี่จักรยานถึงจุดมุ่งหมายช้า
ขี่จักรยานมันช้า ไม่เป็นวัยรุ่น
(สนับสนุน) ขี่จักรยานลดมลพิษของโลก
ทำ�ให้เสียเวลา
ขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่า
และมอเตอร์ไซค์ตายไวกว่าจักรยาน
ด.ญ.รุจาภา (สนับสนุน)
ด.ญ.ศศิธร (สนับสนุน)
ด.ช.พลกาญจน์ (ค้าน)
จักรยานดีกว่าเพราะประหยัดน้ำ�มัน
เพราะประหยัดน้ำ�มันและส่งผลดี
มอเตอร์ไซค์เร็วกว่า แซงจักรยานได้ดี
ประหยัดเงิน
ต่อสุขภาพ
................................
................................
................................
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น้องดาวจะเห็นว่าในกิจกรรมที่ 1. พี่ฝึกให้นักเรียนแต่ละคนได้สังเกตความคิดเห็นของเพื่อนๆ ว่าในเรื่องเดียวกัน
มุมมองของผู้อื่นอาจเห็นไม่เหมือนเราก็ ได้ ดังนั้นการที่จะทำ�ให้ทุกคนมีความคิดหรือทำ�อะไรเหมือนเราไปทั้งหมดนั้นย่อม
เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ คนในครอบครัว คนในหมู่บ้านหรือคนในสังคมต่างๆ ก็ตาม
กิจกรรมที่ 2 นักเรียนเขียนญัตติ “อะไร-ดีกว่า-อะไร” 5 ญัตติ พร้อมเขียนสนับสนุนอย่างมีเหตุผล
(ตัวอย่าง) เจ้าของญัตติชื่อ ด.ญ.ศศิธร แซ่ลิ้ม ชั้น ม.1
ญัตติ
แสดงความคิดเห็นสนับสนุนญัตติ
1. มีเพื่อนตายดีกว่ามีเพื่อนกิน เพื่อนตายคอยช่วยเหลือเรา เวลาเราทุกข์ มีความสุขด้วยกัน เช่น เราตกน้ำ� เพื่อน
ตายจะช่วยเรา แต่เพื่อนกินไม่ช่วย
2. เรียนหนังสือดีกว่าเรียนรัก
เรียนหนังสือทำ�ให้เรามีความรู้จนตาย แต่ความรักเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิต เช่น
เราเรียนหนังสือสามารถนำ�ความรู้มาใช้ได้แต่ความรักนำ�มาใช้ไม่ได้
3. ปลูกต้นไม้ดีกว่าเสพยา
การปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน ทำ�ให้ร่มเย็น แต่ยาเสพติดเป็นโทษแก่ร่างกาย
เสียเงินและทำ�ให้สุขภาพเสียด้วย
4. ความมีน้ำ�ใจดีกว่าความสวย ควรมีน้ำ�ใจช่วยเหลือคนอื่น เวลาเราทุกข์เขาจะได้มีน้ำ�ใจให้เรา แต่ความสวยทำ�ให้
คนลุ่มหลง เช่น ฉันให้เพื่อนยืมดินสอ เวลาฉันไม่มีฉันก็ยืมเพื่อนได้
5. คิดก่อนทำ�ดีกว่าทำ�ก่อนคิด
การที่เราคิดก่อนทำ� จะได้มีความผิดพลาดน้อย เช่น ถ้าเราคิดที่จะทำ�กับข้าว
เราก็ควรคิดวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้าง
สำ�หรับกิจกรรมที่ 2. พีฝ่ กึ ให้นกั เรียนคิดอย่างหลากหลาย และยังกระตุน้ ให้นกั เรียนคิดว่าบางครัง้ ความคิดเห็นของเรา
ที่ว่าดีแล้ว เหมาะสมแล้ว หากคิดให้รอบคอบหรือคิดให้ละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิม ความคิดที่สรุปไปแล้วนั้นอาจมีข้อบกพร่องที่
เราละเลยหรือมองไม่เห็นก็ได้ แต่นอ้ งดาวต้องบอกนักเรียนว่า “การคิดอย่างหลากหลาย” กับ “การคิดมาก” มีความแตกต่าง
กันนะ
กิจกรรมนี้ พี่ได้เห็นความคิดอย่างหลากหลายของนักเรียนจากญัตติทเี่ สนอมา ซึง่ พีค่ ดิ ว่าสามารถชี้ให้เห็นแนวคิดหรือ
ทัศนคติของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น
กินผักดีกว่ากินเนื้อ / กินข้าวดีกว่ากินยาบ้า / นมดีกว่าลูกอม / ดื่มนมดีกว่าดื่มเหล้า / ทำ�นาดีกว่ารับจ้าง / ทำ�การบ้าน
ดีกว่าเล่นเกม / นักเรียนดีกว่านักเลง / ผมสั้นดีกว่าผมยาว / คณิตพื้นฐานดีกว่าคณิตเพิ่มเติม / นางเงือกดีกว่าผีเสื้อสมุทร
/ เป็นมนุษย์ดีกว่าเป็นสัตว์ เป็นต้น
น้องดาวที่รัก...ณ วันนี้ พี่สังเกตเห็นว่า การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนมัก “คิดน้อยหรือคิดไม่หลากหลายก่อน
จะพูดหรือทำ�” จึงเกิดการทะเลาะวิวาท บาดหมาง เกิดเรื่องราวร้ายๆ ที่ไม่ควรเกิดมากมาย กลายเป็นการจ้องทำ�ร้ายทำ�ลาย
กัน เพียงเพราะคำ�พูดหรือการกระทำ�ที่ขาดการไตร่ตรอง ขาดการยับยั้งชั่งใจเท่านั้น
น้องดาวคงเห็นด้วยกับพี่นะว่า การฝึกให้นักเรียนคิดหาเหตุผลประกอบก่อนการตัดสินใจบ่อยๆ จะทำ �ให้ลูกศิษย์
ของเรา มีสำ�นึกในการเป็นพลเมืองดีของชาติ ทำ�นุบำ�รุงชาติไทยให้สงบและสันติสุขด้วยความเข้าใจกัน เอื้ออาทรเมตตากัน
เฉกเช่นแผ่นฟ้างามยามค่ำ�คืนที่ประดับด้วยแสงแห่งดวงดาวส่องประกายระยิบระยับ...
ฝากภาพที่พี่วาดด้วยน้ำ�กาแฟและบทกลอนมาให้น้องดาวอ่านเช่นเคย
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1. เมื่อแสงสูรย์สาดส่องต้องแมกไม้
แสงย่อมไล้ลูบถนอมห้อมห่มขวัญ
เฉกฟ้าฟ้อนลีลากับตาวัน
ภาพย่อมงามเฉิดฉันเกินบรรยาย
2. แม้ว่าสูรย์สิ้นแรงดับแสงส่อง
ยังฝากจันทร์แจ่มจ้องส่องแสงฉาย
ยามจันทร์ลับเมฆาดาราราย
เก็จประกายวิบวับจับอัมพร
3. ไฉนเลยมนุษย์ผู้สุดประเสริฐ
ว่าเลอเลิศกว่าสัตว์ ใดไม่โอนอ่อน
หยุดทำ�ลาย ทำ�ร้าย หยุดใจร้อน
เอื้ออาทร เฉกตะวัน–จันทร์–ดารา
รักและคิดถึง
พี่ดิน

ประสบการณ์
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โดย : สันติ อิศรพันธุ์
ครูชำ�นาญการพิเศษ กศน.อำ�เภอโพธาราม
จัหวัดราชบุรี

ศิ ล ป ะ กั บ ผู้บ ริ ห า ร
คำ�ว่า “ศิลปะกับผู้บริหาร” ดูเหมือนว่ายังห่างไกลไปจากความคิดคำ�นึงของผู้คนทั่วไป หรือแม้แต่ในหมู่
นักบริหารด้วยกันเอง คำ�คำ�นี้แตกต่างไปจาก “ศิลปะการบริหาร” หรือ “ศิลปะของผู้บริหาร” ซึ่งเป็น
ประโยคที่พบเห็นและได้ยินกันบ่อย โดยเฉพาะในธุรกิจภาคเอกชน ศิลปะที่ว่านี้จึงถือเป็นหัวใจสำ�คัญ
ที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
แต่ในบทความนี้มุ่งที่จะกล่าวถึงความสำ�คัญของศิลปะ (arts) สำ�หรับผู้บริหาร ตลอดถึงทักษะ (skill) บางด้านที่
ผู้บริหารควรเข้าใจ ซึ่งนับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำ�คัญไม่น้อยไปกว่าคุณสมบัติด้านอื่นๆ หากผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนี้ดี ทำ�ให้ทุกหน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณโดยไม่จำ�เป็นได้อย่างมหาศาล หรือทำ�ให้เกิดคุณค่า
สูงสุดในงบประมาณที่เท่ากัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อค่านิยมและรสนิยมทางศิลปะอย่างลึกซึ้งในหมู่ประชาชน สร้างสรรค์
สิง่ ดีๆ สวยๆ งามๆ ให้กบั สังคม ตลอดถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีให้กบั องค์กร ซึง่ ถือเป็นศักยภาพอีกด้านหนึง่ ของผูบ้ ริหาร
ไม่มีใครปฏิเสธว่าบ้านเมืองที่มีความเจริญทางอารยธรรมและศิลปกรรม ผู้ปกครองมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนา ตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะ สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อจิตวิญญาณและความรู้สึกนึกคิดของประชาชน

ใครคือผู้บริหาร

นอกเหนือไปจากผูบ้ ริหารบริษทั หรือองค์กรเอกชนทีต่ อ้ งมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน บางคนไต่เต้ามาจากพนักงาน
ชั้นผู้น้อย และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพเป็นผู้บริหารได้แล้ว ยังมีผู้บริหารในหน่วยงานราชการ ซึ่ง
มาตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของราชการ อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างในบางหน่วยงาน
ผูบ้ ริหารในระบบโรงเรียนนัน้ ส่วนใหญ่กม็ าจากข้าราชการครู เมื่ออยูก่ บั ภารกิจสายงานสอนมานานก็ชกั เบื่อ ไม่อยากจับ
ชอล์ก ไม่อยากตะเบ็งเสียงแข่งกับเด็ก ครัน้ คุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์กส็ อบเป็นผูบ้ ริหารกันไม่วา่ จะจบปริญญาตรีสาขาใดมา จากนัน้
ก็นงั่ ในตำ�แหน่งรองผูอ้ �ำ นวยการสักระยะหนึง่ บางคนก็ไปต่อยอดปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านบริหารการศึกษา
อีกสักหน่อยเพื่อเพิ่มความขลัง เมื่อย้ายอีกทีก็เป็นผู้อำ�นวยการตัวจริงแล้ว

กระเบื้องสีและภาพจิตรกรรม
ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์

ภาพเขียนตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด

ศิลปกรรมกระเบื้องสี จิตวิญญาณธรรมศาสตร์
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ข้อคิดความเห็น

สำ�หรับผูบ้ ริหารทีส่ งั กัดสำ�นักงาน กศน.ก็มาจากข้าราชการครูทจี่ บอะไรต่อมิอะไรมาเช่นเดียวกัน นอกจากนีย้ งั เปิดกว้าง
ให้บรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่เดิมเมื่อสอบได้ก็ให้นั่งในตำ�แหน่งผู้ช่วย (รอง) ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ กศน.จังหวัดอยู่สักระยะ ก่อนที่จะขยับ (ขึ้นหรือลงก็ ไม่แน่ใจ) ไปเป็นผู้อำ�นวยการศูนย์ กศน.อำ�เภอ ปัจจุบันตำ�แหน่ง
ดังกล่าวขาดแคลนมากขึ้น ฉะนั้นจึงไม่ต้องไปนั่งเป็นรองอะไรอยู่อีก สอบได้ถึงเกณฑ์ก็ส่งไปเป็นผู้อำ�นวยการสดๆ หมาดๆ
กันทันที บางแห่งทั้งศูนย์ฯ มีข้าราชการอยู่เพียงคนเดียวคือตัวผู้อำ�นวยการ นอกนั้นก็เป็นครูอาสาสมัคร (พนักงานราชการ)
และครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ซึ่งจะมีชื่อตำ�แหน่งใหญ่โตในเร็วๆ นี้ว่า “หัวหน้ากศน.ตำ�บล”
ระบบเช่นนีแ้ ตกต่างไปจากผูบ้ ริหารในมหาวิทยาลัย ซึง่ ผ่านกระบวนการเลือกตัง้ โดยประชาคมในมหาวิทยาลัย เริม่ จาก
การสรรหา ทาบทาม หยั่งเสียง แสดงวิสัยทัศน์ หย่อนบัตรเลือกตั้ง อาจแยกย่อยไปตามแต่ละหน่วยงาน โดยมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรับรองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งระดับอธิการบดี คณบดี และผู้อำ�นวยการสำ�นัก เมื่อหมดวาระ 3 ปี ก็สามารถลงต่อได้อีก
1 สมัย (อยู่ในตำ�แหน่งไม่เกิน 2 สมัย) ถ้ายังไม่เกษียณก็กลับไปเป็นอาจารย์หรือปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม
ระบบดังกล่าว ถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยส่วนหนึ่งตรงที่ประชาคมมีส่วนร่วม ไม่ใช่วันดีคืนดีหัวหน้าย้ายเหาะเหิน
มาจากไหนก็ ไม่รู้ ซึ่งสวนทางกับวิถีประชาธิปไตยอย่างยิ่ง (ผู้เขียนยกตัวอย่าง กรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยสัมผัส
กับระบบนี้มากว่า 15 ปี จึงไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นเช่นนี้หรือไม่)
นอกจากนีย้ งั มีผบู้ ริหารในสายปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทยทีจ่ ำ�เป็นต้องกล่าวถึง นับแต่ระดับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นายอำ�เภอ ตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนายกอบจ. นายกเทศมนตรี นายกอบต. และปลัดทั้งหลาย ซึ่งมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณเป็นจำ�นวนที่สูง หากปราศจากความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ ภูมิสถาปัตย์ วัฒนธรรม และ
มิติทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็เท่ากับสร้าง “ทรรศนะอุจาด” (Visual Pollution) ให้กับบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น (ศัพท์บัญญัติโดย
รศ.แสงอรุณ รัตกสิกร)
หรือแม้แต่ผู้บริหารที่สังคมมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อศิลปกรรมของชาติ นั่นคือ เจ้าอาวาส ซึ่งมีสถานะ
เป็นผู้บริหารวัดโดยนิตินัย ควรมีความรู้ความเข้าใจด้านทัศนศิลป์เป็นอย่างดีด้วย เนื่องจากพระคุณเจ้าเป็นจำ�นวนมากนิยม
สร้างถาวรวัตถุกัน ซึ่งมีผลต่อทัศนียภาพโดยรวมของชุมชน
ด้วยกระบวนการคัดเลือกคนเข้าไปเป็นผูบ้ ริหารไม่วา่ หน่วยงานใด เราไม่เคยคำ�นึงถึงคุณสมบัตดิ า้ นศิลปะมาตัง้ แต่ตน้
อยูแ่ ล้ว เนื่องจากขาดวิสยั ทัศน์ คิดไปไม่ถงึ ว่าศิลปะมันจะไปเกีย่ วข้องอะไรตรงไหนกับการบริหารองค์กร ดังนัน้ เราจึงบริหารไป
ตามรสนิยมและสติปญ
ั ญาทีม่ อี ยู่ สิง่ ใดที่ไม่รหู้ รือไม่มคี วามสามารถก็ทซู่ บี้ ริหารกันไปให้หมดงบประมาณและทันเวลา เรียกว่า
ทำ�งานบรรลุเป้าหมายแล้ว ส่วนจะโปร่งใสแค่ไหนก็ค่อยตรวจสอบกัน ภายหลัง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นอนุสาวรีย์
แห่งความอัปยศผุดขึ้นที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลา

ศิลปะจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างไร

ด้วยศิลปะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ผ่านผลงาน เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนแต่ละยุคสมัย ดังนั้นการสร้างสรรค์งานศิลปะจึงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งและทุกชุมชน ในอีกด้านหนึ่ง
ศิลปะเป็นพืน้ ฐานทางศีลธรรม เป็นเครื่องจรรโลงจิตใจมนุษยชาติและนำ�ไปสูส่ นั ติสขุ ดังนัน้ ศิลปะจึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็น
สำ�หรับมนุษย์ทุกคน
ในพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ (อังกฤษ-ไทย) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 (น.5) ระบุความหมายของศิลปะไว้ว่า
art ศิลปะหมายถึงผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ
ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน
เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา
การที่คนเราจะมีศิลปะในหัวใจนั้นไม่จำ�เป็นต้องผ่านการศึกษามาจากสถาบันศิลปะใดๆ แต่ศิลปะสามารถเกิดขึ้นได้กับ
ทุกคน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็ก ท่ามกลางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ การได้ซึมซับ
ความละเอียดอ่อนเหล่านี้มา จึงเป็นพื้นฐานสำ�คัญต่อทัศนคติ อารมณ์ จิตใจ ตลอดถึงรสนิยมทางศิลปะ

53

54

ข้อคิดความเห็น วิทยาจารย์
ความสำ�คัญของศิลปะสำ�หรับผู้บริหารนั้น ผู้เขียนขอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) รสนิยมและทัศนคติ
ทางศิลปะ 2) ความรู้ความเข้าใจในศิลปะ และ 3) วิสัยทัศน์ทางศิลปะ ซึ่งขยายความโดยสรุปดังนี้

รสนิยมและทัศนคติทางศิลปะ

เราไม่ควรนำ�รสนิยมไปใช้เพื่อกดขี่ใคร หรืออวดอ้างว่าตนมีรสนิยมเหนือผู้อื่น ในสังคมไทยมักจะวัดรสนิยมกันที่
การแต่งเนื้อแต่งตัว การใช้ของ และการดำ�เนินชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ยาก แต่รสนิยมทางศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้น
และเป็นนามธรรมที่เข้าใจยาก
หากจะถามว่ารสนิยมเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องย้อนกลับไปสู่คำ�ถามที่ว่าเรามองความงามอย่างไร ถึงแม้ความงาม
เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล (Subjective) แต่รสนิยม (Taste) ไม่อาจไปเดี่ยวๆ ตามลำ�พังได้ ต้องให้ผู้อื่นเห็นดีเห็นชอบด้วย
บางครัง้ ระดับของรสนิยมก็อยู่ในมาตรฐานความงามคนละชุดกัน เนื่องจากต้นทางของรสนิยมและทัศนคติลว้ นมาจากพืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรรม การศึกษา และปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกันไป
รสนิยมจึงเป็นต้นทุนส่วนบุคคลทีส่ งั่ สมมาอย่างยาวนาน มีองค์ประกอบซับซ้อน พัฒนาและเปลีย่ นแปลงยาก ต้องใช้ยา
ขนานเอกทีช่ อื่ “ศิลปะ” ทุกแขนง ควบคูไ่ ปกับศึกษาธรรมะทีว่ า่ ด้วย “อัตตา : ตัวกู - ของกู” ของท่านพุทธทาส เพื่อสลายมายาคติ
เดิมหรือทัศนะที่ผิดๆ ออกไป
ผูบ้ ริหารทีม่ รี สนิยมทางศิลปะและมีทศั นคติทางศิลปะดี คงไม่ได้หมายถึงผูท้ แี่ ต่งตัวดี เนีย้ บไปทุกกระเบียดนิว้ หากแต่
เป็นผู้ที่แสดงออกอย่างเป็นปรกติว่ามีศิลปะในหัวใจ ชีวติ ของเขาไม่ปฏิเสธศิลปะและไม่ห่างเหินไปจากสุนทรียภาพทางศิลปะ
นอกจากนีย้ งั มีความพยายามทีจ่ ะนำ�ศิลปะไปบูรณาการในส่วนต่างๆ ทัง้ กระบวนการเรียนรูแ้ ละทางด้านกายภาพภายในองค์กร
อยู่เสมอ

ความรู้ความเข้าใจในศิลปะ

เรื่องนี้สำ�หรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนคงต้องพูดกันหลายยก เนื่องจากมีรายละเอียดมาก เฉพาะด้านทัศนศิลป์
หากจะให้ลกึ ซึง้ ก็ตอ้ งปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปด้วย ไม่เช่นนัน้ ไม่เกิดทักษะ (skill) แต่ในด้านทฤษฎีและความรูท้ วั่ ไปทุกคนสามารถศึกษา
หาความรู้ได้จากการอ่าน ซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับศิลปะอยู่มากมาย ขณะเดียวกันก็ควรหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมทางศิลปะหรือ
ชมนิทรรศการศิลปะบ้าง จะดูรเู้ รื่องบ้างไม่รเู้ รื่องบ้างไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญ ถือเป็นการเรียนรูแ้ ละสัมผัสกับงานศิลปะอย่างเป็น
รูปธรรมทีส่ ดุ เมื่อได้สมั ผัสบ่อยๆ เสมือนเป็นการพัฒนารสนิยมและทัศนคติทางศิลปะไปในตัว ผูบ้ ริหารบางคนคุยโม้เรื่องศิลปะ
เป็นคุ้งเป็นแคว แต่ในชีวิตไม่เคยเข้าหอศิลป์ ไม่เคยเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่เคยสัมผัสกับงานต้นแบบจากศิลปินคนใด
นอกจากเรื่องเส้น สี รูปทรง และองค์ประกอบศิลป์อันเป็นพื้นฐานในงานจิตรกรรมแล้ว สิ่งที่ผู้บริหารพึงศึกษาเพื่อ
ประดับความรู้คือ เรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสีทางการพิมพ์ ประเภทของกระดาษพิมพ์ มีผู้บริหารจำ�นวนไม่น้อย
ที่ไม่รู้ว่างานพิมพ์ 4 สี และ 2 สี เป็นเช่นไร ทำ�ไมถึงเรียก 4 สี ยิ่งสับสนหนักเข้าไปอีกเมื่อมีระบบพิมพ์อิงค์เจ็ทเข้ามา เพราะ
เข้าใจว่าอะไรๆ ก็ออกมาเป็น 4 สีทั้งนั้น เพราะเป็นงานพิมพ์เหมือนกัน
หน่วยงานราชการที่มีการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์บ่อยๆ หากผู้บริหารและกรรมการตรวจรับงานขาดความรู้ ในเรื่องนี้ ก็จะ
ถูกโรงพิมพ์ (โดยเฉพาะในต่างจังหวัด) เล่นไม่ซื่อ เช่น ในสัญญาจ้างสั่งพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม เนื้อในกระดาษปอนด์ 70 แกรม แต่
ของจริงกลับมีงาน 2 สีแทรกอยู่ 1 ยก และเปลี่ยนจากกระดาษปอนด์เป็นกระดาษปรู๊ฟขาวแทน โดยไม่มีใครเอะใจเนื่องจาก
ดูไม่เป็น (หรือจะเป็นการสมคบกันโกงโดยอ้างความไม่รู้ก็เป็นได้)
หรือแม้แต่ความรูเ้ รื่องการถ่ายภาพ ซึง่ หลายคนมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ยิง่ ในยุคกล้องดิจติ อลก็ยงิ่ ง่ายเสียจนไม่ตอ้ งพูด
ถึง อย่าลืมว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะ (จิตรกรรม) นั้น หากเป็นคนไม่เรียนรู้แล้วก็เชื่อได้ว่าถ่ายภาพเอาดีไม่ได้ เช่น ไม่มี
ความเข้าใจเรื่องการจัดภาพ (องค์ประกอบ) ไม่เข้าใจเรื่องแสง เงา ไม่เข้าใจบรรยากาศของภาพ ตลอดถึงอารมณ์ของภาพ
แน่ล่ะ! เขาสามารถถ่ายภาพออกมาได้เหมือนกับคนมือเท้าปรกติทั่วไป แต่คุณภาพหรือคุณค่าของภาพต่างกัน ปัญหาที่พบ
บ่อยคือไม่สามารถนำ�ภาพเหล่านั้นมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ เรื่องนี้พบได้ ในแทบทุกหน่วยงาน
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ข้อคิดความเห็น

เรื่องสีในกระบวนการจิตรกรรมและทางการพิมพ์นั้น หากไม่เคยเขียนภาพและทำ�อาร์ตเวิร์คมาก่อนก็เป็นสิ่งที่เข้าใจ
ยากจริงๆ หลายปีมาแล้วผู้เขียนเคยอธิบายเรื่องนี้กับผู้จัดการสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร์ ในฐานะผู้ออกแบบปก
จากอาร์ตเวิร์คที่เป็นขาวดำ� (พิมพ์ 2สี) อธิบายเท่าไร ผู้จัดการก็มองไม่เห็นสีที่จะเกิดขึ้นตามแบบที่ผู้เขียนได้ออกแบบไว้สักที
จนเมื่อปกพิมพ์ออกมาแล้วนั่นแหละจึงได้ร้อง อ๋อ! มันเป็นเช่นนี้เอง
เรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ก็ถือว่ามีความสำ�คัญที่ผู้บริหารต้องตามให้ทัน อย่างน้อยก็เพื่อสื่อสารกับลูกน้องในโรงเรียน
หรือในสำ�นักงานได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้องพูดลับหลังไปในทางเสื่อมเสีย “คนอะไร เมาส์ก็ ไม่กล้าจับ เอาเครื่องไปวางโชว์
อยู่ได้เป็นปีๆ”
ผูบ้ ริหารจำ�นวนไม่นอ้ ยที่ได้ชอื่ ว่าเป็นคนเก่ง หัวไว แก้ปญ
ั หาเป็นเลิศ แต่เมื่อใดทีต่ อ้ งอาศัยความรูค้ วามเข้าใจทางด้าน
ศิลปะก็มอบหมายให้ลูกน้องดำ�เนินการทุกครั้งไป และไม่พยายามที่จะเรียนรู้ ทั้งๆ ที่ในหลายเรื่องมีความสำ�คัญและมี
ผลกระทบในระยะยาว

วิสัยทัศน์ทางศิลปะ

หากจะนิยามคำ�ว่า “วิสยั ทัศน์ทางศิลปะ” ก็คงหมายถึง ชุดความคิดทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาทุกส่วน ไม่วา่ จะเป็นมนุษย์หรือ
วัตถุ โดยคำ�นึงและให้ความสำ�คัญกับศิลปะในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อดูจากนัยนี้ พออนุมานได้ว่าผู้บริหารคนใดที่มีพื้นฐานในข้อ 1 และ 2 มาแล้ว ก็น่าจะมีวิสัยทัศน์ทางศิลปะอยู่ค่อน
ข้างสูง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหาได้ยาก และนับเป็นโชคดีของสมาชิกในองค์กร
การอธิบายถึงวิสยั ทัศน์(Vision)ทางศิลปะ ให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงยังเป็นสิง่ ทีค่ อ่ นข้างยาก ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างชีวติ และ
งานของบุคคลทีโ่ ดดเด่นในด้านนี้ เช่น คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ผูส้ ร้างเมืองโบราณ พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ (สมุทรปราการ) และปราสาท
สัจธรรมที่ชลบุรี จ่าทวี บูรณเขตต์ แห่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่พิษณุโลก และคุณเอนก นาวิกมูล แห่งบ้านพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
ส่วนหน่วยงานที่ถือว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทางด้านนี้และมีความมุ่งมั่นอย่างมาก ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง สำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์) โดยลำ�ดับความพอสังเขปดังนี้
เมื่อเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามหาวิทยาลัยมีโครงการก่อสร้างตึก “ธรรมศาสตร์ 60 ปี” ซึ่งเป็นอาคารหอสมุดและอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารทุกฝ่ายประชุมกันหลายยกร่วมกับทีม
สถาปนิกว่าจะให้ห้องสมุดแห่งใหม่มีหน้าตาเป็นอย่างไร
วิสัยทัศน์แรก คืออาคารหลังนี้ต้องไม่สูงจนบดบังทัศนียภาพของเกาะรัตนโกสินทร์ นั่นคือที่มาของห้องสมุดใต้ดิน
ริมฝั่งเจ้าพระยาอันโดดเด่นแปลกตา ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ลึกไปใต้ดิน 3 ชั้น เหนือพื้นดิน 3 ชั้น อย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าว
สิ่งที่ผู้เขียนมีข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกคือการใช้พลังงานที่มากเกินไป
วิสัยทัศน์ที่ 2 การออกแบบพื้นที่ ใช้สอย ผู้บริหารตระหนักว่าควรมีพื้นที่ทางศิลปะ นั่นคือลานแสดงนิทรรศการ
ในการนี้สำ�นักหอสมุดร่วมกับมูลนิธิเรวัต พุทธินันทน์ จัดตั้งห้องสารนิเทศดนตรีเรวัต พุทธินันทน์ขึ้นที่ชั้น U3 ซึ่งประกอบด้วย
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ห้องฉายภาพยนตร์พร้อมเวทีเสวนา เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้มี
เฉพาะการอ่านเพียงอย่างเดียว หากแต่มีทั้งการฟัง การดู และการพูดคุยเป็นส่วนสำ�คัญด้วย มุมเหล่านี้ ได้กลายเป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่งของห้องสมุดโดยมีกิจกรรมทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่นึกจะสร้างห้องสมุดก็ทำ�กันง่ายๆ เหมือนโกดังเก็บ
หนังสือ จะแสดงนิทรรศการภาพเขียนในวันเด็กก็ ไม่มีพื้นที่ ครั้นจะเอาคอมพิวเตอร์มาลงสัก 5-6 เครื่องก็กระทบพื้นที่นั่งอ่าน
ชั้นหนังสือก็ขยายไม่ได้ เป็นต้น
วิสัยทัศน์ที่ 3 ระหว่างเตรียมการเปิดอาคารใหม่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดในขณะนั้น (คุณนวลฉวี สุธรรมวงศ์)
ได้ชวนผู้เขียน (ขณะที่รับราชการอยู่ที่นั่น)ไปตระเวนดูนิทรรศการศิลปะหลายที่ เพื่อซื้อผลงานศิลปะของนักศึกษามาประดับ
ห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้นำ�ภาพ Reproduce ของศิลปินชื่อดังที่สะสมไว้เป็นจำ�นวนมากมาใส่กรอบมอบให้ห้องสมุดด้วย
ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง ซึ่งหากเป็นผู้บริหารที่ ไร้รสนิยมและไร้วิสัยทัศน์คงมอง
สิ่งเหล่านี้ ไม่เห็น ในวันเปิดห้องสมุดแห่งใหม่ (เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2541) สำ�นักหอสมุดได้จัดทำ�หนังสือที่ระลึกปกแข็ง
อันทรงคุณค่า เยี่ยมทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ และการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ
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ข้อคิดความเห็น วิทยาจารย์
วิสัยทัศน์ที่ 4 ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดคนต่อมา (คุณประไพพรรณ จารุทวี) เห็นว่าพื้นที่ผนังห้องโถงชั้น U1
ยังว่างเปล่าอยู่ จึงปรึกษากับผู้ ใกล้ชิดติดต่อศิลปินมืออาชีพมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมฝาผนัง(กระเบื้องสีและจิตรกรรม)
“จิตวิญญาณธรรมศาสตร์และ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ อย่างวิจิตรอลังการ โดยใช้ทุนส่วนตัว ต่อมาได้ขยายพื้นที่ชั้น U1 เพื่อ
สร้างห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ นำ�เสนอเรื่องเล่า “เรือกับรั้ว” ในรูปแบบจิตรกรรม จำ�นวน 54 ภาพ โดยอาจารย์
เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินชื่อดังจะไม่เป็นธรรมเลยหากพูดถึงความสำ�เร็จของสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ไม่กล่าวถึงบุคคลสำ�คัญอีกท่านหนึง่ นัน่ คือ ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ (พ.ศ. 2518-2519) ผูม้ วี สิ ยั
ทัศน์กว้างไกลแยกสำ�นักหอสมุดที่เดิมสังกัดสำ�นักอธิการบดีออกมาให้เป็นอิสระ เพื่อรองรับการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ทำ�ให้ระบบบริหารมีความคล่องตัวกว่าเดิม ซึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นการพิสูจน์ฝีมือผู้บริหารอย่างชัดเจนตลอดมา
บัดนีพ้ นื้ ทีท่ างศิลปะทุกส่วน และทีน่ งั่ อ่านอันโอ่โถงซึง่ มีบรรยากาศประดุจหอศิลป์กลายๆ ภายในหอสมุดแห่งนี้ได้มสี ว่ น
อย่างสำ�คัญให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ได้ถงึ รสนิยมอันวิไล ความยิง่ ใหญ่ของแหล่งเรียนรูแ้ ห่งนี้ไปไกลเกินกว่าจะมาใส่ใจต่อรางวัลจาก
องค์กรใดๆ
จะเห็นได้ว่า เมื่อวิสัยทัศน์ทางศิลปะถูกแปรออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว ย่อมส่งผลต่อผู้ ใช้และสังคมอย่างเหลือคณา ไม่
ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ผูบ้ ริหารสำ�นักหอสมุดแห่งนีท้ กุ คนยังคงสานต่อพันธกิจนีอ้ ย่างแข็งขันบนวิสยั ทัศน์ทางศิลปะ
ที่มีมาแต่เดิมและที่จะมีใหม่เพื่อตอบสนองผู้ ใช้อยู่ต่อไป

หนังสือที่ระลึกวันเปิดห้องสมุด

ผู้บริหารยุคใหม่ไม่ไร้ศิลปะ

มุมหนึ่งของหอสมุดปรีดี พนมยงค์
(อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี)

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์

เมื่อมนุษย์ต้องการความสุนทรีในการดำ�เนินชีวิต นั่นเท่ากับเราได้เปิดใจให้ ใกล้ชิดกับศิลปะไม่ทางใด ก็ทางหนึ่งแล้ว
ยามใดทีเ่ รามีโอกาสได้คยุ กับผูบ้ ริหารทีม่ ศี ลิ ปะในหัวใจ เราจะสัมผัสได้ถงึ ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาองค์กร การกระทำ�ทุกอย่าง
จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ โดยมีศลิ ปะเป็นตัวเชื่อมทีส่ �ำ คัญอยูเ่ สมอ ซึง่ ต่างไปจากผูบ้ ริหารประเภท “แห้งและไม่
งอก” (เนื่องจากพัฒนาไม่ได้แล้ว) เมื่อชวนคุยเรื่องศิลปะคราใด ก็หันหน้าหนี เพราะไม่รู้เรื่อง ขืนพูดออกไปมีแต่จะเสียเชิง
และเสียฟอร์ม
วันนีเ้ ราคงไม่เสียเวลาทีจ่ ะไปปรับเปลีย่ นให้ผบู้ ริหารประเภทดังกล่าวหันมาสนใจศิลปะแต่อย่างใด รูแ้ ต่วา่ พืน้ ทีย่ นื ของ
ผู้บริหารประเภทนี้มีน้อยลงทุกวัน เนื่องจากไม่อาจตอบสนองสังคมยุคใหม่ได้
ศิลปะสำ�หรับผู้บริหารไม่ได้จำ�กัดไว้เฉพาะหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด แต่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นในทุกหน่วยงาน
ตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจำ� หรือวัดวาอาราม
ศิลปะไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระเพ้อฝันดังทีค่ นบางกลุม่ เข้าใจ หากแต่เป็นดัง่ จินดาค่าบุรนิ ทร์และยาขนานเอกสำ�หรับทุกคน
ผู้บริหารคนใดยังหลับใหลอยู่ บริหารไปบนความแห้งแล้งไร้สุนทรียภาพมีแต่จะตกยุค
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รายงานการวิจัย
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โดย : จิรภฎา มนชะอุ่ม

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
The Conditions and Problems of Teaching and Learning for
the Blind Students at Sukhothai Thammathirat Open University
นางธัญภา ธิติธนานนท์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนและปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการทาง
การมองเห็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย ด้านวัสดุ
การศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ด้านการสอนเสริม ด้านวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ด้านการบริการของมหาวิทยาลัยและด้านการสอบ
กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็น ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2553
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหา
ความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1) จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 ด้าน คือ ด้านวัสดุ
การศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ด้านการสอนเสริม ด้านวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ด้านการบริการของมหาวิทยาลัยและด้านการสอบ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ได้แก่
เอกสารการสอนประจ�ำชุดวิชา ซีดีเสียงประจ�ำชุดวิชา สรุปว่าผลการวิจัย
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดร้อยละ 70 ส่วนด้านการสอนเสริม ด้านวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ด้านการบริการของมหาวิทยาลัยและด้านการสอบ
สรุปว่ามีผลการวิจัยอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2) จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 ด้าน คือ ด้านวัสดุ
การศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ด้านการสอนเสริมด้านวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ด้านการบริการของมหาวิทยาลัยและด้านการสอบ โดย
รวมสรุปว่ามีผลการวิจัยอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด

Abstract

The purpose of this research was to study the conditions
and problems of teaching and learning for the blind students at
Sukhothai Thammathirat, comprising the educational Inventory
delivered by mail, teaching supplements, radio and television

broadcasting, the University service and examinations.
The target population of this research was 40 undergraduate blind students who enrolled in the academic year
2010. The research tool was the structured interview. The data
were analyzed by frequency, percentage and content analysis.
The results were as follows:
1) The conditions of teaching and learning for the blind
students at Sukhothai Thammathirat in the areas of educational
materials such as the course and CD audio assignments, sent
by mail, were evaluated over the passing criteria of 70 percent.
The teaching supplements, radio and television broadcasting,
the University service and examinations were found to be lower
than the designated passing criteria of 70 percent.
2) The problems of teaching and learning for the blind
students at Sukhothai Thammathirat, in the 5 areas comprising
the educational Inventory delivered by mail, teaching supplements,
radio and television broadcasting, the University service and
examinations were at the less and less possible levels.

บทน�ำ

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ บุคคลพิการถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ควรได้รับบริการทางการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลอื่น ๆ
เพื่อที่จะให้บุคคลพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอาชีพ ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วม
ในสังคมทั่วไปอย่างเป็นสุข การจัดการศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ ต้องเลิกระบบการสอนแบบเก่าหรือแบบท่องจ�ำและเปลี่ยน
ให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างครูกับนักเรียนและการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ ให้มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยให้มีความรู้ ความ
ช�ำนาญเฉพาะอย่างต่อเนื่องไปตลอดชั่วชีวิตของผู้ที่จะศึกษา จะท�ำให้เกิด
ทักษะทางความคิด ทั้งนี้ความส�ำคัญของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่
ปกติหรือบุคคลที่มี ความพิการย่อมต้องศึกษา (วิชัย วงษ์ ใหญ่, 2542)
ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ที่ได้ก�ำหนดการจัด
การศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
ให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชเล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็น โดยผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การจัดการ
การเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพิการทางการมองเห็นและน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ
รองรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็นที่จะเข้ามาศึกษาในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการทาง
การมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาพิการทางการมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพิการทางการ
มองเห็น ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2553 ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 40 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยเป็นแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด
ตอนที่ 2 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาพิการทางการมองเห็น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด และเป็นแบบเลือกตอบโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านวัสดุ
การศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ด้านการสอนเสริม ด้านวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ด้านการบริการของมหาวิทยาลัยและด้านการสอบ
ตอนที่ 3 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาพิการทางการมองเห็น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุดและเป็นแบบเลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน เช่นเดียวกัน
คือ ด้านวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ ด้านการสอนเสริม ด้านวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ด้านการบริการของมหาวิทยาลัยและ
ด้านการสอบ

ผลการวิจัย

การวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
		 1.1 ด้านวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ พบว่า มีความ
น่าสนใจในการศึกษาระดับปานกลางถึงระดับมาก
		 1.2 ด้านการสอนเสริม พบว่า การสอนเสริมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง
		 1.3 ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พบว่า รายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีความเหมาะสมระดับมาก
		 1.4 ด้านการบริการของมหาวิทยาลัย พบว่า การบริการของ
มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมระดับมาก
		 1.5 ด้านการสอบ พบว่า การสอบมีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง
2. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
ทางการมองเห็น
		 การวิจัยครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
พิการทางการมองเห็น คือขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอุปกรณ์การเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเฉพาะส�ำหรับ
ผู้พิการทางการมองเห็น

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ท�ำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบถึงสภาพ
และปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสภาพการจัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องปรับปรุง คือ เอกสารการสอน
ประจ�ำชุดวิชาในด้านการเรียงล�ำดับ ความถูกต้อง และทันสมัยของเนื้อหา
วิชา แบบฝึกปฎิบัติประจ�ำชุดวิชาในด้านความน่าสนใจที่จะฝึกฝนท�ำและ
แบบประเมินผลหลังเรียนในแบบฝึกปฏิบัติประจ�ำชุดวิชาให้มีความ
เหมาะสม การสอนเสริมในด้านรูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมและ
ความยาก-ง่ายของเนื้อหาวิชา แบบสอนกับระยะเวลา ให้มีความเหมาะสม
วิธีการสอนเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ ในเนื้อหาชุดวิชา
ให้มีความเหมาะสม สถานที่สอนเสริมในด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน ให้เพียงพอและสถานที่สอนเสริมมีระบบระบายอากาศภายใน
ห้องเรียนเหมาะสม รายการวิทยุโทรทัศน์ควรปรับให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ง่ายและรวดเร็ว การบริการของมหาวิทยาลัยในด้านความสะดวก
ในการติดต่อและการบริการข่าวสารต่างๆของมหาลัย จะต้องมีการปรับปรุง
ความรวดเร็วในการตอบปัญหา จะต้องให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาเมื่อเกิด
ปัญหาในการเรียน ความรวดเร็วการส่งเอกสารแบบฝึกปฏิบัติ วัสดุ
การศึกษาเกี่ยวกับเอกสารประชาสัมพันธ์และข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ให้ตามก�ำหนดเวลา การสอบจะต้องปรับปรุงเรื่องจ�ำนวนแบบทดสอบใน
แต่ละชุดวิชา ความชัดเจน ของข้อค�ำถามแบบทดสอบตรงกับเนื้อหาวิชา
ในเอกสารการสอน ระยะเวลาในการแจ้งผลการสอบให้มีความเหมาะสม

Withayajarn

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจัดท�ำเป็นหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับ
ผู้พิการทางการมองเห็น
2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญกับนักศึกษาพิการทางการ
มองเห็นในการอ�ำนวยความสะดวกในด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
หรือด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นบริการที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาต่อผู้เรียน

รายงานการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552. 13 มกราคม 2553.
วิชัย วงษ์ ใหญ่. 2542. พลังการเรียนรู้ ในกระบวนทัศน์ ใหม่. นนทบุรี:
SRPRINTINGLIMTED PARTNERSHIP.
ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องค์การมหาชน). 2545. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค จ�ำกัด.

การประเมินโครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
An Evaluation of the Course Instruction on the Online Project of the Faculty
of Nursing, Mahidol University
ชื่อนิสิต นางสาวฉวีวรรณ สาระคง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยน�ำเข้า
2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ใช้ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�ำนวน 23 คน อาจารย์ จ�ำนวน 130 คน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 - 4 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 416 คน
โดยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี จาก
จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด 840 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) การประเมินด้านปัจจัยน�ำเข้าที่ประกอบด้วย ความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมการประเมินของนักศึกษา คุณภาพของ
แบบ
ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบประเมินออนไลน์ ความเหมาะสม
ของวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ และ 2) ด้านกระบวนการ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นการเตรียมการ การด�ำเนินการ และติดตามประเมิน
ผล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
3) การประเมินด้านผลลัพธ์ ซึ่งได้แก่ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ความ
สะดวกรวดเร็ว ความพึงพอใจ ผลการประเมินที่สะท้อนสภาพความ

เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ส่วนความคุ้มค่าต่อการประเมินการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยภาพรวม ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด
ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับ จากผลการด�ำเนินงานด้าน
ต่างๆ พบว่าด้านที่ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำกว่าด้าน
อื่นๆ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ ด้านปัจจัยน�ำเข้า
พฤติกรรมการประเมินของนักศึกษา ท�ำการประเมินการเรียนการสอน
ทันที เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ภายใน
1 สัปดาห์ ส่วนด้านผลลัพธ์สะท้อนสภาพความเป็นจริงของการจัด
การเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์
ควรมีประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประเมินการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเห็นถึงการน�ำผลจากการประเมินมาใช้ ใน
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษาอย่างชัดเจน อันจะส่งผลให้การประเมินการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Abstract

This research aimed to evaluate the online course
instruction of the Faculty of Nursing, Mahidol University, in
3 components as follow: 1) input, 2) process and 3) product.
The population group of this study included personnel and
students of the Faculty of Nursing, Mahidol University, who
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conformed to the online course instruction, comprising of
23 administrators, 130 instructors, 5 related personnel, and
416 nursing students of years 2- 4 of academic year (B.E.)
2554, employing a random sampling of each student’s
class. The research instruments used in this study were
questioners, and structured interview forms seeking
frequency, percentage and analysis of content. The result
of this study revealed that: The input comprising of personnel
readiness, evaluation of students behavior, the quality of
evaluation pattern, the efficiency of online evaluation, the
appropriateness of materials and instruments, and the
budget. The evaluation of the process, including the
preparation of planning, the convenience and readiness
and satisfaction. The product of the evaluation reflected
the in-facto of the course instruction and the cost of online
evaluation of each aspect. In conclusion, in all aspect of
the evaluation the results were below expectation when
compared to the set criteria indicating urgent correction
including input factors, student’s evaluation behavior, and
the evaluation which should be performed within one week
of the instructions. As to the product of the evaluation
which reflected the fact of teaching-learning management
needed to be improved. It was suggested that the Faculty
of Nursing should set the practical criteria of leaningteaching so that instructors could conform to the direction
as well as the necessary public relations to students to
improve the teaching-learning management which would
ultimately improve the efficiency of teaching-learning
management.

บทน�ำ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็น
สถาบันระดับอุดมศึกษา มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้
กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, Online: 2552) การประเมินการเรียน
การสอนจึงมีความส�ำคัญที่จะช่วยตรวจสอบและควบคุมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
จึงต้องมีการประเมินผลการสอน ควบคู่กับการประเมินผลการเรียน
(อัจฉรา วัฒนาณรงค์, 2551) การประเมินช่วยให้ผู้สนับสนุน
โครงการได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนินงานของ
โครงการโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง
ท�ำให้ทราบถึงข้อจ�ำกัดและปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน (เยาวดี

รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2549)
จากการด�ำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์และประเมินรายวิชาด้วยระบบออนไลน์ มาระยะหนึ่ง พบว่า
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่มิได้เข้าไป
ท�ำการประเมินการสอนของอาจารย์ภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนผิดคน ผิดวิชา จากประเด็นปัญหาต่างๆ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการน�ำผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนไปใช้ ในการวางแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความส�ำคัญในคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการประเมินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลไก
ส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์และความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาของ
คณะต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพือ่ ประเมินปัจจัยน�ำเข้าของโครงการประเมินการจัด
การเรียนการสอนของอาจารย์/รายวิชา
2) เพือ่ ประเมินกระบวนการของโครงการประเมินการจัด
การเรียนการสอนของอาจารย์/รายวิชา
3) เพือ่ ประเมินผลลัพธ์ของโครงการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์/รายวิชา

ขอบเขตการวิจัย

การประเมินโครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์และประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบออนไลน์ ผู้วิจัยได้น�ำองค์ประกอบ
ของการประเมินเชิงระบบมาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน โดย
ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Product)
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย คือ บุคลากรและนักศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้ระบบประเมินการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�ำนวน
23 คน อาจารย์ จ�ำนวน 130 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน
5 คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4
ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 416 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามความ
คิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ต่อโครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์ ด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่ คุณภาพแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบประเมินออนไลน์ กระบวนการเตรียมการ
วางแผนในภาพรวม ด้านผลลัพธ์การประเมินการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์และความคุ้มค่า และแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาต่อโครงการ

Withayajarn
ประเมินการจัดการการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมการประเมินของ
ของนักศึกษา ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินออนไลน์ ผลลัพธ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

วิธีการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยดังนี้
1. แจกแบบสอบถามชุดที่ 1 ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง และขอนัดวันเวลาสัมภาษณ์ โดยได้บรรจุ
แบบสอบถามลงในซองเอกสาร ซองละ 1 ชุด พร้อมค�ำชี้แจง
ก�ำหนดให้ส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์ โดยขอรับคืนจากกล่องรับ
แบบสอบถามที่ตั้งไว้		
2. ประสานงานกับประธานนักศึกษา แจ้งวัตถุประสงค์ และ
ขอแจกแบบสอบถามชุดที่ 2 ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2-4
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 416 คน
โดยแจกและรับคืนภายในวันเดียวกัน และนัดวันสัมภาษณ์
3. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากนักศึกษา ผู้บริหาร
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความสมบูรณ์ บันทึกข้อมูล
แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และการค�ำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
4. การสัมภาษณ์ เมื่อได้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลแล้วน�ำผล
มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
5. น�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ การสัมภาษณ์
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยเกณฑ์การประเมิน
ปรากฏดังนี้ 80.00 - 100.00 หมายถึง ดีมาก, 60.00 - 79.99
หมายถึง ดี, 40.00 - 59.99 หมายถึง ต้องปรับปรุง, ต�่ำกว่าร้อยละ
40.00 หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัย โดยสรุปได้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) ได้แก่ 1) ความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ สรุปในภาพรวมพบว่า ด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 7 รายการ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
4 รายการ ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่าเจ้าหน้ามีภาระงานมาก
มีบุคลากรน้อยต้องปฏิบัติงานหลายด้าน และเสนอว่าควรพิจารณา
เพิ่มเจ้าหน้าที่ในงานบริการงานศึกษา ด้านการประเมินผลเพื่อ
สนับสนุนงานด้านการศึกษาอย่างจริงจัง 2) พฤติกรรมการประเมิน
ของนักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 2 รายการ อยู่ในเกณฑ์ดี 4 รายการ อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง 1 รายการ และอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุงเร่งด่วน 1 รายการ
3) คุณภาพของแบบประเมิน สรุปได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก 4 รายการ และอยู่ในเกณฑ์ดี 8 รายการ ผลสรุป
ข้อมูลความคิดเห็น จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้บริหาร
อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า แบบประเมินการจัด
การเรียนการสอน มีข้อค�ำถามมากเกินไป 4) ประสิทธิภาพของ

รายงานการวิจัย

ระบบประเมินออนไลน์ ผลการประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 1
รายการข้อค�ำถาม คือการประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว อยู่ใน
เกณฑ์ดี 4 รายการ และอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 2 รายการ และ
5) ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการประเมินการจัด
การเรียนการสอน แต่ระบบเครือข่ายที่หอพักนักศึกษาค่อนข้างช้า
2. ผลสรุปข้อมูลความคิดเห็นด้านกระบวนการ การเตรียมการ
การด�ำเนินการ ติดตามและประเมินผล ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก 1 รายการ อยู่ในเกณฑ์ดี 5 รายการ และอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 1 รายการ
3. ผลสรุปข้อมูลความคิดเห็นด้านผลลัพธ์การประเมิน
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ พบว่าผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดี 2 รายการ และอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 3 รายการ
จากทั้งหมด 5 รายการ
4. ผลสรุปความคุ้มค่าต่อการประเมินการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์ พบว่า ผลสรุปในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก 1 รายการ และอยู่ในเกณฑ์ดี 6 รายการ

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลสรุปข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมการประเมินของนักศึกษา
คุณภาพของแบบประเมิน ประสิทธิภาพของระบบประเมินออนไลน์
และความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ มีดังนี้
1) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผลการประเมินตามความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่ม เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ที่ก�ำหนด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนข้อเสนอแนะจาก
การสัมภาษณ์ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรมีการวางแผนการท�ำงานเชิงรุก
ให้มากขึ้น เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2) พฤติกรรมการประเมินของนักศึกษา ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
ผลการประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด มีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ส�ำหรับข้อเสนอแนะ
การประเมินในด้านนี้ อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าควรเตือนนักศึกษาให้เข้า
ท�ำการประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และชี้แจงให้นักศึกษา
เห็นความส�ำคัญของการประเมินการจัดการเรียนการสอน 3) คุณภาพ
ของแบบประเมิน ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็น
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยสรุปรวม พบว่าคะแนนการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ทั้ง 12 รายการประเมิน
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการสัมภาษณ์มีอาจารย์ผู้สอนบางส่วน
ต้องการปรับปรุงแบบประเมินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
4) ประสิทธิภาพของระบบประเมินออนไลน์ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พบว่า ผลการประเมิน
โดยสรุปรวม เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด อยู่ในเกณฑ์ดี
และเห็นว่าการประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
การใช้สีและกราฟิกเหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ ใช้
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
ระบบ ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและดึงดูดความสนใจมากกว่านี้
และ 5) ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการประเมินการจัด
การเรียนการสอน แต่ระบบเครือข่ายที่หอพักนักศึกษาค่อนข้างช้า
2. ด้านกระบวนการ การเตรียมการ การด�ำเนินการ ติดตาม
และประเมินผล ผลการประเมินโดยสรุปรวมเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
3. ด้านผลลัพธ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์ ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การประเมินการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยสรุปรวม ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง 2) ความคุ้มค่าต่อการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบออนไลน์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เห็นว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

เพื่อให้การด�ำเนินโครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบออนไลน์ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมี
การพิจารณาปรับปรุงด้านปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
ดังนี้
1. ด้านปัจจัยน�ำเข้า ในด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สิ่งที่
ควรพิจารณา 1) ความเหมาะสมของจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ต่อภาระงาน

2) ควรจัดท�ำแผนและระบบติดตามผลการน�ำข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่
ระบบประเมินให้ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างรวดเร็ว และ 3) ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบออนไลน์ ควรมีการปรับปรุงสีและกราฟิกให้มี
ความเหมาะสม ดึงดูดความสนใจเพิ่มมากขึ้น
2. ด้านกระบวนการ การรายงานผลการประเมินการจัด
การเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ ควรเพิ่มรูปแบบการรายงาน
ผลการประเมินที่หลากหลาย เช่น รายงานเป็นกราฟ หรือแผนภูมิ
เพื่อให้มองเห็นความชัดเจนและเข้าใจถึงผลการประเมินได้ง่ายยิ่งขึ้น
3. ด้านผลลัพธ์ คณะฯ ควรให้ความส�ำคัญกับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
ตื่นตัว เห็นความส�ำคัญ และน�ำผลจากการประเมินมาใช้ ในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อไป

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
A Development of Analytical Thinking Test for Muthayomsuksa 3 Students
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 2 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่สร้างขึ้น 3) เพื่อสร้าง
เกณฑ์ปกติสำ�หรับแปลความหมายคะแนนที่ได้จากแบบวัด และ 4) เพื่อ
สร้างคู่มือการใช้แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัด คือ
นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำ�นวน 953 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน แบบวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
ข้อคำ�ถาม 50 ข้อ ที่มุ่งวัดความสามารในการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่

ด้านการจำ�แนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการสรุป ด้านการอ้างอิง และ
ด้านการคาดการณ์ แต่ละด้านประกอบไปด้วยข้อคำ�ถามจำ�นวน 10 ข้อ
ที่มีลักษณะเป็นข้อคำ�ถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีคำ�ตอบที่ถูก
ต้องเพียงคำ�ตอบเดียว
ผลการวิจัยพบว่าแบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ดังนี้ 1) ด้านความ
ตรงตามเนื้อหา มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 2) ค่าความยากง่ายของ
ข้อคำ�ถามมีค่าตั้งแต่ 0.31 - 0.73 ค่าอำ�นาจจำ�แนกของข้อคำ�ถามมีค่า
ตั้งแต่ 0.26 - 0.85 สำ�หรับตัวลวงมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.05 – 0.32
และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ -0.46 ถึง -0.05 3) โครงสร้างของแบบวัด
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) ค่าความเที่ยงของ
แบบวัดรายด้าน ได้แก่ ด้านการจำ�แนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการสรุป
ด้านการอ้างอิงและด้านการคาดการณ์ มีเท่ากับ 0.80 0.80 0.78 0.76
และ 0.74 ตามลำ�ดับ ส่วนค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ

Withayajarn
0.94 5) เกณฑ์ปกติสำ�หรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดในรูปของ
คะแนนมาตรฐานทีปกติ ทั้งฉบับมีค่า T25 - T70 ส่วนเกณฑ์ปกติราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการจำ�แนกมีค่า T33 - T71 ด้านการจัดหมวดหมู่ มีค่า
T33 - T74 ด้านการสรุปมีค่า T32 - T70 ด้านการอ้างอิงมีค่า T31 - T69
และด้านการคาดการณ์มีค่า T34 - T73 6) คู่มือการใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น
สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และสะดวกในการนำ�ไปใช้

Abstract

The four specific objectives of this research were 1) to
construct the analytical thinking test for muthayomsuksa three
students under Bangkok secondary educational service area
office 2; 2) to investigate the quality of the analytical thinking
test; 3) to establish local norms of the analytical thinking test,
and 4) to provide the manual of the analytical thinking test.
Using multi-stage random sampling method, research sample
for test validation and norms construction consisted of 953
muthayomsuksa three students who studied in schools under
Bangkok secondary educational service area office 2 in second
semester, academic year 2012.
The developed analytical thinking test comprised of
50 items, aimed to assess 5 analytical thinking composition;
classification, categorization, conclusion, generalization, and
prediction. Each composition consisted of ten 4-choice with one
corrected answer items. The research result showed as follows:
1)The content validity showed the item objective congruence
index (IOC), were in the range of 0.60 – 1.00. 2) The item
difficulty index varied from 0.31 - 0.73, item discrimination
index were in the range of 0.26 - 0.85, item difficulty index of
distracters varied from 0.05 – 0.32, item discrimination index of
distracters varied from -0.46 to -0.05 3) the construct validity of
the test was achieved. 4) Cronbach’s alpha reliability coefficient
for the classification, categorization, conclusion, generalization,
and prediction was 0.80 0.80 0.78 0.76 and 0.74 respectively,
and for the whole test was 0.94. 5) The local norms for the
analytical thinking test score interpretation presented in the form
of normalized T-score for the whole test were in the range of
T25 – T70 and in the range of T33 - T71 for classification, in
the range of T33 – T74 for categorization, in the range of T32 –
T70 for conclusion, in the range of T31 - T69 for generalization,
and in the range of T34 – T73 for prediction and 6) The
ʹ′ 	
   test was easy to understand and convenient for
manual ofΥthe
usability.
Ζ ʹ′y 	
  

บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทำ�ให้ โลกในปัจจุบันเป็นยุคที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษย์ ในสังคมปัจจุบัน
จึงเต็มไปด้วยการเรียนรู้ จากข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา วันหนึ่ง ๆ คนเราจะต้องเผชิญกับการที่ต้องตัดสินใจใน
หลาย ๆ เรื่อง การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงมีประโยชน์อย่าง
มากในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2548)

รายงานการวิจัย

กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดในระดับพื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ทุกคน จะช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจ
ความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไร
บ้าง ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะนำ�ไปใช้ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำ�เป็น
ต้องทราบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับใด มี
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาอะไร ซึ่งจำ�เป็นต้องจะต้องมีเครื่องมือวัดที่มี
มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อให้ครูได้ ใช้เป็น
เครื่องมือสำ�หรับวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่ง
สามารถนำ�ผลการวัดที่ได้ไปใช้กำ�หนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
อีกทั้งผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนำ�ผลจากการวัด ไปใช้
เป็นแนวทางในการ กำ�หนดนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อช่วย
เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน รวมทั้ง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสร้าง
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่สร้างขึ้น 3) เพื่อสร้าง
เกณฑ์ปกติสำ�หรับแปลความหมายคะแนนที่ได้จากแบบวัด และ 4) เพื่อ
สร้างคู่มือการใช้แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำ�นวน
29,398 คน ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 51 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำ�นวน
953 คน จาก 11 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Marzano (2001) ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ การจำ�แนก
การจัดหมวดหมู่ การสรุป การอ้างอิง และการคาดการณ์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วันที่ 3 มกราคม 2556 – 5 มีนาคม 2556 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อกำ�หนดวันเวลาในการนำ�
แบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และนำ�คู่มือการใช้
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
แบบวัดไปให้ครูศึกษาและทดลองบริหารการสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัด ประกอบด้วย
1. 1 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา โดย
การคำ�นวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำ�ถามกับกับนิยามเชิงปฏิบัติ
การของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Mazano
(2001)
		 1.2 การตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัด
			 1.2.1 วิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อคำ�ถาม
			 1.2.2 วิเคราะห์ค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อข้อคำ�ถาม
			 1.2.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพตัวลวง
1.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามโครงสร้างของ
แบบวัด ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้ โปรแกรมสำ�เร็จรูป
LISREL
1.4 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงของแบบวัด แบบ
ความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
2. การสร้างเกณฑ์ปกติ ดำ�เนินการดังนี้
2.1 คำ�นวณหาตำ�แหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ของคะแนนที่ได้จาก
แบบวัด
2.2 หาค่าคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-score)
โดยใช้ตารางสำ�หรับแปลงค่าตำ�แหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็นคะแนนมาตรฐาน
ทีปกติ
2.3 ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์ปกติโดยการสร้าง
สมการถดถอย

สรุปผลการวิจัย

1. ความตรงตามเนื้อหา พบว่าข้อคำ�ถามในแบบวัดมีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.60 - 1.00
2. ค่าความยากง่ายของข้อคำ�ถามมีค่าตั้งแต่ 0.31 - 0.73 ค่า
อำ�นาจจำ�แนกของ
ข้อคำ�ถามมีค่าตั้งแต่ 0.26 - 0.85 สำ�หรับตัวลวงมีค่าความยากง่ายตั้งแต่
0.05 – 0.32 และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ -0.46 ถึง -0.05
3. ความตรงตามโครงสร้างของแบบวัดจากการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบวัดมีความตรงตามโครงสร้าง โดยค่า
ไคสแควร์ ที่ df เท่ากับ 1,165 มีค่าเท่ากับ 1,090.11 (p = 0.94) และ
ค่ารากกำ�ลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
0.048 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำ�ลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน มีค่าเท่ากับ 0.85 และ
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว มีค่าเท่ากับ 0.83
4. ความเที่ยงของแบบวัดในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ 0.80
0.80 0.78 0.76 และ 0.74 ตามลำ�ดับ ส่วนค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.94
5. เกณฑ์ปกติสำ�หรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดการคิด
วิเคราะห์ ในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติ ทั้งฉบับ มีค่า T25 - T70
ส่วนเกณฑ์ปกติรายด้าน ได้แก่ ด้านการจำ�แนก มีค่า T33 - T71 ด้าน
การจัดหมวดหมู่ มีค่า T33 - T74 ด้านการสรุปมีค่า T32 - T70 ด้านการ
อ้างอิงมีค่า T31 - T69 และด้านการคาดการณ์มีค่า T34 - T73
6. คู่มือการใช้แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความ
เหมาะสมและสะดวกในการนำ�ไปใช้ อ่านเข้าใจง่าย และมีส่วนประกอบ
สำ�คัญครบถ้วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแบบวัด นิยามความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ลักษณะของแบบวัด โครงสร้างเนื้อหาของแบบวัด
คุณภาพของแบบวัด เวลาที่ใช้ ในการดำ�เนิน การวัด วิธีดำ�เนินการวัด
การตรวจให้คะแนน และการแปลความหมายคะแนนที่ได้จากแบบวัด

การอภิปรายผล

1. คุณภาพรายข้อของแบบวัด ข้อคำ�ถามในแบบวัดมีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.60 -1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นมีความตรงตาม
เนื้อหา ดังที่ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2551: 141) กล่าวว่า ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไปคือข้อคำ�ถามที่มีคุณภาพ ข้อคำ�ถามในแบบวัดมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.31 - 0.73 และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ 0.26 - 0.85 แสดง
ว่า ข้อคำ�ถามในแบบวัดมีคุณภาพ ดังที่ บุญเรียง ขจรศิลป์ (2543:
114-118) กล่าวว่า ความยากง่ายของข้อคำ�ถามที่จะเลือกมาใช้ควรอยู่ใน
ช่วง 0.20 -0.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนกของข้อคำ�ถามที่ดีจะต้องมีค่าตั้งแต่
0.20 ขึ้นไป ส่วนตัวลวงอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.05 – 0.32 และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ -0.46 ถึง -0.05 ศิริชัย
กาญจนาวสี (2552: 225-226) กล่าวว่า ตัวลวงที่ดีควรมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป และมีค่าอำ�นาจจำ�แนกติดลบ ตั้งแต่ -0.05 ลงไป
2. คุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับ จากการตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้างของแบบวัด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า แบบวัดมีความตรงตามโครงสร้าง โดยโครงสร้างของแบบวัดมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไคสแควร์ ที่ df
เท่ากับ 1,165 มีค่าเท่ากับ 1,090.11 (p =0.94) และค่ารากกำ�ลังสอง
เฉลี่ยของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่า
เท่ากับ 0.048 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำ�ลังสองของความคลาดเคลื่อนโดย
ประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.85 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ว่าโมเดลจะมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อค่าไคสแควร์ไม่มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ค่า c2 / df ไม่เกิน 2 ค่า Standardized RMR และ RMSEA
มีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่า GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 (Joreskog,
Sorbom, Stephen du, and Mathilda du, 2001) สำ�หรับผลการ
ตรวจสอบค่าความเที่ยงของแบบวัด พบว่า ความเที่ยงของแบบวัดใน
แต่ละองค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.80 0.80 0.78 0.76 และ 0.74 ตาม
ลำ�ดับ และค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.94 ซึ่งสรุปได้
ว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงอยู่ในระดับที่สามารถนำ�ไปใช้วัดความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 97)
กล่าวถึงความเที่ยงของแบบวัดไว้ว่า แบบวัดควรมีความเที่ยงเบื้องต้น
อย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ได้
3. คะแนนจากการใช้แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
พบว่าร้อยละของค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 56.90 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ที่ไม่สูงมากนักจะต้องมีการพัฒนาระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ต่อไป โดยโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือนำ�สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้ ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อที่จะ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนให้พัฒนาอย่างสูงสุด
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ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนค่อนข้างต่ำ� ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางตามเกณฑ์ประเมินระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั่วไป
5 ระดับ และอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์การประเมินระดับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดหมวดหมู่ ซึ่งมีค่า
เฉลี่ยร้อยละเพียง 52.80 ดังนั้น ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรม หรือสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถนำ�มาใช้ ในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน
2. ควรมีการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่อิง
เนื้อหาสาระสำ�หรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้วัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้น
3. ควรมีการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สำ�หรับนักเรียนในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
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การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผูน้ �ำ ทางการเรียนการสอนของผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ
ทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน และที่
พึงประสงค์ 2) วิเคราะห์และจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น ในการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก 3) พัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน
390 โรงเรียน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผู้ ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 3 คน คือผู้บริหารโรงเรียน ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหาร
วิชาการ และครูผู้สอน รวมผู้ ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,170 คน เครื่องมือที่ใช้ ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ�ำเป็นใช้ค่าดัชนี PNImodifiedวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่ม โดยใช้การจ�ำแนกข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย

ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงทุกด้าน และที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับสูงทุกด้านเช่นกัน 2) ความต้องการจ�ำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กประกอบด้วย 14 สมรรถนะ 35 สมรรถนะย่อย และสมรรถนะ
ที่มีความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาโดยมีค่าดัชนีPNImodifiedสูงกว่าค่าดัชนี
PNImodified เฉลี่ยของแต่ละด้านมีจ�ำนวน 4 สมรรถนะ 10 สมรรถนะย่อย
ดังนี้ (1) การบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน (2) การพัฒนา
หลักสูตร (3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และ (4) การนิเทศ
และการประเมินผล 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทาง
การเรียนการสอนของผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย 44 แนวทาง
การพัฒนาที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

Abstract

The purpose of this research were : 1) to study present
situation and desirable instructional leadership competencies of
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small-sized school administrators. 2) to analyze and rearrange
instructional leadership competencies of small-sized school
administrators follow needs. 3) to develop guidelines to
development instructional leadership competencies of small-sized
school administrators. 390 small-sized school under the Office
of the Basic Education Commission were included in the study
using a Multi-Stage Stratified Random Sampling. A total of
1,170 informants composed of school administrators, head of
academicdepartments and teachers from each basic education
schools. Research instruments used in the study were
questionnaires and semi-structured interview. Collected data
was analyzed using descriptive statistics frequency, percentage,
mean, standard deviation and Modified Priority Needs Index
(PNImodified). Qualitative analysis by focus group using of classified
information, comparison of data and the inductive conclusion
were also used.
The research found : 1) instructional leadership
competencies of small-sized school administrators for both
present and desirable situations was high in general. 2) instructional leadership competencies of small-sized school administrators comprised of 14 competencies and 35 sub-competencies
with high need on 4 competencies and 10 sub-competencies
(1) resource administration for instruction (2) development
curriculum (3) research for develop learning quality (4) supervision
and assessment 3) guidelines to develop instructional leadership
competencies of small-sized school administrators comprised of
44 guidelines to development were found appropriate and
possible for implementation.

การจัดการเรียนการสอน เพราะไม่ว่ารัฐบาลจะส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณต่าง ๆ หลักสูตรของโรงเรียนจะดีเพียงใด ครูผู้สอนจะทุ่มเท
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมากเท่าใด ถ้าปราศจาก
ผู้น�ำที่จะก�ำหนดทิศทาง และน�ำพาให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของสถานศึกษา และผู้เรียนก็ ไม่อาจประสบความ
ส�ำเร็จได้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
หรือสมรรถนะความเป็นผู้น�ำเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต�่ำกว่า 120คน)
ต้องบริหารจัดการท่ามกลางปัญหาหลายประการ เช่น ขาดแคลนครู
ครูบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย งบประมาณไม่เพียงพอ
ท�ำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และจากการประเมินมาตรฐานของ สมศ.รอบสอง (พ.ศ.2549 2551) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน ร้อยละ 77.32ไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน).2552 : 24)และเมื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กในทุกช่วงชั้นและในทุกพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ต�่ำกว่านักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่และยังมี
นักเรียนในสัดส่วนที่ต้องปรับปรุงสูงกว่าในทุกช่วงชั้น จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทาง
การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
ผู้มีศักยภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก
อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการให้ โรงเรียนมีคุณภาพและมีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาต่อไป
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การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการพัฒนาบุคคลซึ่งเป็น
พลเมืองของประเทศ เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จนท�ำให้วิถีการด�ำเนินชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องพัฒนาคนโดยให้การศึกษา เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการในการพัฒนาคนให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆด้านอย่างต่อ
เนื่องและมั่นคงตามศักยภาพของแต่ละคน (อุทัยวรรณ โชชื่น อ้างถึงใน
สมเดช สีแสง.2550)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท�ำหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และทักษะของนักเรียนและชุมชน มีอสิ ระในการบริหารงาน เพือ่ ให้สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อ
การจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิผล โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรปู การศึกษา
ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระหน้าที่และบทบาทที่หลากหลายแตกต่างจาก
ผู้บริหารในยุคก่อนการปฏิรูป ผู้บริหารยุคใหม่จึงควรต้องมีการปรับเปลี่ยน
และแสดงบทบาทต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีความพยายามในการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะความเป็นผู้น�ำด้าน

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน และที่พึงประสงค์
2. เพื่อวิเคราะห์และจัดล�ำดับสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามความต้องการจ�ำเป็น
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทาง
การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 13,816 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 390 แห่งและโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรอง และไม่ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 จาก สมศ. ประเภทละ 10 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

Withayajarn

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ของสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับของสภาพปัจจุบันของสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (c =
3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยมีค่า
เฉลี่ยสูงสุดล�ำดับแรก คือ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน (c = 4.18) รองลงมา คือ การเสริมสร้างสัมพันธ์
ชุมชน (c = 4.11) และค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร (c = 3.82 , 3.82) และเมื่อพิจารณา
ตามสภาพด�ำเนินการในปัจจุบันของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
บริหารวิชาการ ครูผู้สอน อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
และต�่ำสุดไปในลักษณะเดียวกับภาพรวมรายด้าน ยกเว้นผู้บริหารและครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการ ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การพัฒนาหลักสูตร (c =
3.85,3.77)
ระดับของสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทาง
การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับ
สูง (c = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูงทุกข้อ
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดล�ำดับแรก คือ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เรียน (c = 4.43) รองลงมาคือ การเสริมสร้าง
สัมพันธ์ชุมชน (c = 4.38) และค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การพัฒนาหลักสูตร
และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ (c = 4.16, 4.16) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานบริหารวิชาการ ครูผู้สอนอยู่ในระดับสูงและผู้บริหารมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดและต�่ำสุด เป็นไปในลักษณะเดียวกับภาพรวม ยกเว้น ค่าเฉลี่ย
ล�ำดับรองลงมา คือ การรอบรู้เพื่อส่งเสริมครูมืออาชีพ (c = 4.48) ส่วน
ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปในลักษณะ
เดียวกับภาพรวม ยกเว้น ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการมีค่าเฉลี่ยล�ำดับ
รองลงมา คือ การรอบรู้เพื่อส่งเสริมครูมืออาชีพ (c = 4.36) และค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ (c = 4.13)
2. ผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ว่า ความต้องการจ�ำเป็นที่มีค่าดัชนี
PNImodified เท่ากับหรือมากกว่า ค่าเฉลี่ย PNImodified ของแต่ละด้าน ถือได้
ว่ามีความต้องการจ�ำเป็นต้องพัฒนาเพื่อน�ำมาเป็นประเด็นส�ำคัญในการ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ามี 4 สมรรถนะที่มีค่า
ดัชนี PNImodified เท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ย PNImodifiedของแต่ละด้าน
ดังนี้ 1) การบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 4) การนิเทศและ
การประเมินผล
3. ผลการก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะความเป็น
ผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทาง
การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จากการสรุปประเด็นจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีดังนี้ สมรรถนะที่ 1 การบริหารทรัพยากรเพื่อ

รายงานการวิจัย

การเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 แนวทางพัฒนา สมรรถนะที่ 2
การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 15 แนวทางพัฒนา สมรรถนะที่ 3
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ประกอบด้วย 12 แนวทางพัฒนา
สมรรถนะที่ 4 การนิเทศและประเมินผลประกอบด้วย 8 แนวทางพัฒนา
4. ผลการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ
ทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 10 สมรรถนะ
ย่อย 44 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ สมรรถนะที่ 1 การบริหารทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะย่อย 9 แนวทางพัฒนา
สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย
15 แนวทางพัฒนา สมรรถนะที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย 12 แนวทางพัฒนา สมรรถนะที่ 4 การ
นิเทศและประเมินผล ประกอบด้วย 2 สมรรถนะย่อย 8 แนวทางพัฒนา

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยที่น�ำเสนอมีข้อค้นพบที่น่าสนใจซึ่งผู้วิจัยขอน�ำเสนอ
ในการอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะความ
เป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สภาพปัจจุบันของสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีสภาพการด�ำเนินการในปัจจุบัน
อยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเป็นผู้มีสมรรถนะในการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารในยุคของเปลี่ยนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาท
ของการเป็นผู้น�ำยุคใหม่เพื่อให้การด�ำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิร์รานี วสุภัทร (2551) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ ในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของการบริหารโดย
ใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ส่วนสมรรถนะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส�ำเร็จของ
การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานผ่านวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในโรงเรียน
ประกอบกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนด
นโยบายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กไว้อย่างชัดเจน ท�ำให้ผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะความ
เป็นผู้น�ำเพื่อสามารถขับเคลื่อนนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วันชัย บุญทอง (2548) ที่พบว่า ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ มีความ
ต้องการในการพัฒนามากที่สุด ในส่วนข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ พบว่า
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีสภาพที่พึงประสงค์
ของสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กอยู่ในระดับสูง ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารวิชาการ ครูผู้สอน มีความต้องการผู้บริหาร
ที่มีสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก อาจเป็น
เพราะผู้บริหารเป็นบุคคลส�ำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา
ให้ไปสู่เป้าหมาย ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ (2543) ได้กล่าวว่า
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีความส�ำคัญ และ
ส่งผลต่อการพัฒนาครูและการพัฒนานักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ เพราะผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น�ำในโรงเรียนที่ต้องตัดสินใจ สั่งการ อ�ำนวยการ
ควบคุม ชี้แนะ ดูแลบ�ำรุงขวัญและให้ก�ำลังใจบุคลากรผู้ร่วมงานให้มีความ
กระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง อันมีผลท�ำให้ผู้ร่วมงาน
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการค้นพบในงานวิจยั นีจ้ ะสังเกต
เห็นว่าในส่วนของภาพรวมรายด้านของสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะ
ความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานปัจจุบนั โดยมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การจัดสภาพ
แวดล้อมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน และค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และการพัฒนา
หลักสูตร นัน่ หมายถึง ทัง้ ผูบ้ ริหาร ครูปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้างานวิชาการ และ
ครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกัน และมีความต้องการในการพัฒนา
ผู้บริหารให้เป็นผู้มีสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะที่มีความต้องการจ�ำเป็นต่อ
ความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
พบว่า สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการพัฒนาเป็นล�ำดับแรก คือ การ
บริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้บริหาร ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการและครูผู้สอนมีความต้องการให้ผู้บริหาร
เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการจัดหาทรัพยากรเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันโรงเรียน
ขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาเพราะมีภารกิจงานอื่น
นอกเหนือจากการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่
ค่อยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้มีจ�ำกัด เทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่างจ�ำกัด และที่มีอยู่ก็ ไม่
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต�่ำ จึงท�ำให้ทั้งผู้บริหาร และผู้ร่วมงานประสงค์ที่จะให้ผู้บริหารมี
ทักษะในการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการทดแทนการขาดแคลนครู ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบวางแผนและการบริหารจัดการ มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมพอ
เพียง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บุคลากรมีความรู้และเข้าถึงการใช้สื่อ ICT
ที่มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 2มาตรการที่ 3 ผลิตและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาสื่อส�ำเร็จรูปที่
สามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการน�ำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและระบบ
คอมพิวเตอร์มาเสริมการเรียนการสอน น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อ
น�ำไปก�ำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่เป็นปัญหาของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่ามีล�ำดับความต้องการดังนี้ 1. การบริหาร

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 4. การนิเทศและการประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาเดช บุญเชิดชู (2552) ทีพ่ บว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีจ�ำนวน
20 สมรรถนะ 101 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม สมรรถนะที่มีความต้องการ
พัฒนาสูง 5 ลักษณะย่อย ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
ความสามารถในการบริหารจัดการประกันคุณภาพ ความสามารถในการ
บริหารจัดระบบการปฏิบตั งิ าน ความสามารถในการบริหารการเปลีย่ นแปลง
และความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ ในองค์การ
3. ผลการน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ
ทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
พบว่าสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย 4 สมรรถนะ 10สมรรถนะย่อย และ
44 แนวทางการพัฒนา
จากการศึกษาความจ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ
ทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนั้นก็เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาในพื้นที่จริง ดังที่กนกอร
สมปราชญ์ และคณะ (2548) กล่าวไว้ว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบันทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารได้รุมเร้าเข้ามา ส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ทั้งระบบ การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารให้ทันเวลาและความต้องการจ�ำเป็น
การติดอาวุธทางปัญญาและการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ จึงจ�ำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเพิ่มสมรรถนะและ
ศักยภาพเพื่อท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการสร้างเสริมสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
มากมายในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องพยายามพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการบริหารจัดการ
กระบวนการทางการศึกษา ดังที่ดนัย เทียนพุฒ (2544) ได้กล่าวว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
ความเข้าใจ (Understand) ด้านทักษะ (Skill) และด้านเจตคติ (Attitude)
เพื่อที่จะได้เกิดการเรียนรู้และสามารถน�ำไปปฏิบัติจริง ไม่ใช่แต่เพียงการ
อบรมพัฒนาไม่มีการน�ำไปปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดการพัฒนาแต่อย่างไร

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กมีสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเป็น
สมรรถนะที่มีความต้องการพัฒนาสูงสุด ดังนั้นทั้งหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนทุกด้านให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กมีสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรเป็นสมรรถนะที่มีความต้องการ
พัฒนาเป็นอันดับรองลงมา ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความส�ำคัญ
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และด�ำเนินการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้ ความ
สามารถและทักษะในการจัดท�ำและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความเหมาะสมกับบริบท
รวมทั้งผู้เรียนสามารถด�ำรงตนในสังคม ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
3. จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กมีสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เป็นสมรรถนะ
ที่มีความต้องการพัฒนาเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจึงควรเร่งพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของงานวิจัย
และมีทักษะด้านการวิจัยเพื่อน�ำไปถ่ายทอด และเป็นพี่เลี้ยงให้คณะครูซึ่ง
โดยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็กจะประสบกับสภาพการขาดแคลนครู
ครูไม่ครบชั้นท�ำให้ทั้งผู้บริหารและครูมุ่งไปที่งานการเรียนการสอนมากกว่า
สามารถใช้งานวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
ทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วไปซึ่งจะส่ง
ผลให้ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
4. จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กมีสมรรถนะด้านการนิเทศและการประเมินผล เป็นสมรรถนะที่มีความ
ต้องการพัฒนาเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนาผู้บริหารให้มี
ทักษะด้านการนิเทศและการประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยจัดให้มี
ระบบพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ช่วยเหลือให้ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กมีทักษะด้านการนิเทศและการประเมินผลได้เป็นอย่างดีสามารถ
น�ำไปจัดกิจกรรมการนิเทศและการประเมินผลในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้คณะครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนและโรงเรียนในที่สุด
5. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทาง
การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสามารถด�ำเนินการได้ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดและเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กควรน�ำแนวทางในการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กอันจะส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีสมรรถนะด้านการบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ และการนิเทศและการประเมินผล เป็นสมรรถนะที่มี
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาเป็นล�ำดับต้นนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูล
โดยภาพรวมของทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นอาจท�ำการศึกษาสมรรถนะความเป็น
ผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามภูมิภาค
โดยเฉพาะ เนื่องจากในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างด้านสภาพสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อาจท�ำให้ได้ข้อมูลในการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กได้ตรงตามความต้องการของแต่ละภูมิภาคได้
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีสมรรถนะด้านการบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ และการนิเทศและการประเมินผล เป็นสมรรถนะที่มี
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาเป็นล�ำดับต้นนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูล
ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจท�ำการศึกษาสมรรถนะความ
เป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดต่างกันเพื่อ
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เปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารว่า
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
3. จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะความเป็นผู้น�ำทางการเรียน
การสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีสมรรถนะด้านการบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเป็นสมรรถนะที่มีความต้องการพัฒนาเป็น
อันดับแรก ดังนั้นอาจท�ำการศึกษากลยุทธ์ด้านการแสวงหาความร่วมมือ
หรือการสนับสนุนจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
เอกชนต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
4. จากผลการวิจัยที่ได้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป็น
ผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไปอาจน�ำไปพัฒนาเป็นรูปแบบหรือกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ
ความเป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ด�ำเนินการทดลองรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยอาจมีการเปรียบเทียบระหว่าง
โรงเรียนขนาดต่างกันในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานการศึกษาสังกัดอื่น ๆ ต่อไป

รายการอ้างอิง

กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. 2548. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�ำนักงาน. 2551. แผนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กปี 2551–2553. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
ดนัย เทียนพุฒ. 2544. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: เอชอาร์ เซนเตอร์.
นภาเดช บุญเชิดชู. 2552. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้น�ำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),
ส�ำนักงาน.2552. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบสองระยะ 4 ปี (พ.ศ.2549-2552).
กรุงเทพมหานคร. (อัดส�ำเนา).
วันชัย บุญทอง.2548. ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและ
การปฏิรูปการศึกษา. อุบลราชธานี : ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4
สมเดช สีแสง. 2550. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3. ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ. 2543. สาระส�ำคัญของร่างพระราช
บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร, (อัดส�ำเนา).
สิร์รานี วสุภัทร. 2551. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการและสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหารโดย
ใช้ โรงเรียนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

69

70

รายงานการวิจัย วิทยาจารย์

ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Relationship between Public Relations and Parents’ Participation in School
Activities Management in Pasanusorn Thonburi School, Klongsan District,
Bangkok Metropolis
นางสาวอภิฤดี มีแสง และ ดร.บุญลือ ทองอยู่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบ
แนวคิดในการศึกษาในด้านข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำ�เนินกิจกรรมของ
โรงเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำ�รวจจากตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง จำ�นวน
160 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น การประชาสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 และการมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า
1) ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
67.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ำ�กว่า ร้อยละ 44.37 อาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 30.62 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
ร้อยละ 28.75
2) การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี ในภาพ
รวมมีระดับความเป็นจริงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ระดับความเป็นจริงมาก โดยด้านการจัดกิจกรรม เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ด้านนโยบาย และด้านการ
เผยแพร่ข่าวสาร ตามลำ�ดับ
3) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของผู้ปกครองในโรงเรียน
ภาษานุสรณ์ ธนบุรี ในภาพรวม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ด้านวิชาการ
เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ด้านบริหารทั่วไป และการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านบริการ และด้านกิจการนักเรียน ตามลำ�ดับ
4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร มีค่า เท่ากับ
.573 เป็นไปในทางบวกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

This research aimed to study the relationship between
public relations and parents’ participation in school activities
management in Pasanusorn Thonburi School, Klongsan District,
Bangkok Metropolis. The conceptual framework consisted of the

parents’ demographic backgrounds, the school’s public relations
and the parents’ participation in the school activities. The survey
research method was adopted in the study, and 160 parents
were selected to be informants. Two set of questionnaires were
developed by the researcher in order to collect the data. The
reliability of the questionnaires which measured the school’s
public relations and the parents’ participation in the school
activities was .90 and .96 respectively. The statistics used for
data analysis consisted of frequency, percentage, mean,
standard deviation and Pearson correlation coefficient.
The results of the study showed that :
1) Most parents in the study were females (67.50%).
Educational background of most parents was high school and
lower (44.37%). Mostly, they were workers (30.62%) and earned
an average monthly income of Baht 10,001 - 15,000 (28.75 %).
2) In general, the school’s public relations were
considered highly practical. Considering each aspect, activity
management, community relationships, policies and
communication were rated and ranked from the highest scores
to the lowest respectively.
3) In general, the parents moderately participated in the
activities management in the school. Considering each aspect,
the parents highly participated in academic activities and
general administration activities. However, the parents
moderately participated in the activities concerning school
services and student affairs.
4) The results of the study showed that the relationship
between the school’s public relations and the parents’
participation in the school activities was positive (r = 0.573)
and significant at an alpha level of .01.

บทนำ�

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมปิ ญ
ั ญา และการเรียนรูท้ ส่ี ร้างโอกาสให้
คนไทยทุกคน คิดเป็นทำ�เป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ พร้อม
รับการเปลีย่ นแปลง มีการเสริมสร้างฐาน ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มีนวัตกรรม ความริเริม่ สร้างสรรค์สามารถสะสมทุนทางปัญญา เพื่อเสริม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรูเ้ ท่าทัน

Withayajarn
โลก สามารถรักษาต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้อย่างเหมาะสมควบคูก่ บั การ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และเป็นสังคมทีด่ �ำ รงไว้ซง่ึ คุณธรรม
ของเอกลักษณ์สงั คมไทยทีพ่ ง่ึ พาเกือ้ กูลกัน รูร้ กั สามัคคี มีจารีตประเพณี
ดีงาม มีการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาสและคนยากจน มีความรักภูมใิ จในชาติและ
ท้องถิน่ สามารถรักษาสถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักของสังคม ทีเ่ ป็น
รากฐานการพัฒนาชุมชน เครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง นำ�ไปสูค่ วามอยูด่ มี สี ขุ
ของคนไทย (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2544, หน้า 14 - 15)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ใช้เป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาของประเทศ มีผลบังคับใช้มาตัง้ แต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2542 (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
ค, หน้า 1) นับเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของไทย ที่ได้
กำ�หนดสาระทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาท และการมีสว่ นร่วมของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 ค, หน้า 9) ทัง้ ในด้าน
การตระหนักถึงหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ และขัน้ พืน้ ฐานให้แก่
เด็กในครอบครัว (มาตรา 11 และ 12) จนถึงการเข้าไปเป็นองค์ประกอบ
หนึง่ ในคณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(มาตรา 34 และ 38) ซึง่ จะทำ�หน้าทีก่ �ำ กับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ตลอดจนให้สทิ ธิแ์ ก่บดิ า มารดา ผูป้ กครองในการได้รบั สิทธิดา้ น
การสนับสนุนของรัฐ ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการอบรมเลีย้ งดู และ
การให้การศึกษาแก่บตุ รหรือบุคคลซึง่ อยูใ่ นความดูแล การสนับสนุนด้าน
เงินอุดหนุนสำ�หรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการได้รบั การลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีส�ำ หรับค่าใช้จา่ ยจากการศึกษา (มาตรา 13) (อภิญญา
เวชยชัย, 2544, หน้า 4)
โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนครอบครัวทีส่ องของนักเรียน อันเป็นบุตร
หลานของประชาชนในชุมชนหรือสังคมนัน้ ๆ จำ�เป็นต้องมีการติดต่อกับ
ประชาชนหลายกลุม่ ได้แก่ ผูป้ กครอง นักเรียน ครู อาจารย์ ข้าราชการ
หน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน (ธีรภัทร์ เจริญดี, 2542, หน้า 3)
การทีจ่ ะจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพนัน้ ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญหลาย
ประการ อันได้แก่ ความพร้อมของนักเรียน การจัดกระบวนการเรียน
การสอน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา สภาพแวดล้อม วัสดุอปุ กรณ์ สิง่ อำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ ความร่วมมือระหว่างผูป้ กครอง ครู ทัง้ องค์กรหน่วยงาน
และชุมชนต่างๆ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ดังนัน้ จำ�เป็นที่
โรงเรียนจะต้องมีการติดต่อกับประชาชนหลากหลายกลุม่ ได้แก่ ผูป้ กครอง
นักเรียน ครูอาจารย์ ข้าราชการหน่วยอื่นๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน
จึงจำ�เป็นทีโ่ รงเรียนจะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์
เมื่อการประชาสัมพันธ์มคี วามสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของโรงเรียน
การจัดการประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องทีน่ า่ สนใจ และควรแก่
การศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการจัดการประชาสัมพันธ์ ในงานการศึกษาเป็นสิง่
สำ�คัญ โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
เปิดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ด�ำ เนินการ
มาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2527 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 22 ปี โรงเรียนได้จดั การ
ศึกษาโดยดำ�เนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ใช้แนว
การจัดประสบการณ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2534 และการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยจัดการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางปฏิรปู
การศึกษาเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปญ
ั หาเป็น และนักเรียนจะได้เรียน
อย่างมีความสุข

รายงานการวิจัย

ด้วยเหตุนี้การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการ
ประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการทบทวนแนวคิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาของ
เด็กในสถานศึกษา บทบาทของผู้ปกครองในด้านต่างๆ รวมถึงรูปแบบ
วิธีการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา ปัจจัย
และเงื่อนไขที่เป็นคุณ อันจะนำ�ไปสู่การปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ นำ�ไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง
พ่อแม่ ผู้ปกครองกับครู อาจารย์ ในโรงเรียนที่เป็นทิศทางอันพึงประสงค์
และเป็นประโยชน์อย่างสอดคล้องกับโรงเรียน ชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ปกครอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำ�รวจจากตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง
จำ�นวน 160 คน จำ�แนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน เครื่องมือที่
ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Correlation)

ผลการศึกษา

1. สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูป้ กครองกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ำ�กว่า จำ�นวน
71 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37 อาชีพรับจ้าง จำ�นวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ
30.62 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 15,000 บาท จำ�นวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.75
2. การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี ใน
ภาพรวมมีระดับความเป็นจริงมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีระดับความเป็นจริงมากด้านการจัดกิจกรรม เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ด้านนโยบาย และด้านการ
เผยแพร่ข่าวสาร ตามลำ�ดับ
		 1) ด้านนโยบาย ในภาพรวมมีระดับความเป็นจริงมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความเป็นจริงมากเกี่ยวกับโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กพัฒนาทุกด้าน รองลงมาโรงเรียนใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ และโรงเรียนจัดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ การ
ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอยู่เสมอ เป็นอันดับสุดท้าย
		 2) ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร ในภาพรวมมีระดับความเป็น
จริงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความเป็นจริงมากเกี่ยวกับ
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน การเผยแพร่
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
ข่าวสารการจัดกิจกรรมถึงผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับโรงเรียนใกล้เคียง และหน่วยงานอื่นเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน เป็นอันดับสุดท้าย
		 3) ด้านการจัดกิจกรรม ในภาพรวมมีระดับความเป็นจริง
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเป็นจริงมาก เกี่ยวกับ
โรงเรียนจัดงานประจำ�ปีเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันให้กับครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ส่วนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน ให้ความรู้
รวมถึงวิธีการป้องกันโรค ในรูปแบบของนิทรรศการ เป็นอันดับสุดท้าย
		 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในภาพรวม
มีระดับความเป็นจริงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความ
เป็นจริงมาก เกี่ยวกับโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิมนต์พระ เชิญชวน
ให้ชุมชนเข้าร่วมทำ�บุญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันไหว้ครู และการให้บริการแก่
ชุมชน เช่น อนุญาตให้ ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม เป็นอันดับสุดท้าย
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ปกครองการมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของผู้ปกครองในโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี ในภาพรวมการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากด้านวิชาการ เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาด้านบริหาร
ทั่วไป การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางด้านบริการ และด้านกิจการ
นักเรียน ตามลำ�ดับ
		 1) ด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับให้ความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจำ�ตัวนักเรียน รองลงมา คือ
ให้การส่งเสริมบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ส่วนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเกี่ยวกับเสนอ
แนะ การปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็น
อันดับสุดท้าย
		 2) ด้านกิจการนักเรียน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเฉพาะ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สำ�คัญ เช่น วันพ่อ และวันแม่ เป็นอันดับที่ 1 ส่วนการร่วมประเมินการ
จัดงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็นอันดับสุดท้าย
		 3) ด้านบริหารทั่วไป การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนด้วยตนเอง และการแนะนำ�วิทยากรหรือสถานที่
จัดอบรมสัมมนาครูแก่โรงเรียน เป็นอันดับสุดท้าย
		 4) ด้านบริการ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมากเกีย่ วกับเข้าร่วม
หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมวันสำ�คัญทางศาสนาที่โรงเรียนกับวัดจัดใน
ชุมชน ส่วนการให้ค�ำ แนะนำ� คำ�ปรึกษาหารือ ข่าวสารข้อมูล การใช้บริการ
อาคารสถานที่ เป็นอันดับท้าย
3. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นไปในทาง
บวกอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีความสัมพันธ์เป็นบวก อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
1. การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี
		 ด้านนโยบาย ควรมีการซ่อมแซมสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน อยู่เสมอ พร้อมทั้งการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด
เรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจำ�วัน (เรื่องไข้หวัด 2009 การป้องกันไข้
เลือดออกในฤดูฝน การป้องกันไข้หวัดในฤดูหนาว เป็นต้น)
		 ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร อาจจะมีการประกวดในด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่นักเรียน เช่น ประกวดเรียงความ วาดภาพ
ร้องเพลง และแข่งขันด้านวิชาการ ฯลฯ พร้อมกับนำ�ผลงานมา
แสดงด้วย
		 ด้านการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น จัดส่ง
นักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันสำ�คัญ จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
เป็นต้น
		 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โรงเรียนควร
จะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานต่างๆ มากขึ้น
2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของผู้ปกครองในโรงเรียน
ให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านบริหารทั่วไป
และด้านบริการ โดยทางผู้ปกครองอาจจะแนะนำ�การจัดตกแต่ง
สถานที่ให้กับทางโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือที่ชำ�รุดเพื่อ
ป้องกันอันตรายนักเรียน และผู้ปกครอง
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คนปั้นดาว 3 …แฟนฉัน
“ฮาว เมนนิ เพ็นส์ อาแด อิน ดีส บอกซ์ ?,น้อย!”
“น้อย! น้อย! ตอบครูเขาไปสิ” ไผ่เอื้อมมือไปสะกิดร่างเสมือนไร้วิญญาณนั้น
“คะ คะ ครับ” น้อยรับค�ำแบบตะกุกตะกัก ดวงตาเบิกโพลงเหมือนคนตกใจตื่น
“ฮาว อาร์ ยูว์? เป็นอะไรไปน้อย ไม่สบายหรือเปล่า” ชาดกถามด้วยความห่วงใย
“เปล่าครับ”
“งั้นก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะ”
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา น้อยมีอาการแปลกๆ เช่นนี้ ท�ำให้ชาดกสงสัยเป็นอย่างมาก เขาเคยเรียกน้อยมาพบเพื่อพูดคุย
ส่วนตัว แต่ค�ำตอบที่ได้คือ
“ผมไม่ได้เป็นอะไรครับ”
ชาดกนั่งตรวจการบ้านนักเรียนอยู่ที่ห้องพักครู น้อยท�ำการบ้านผิดทุกข้อ แถมลายมือยังขยุกขยิกยุ่งเหยิงเหมือนยุงตี
กัน เขาขมวดคิว้ ตรองอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วหยิบงานเก่าของน้อยขึน้ มาเปรียบเทียบดู งานเก่ากับงานใหม่ของน้อยแตกต่างกันราวกับ
เป็นผลงานของคนละคนกัน ขณะที่เขาก�ำลังครุ่นคิดเรื่องของน้อยอยู่นั้น ไผ่ก็วิ่งมาเกาะที่ประตูห้อง ไผ่มักจะมาหาเขาเสมอ
ถ้ามีโอกาส ดูๆ ไปไผ่จะชอบเขามาก เขาเองก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากเช่นกัน
“ครูครับ ผมเข้าไปได้ไหมครับ”
“อ้าวไผ่เหรอ เข้ามาสิลกู มีอะไรให้ครูชว่ ยก็บอกมา” ไผ่วงิ่ ปร๋อเข้ามาหาเขาทันที เขาโอบไหล่เด็กน้อยและลูบศีรษะเบาๆ
“ไม่มีอะไรหรอกครับ ผมเห็นครูท�ำงานทั้งวัน ครูคงจะเหนื่อย ผมก็เลยอยากช่วยครูท�ำงานบ้างหน่ะครับ” ไผ่พูดเสียง
เจื้อยแจ้ว ใบหน้าชุ่มยิ้ม
“ขอบใจมากไผ่ งานครูไม่หนักนักหรอก” เขายิ้ม รู้สึกรักไผ่ขึ้นเป็นกอง
“เอ้อ! ครูมีเรื่องสงสัยอยากจะคุยกับไผ่หน่อย”
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“เรื่องอะไรหรือครับ” ไผ่ท�ำตาลอกแลก
“เธอสังเกตไหมว่า พักนี้น้อยเขามีอาการแปลกๆ อยู่นะ การเรียนก็ตกลงไปมาก”
“นั่นสิครับ ผมเห็นเขานั่งเหม่อ คิดถึงใครก็ ไม่รู้ ทุกชั่วโมงเลย ตอนกลางวันเขาก็หายไปไหนไม่รู้ครับ ไม่มาเล่นกับ
เพื่อนเหมือนอย่างเคยเลยครับ”
“ไผ่ ครูอยากให้เธอช่วยครูหน่อยนะ เธอลองสืบดูซิว่า น้อยเขาท�ำอะไรกับใครบ้าง แล้วรีบมารายงานครูนะ”
“ได้ครับ” ไผ่รับค�ำแข็งขัน แววตาเป็นประกาย ฉายแววนักสืบน้อย
สองวันก็ ได้เรื่อง ไผ่วิ่งกระหืดกระหอบมาหาชาดกที่ห้องพักครู
“ครู ครูครับ ได้เรื่องแล้วครับ” ไผ่หยุดนิดหนึ่ง หอบหายใจตัวโยน ซี่โครงบาน
“ไม่ต้องตะโกน ค่อยๆ พูดก็ ได้” ชาดกปราม
“น้อยเขามีแฟนแล้วครับครู เป็นพี่ ม.3 ชื่ออารมณ์ เป็นเพื่อนกับพี่เนื้อเก้าไงครู ครูจ�ำพี่เนื้อเก้าได้ ใช่ไหมครับ”
“ได้สิ ว่าแต่เธอรู้ได้อย่างไรว่า พวกเขาแฟนกันฮึ”
“ผมเห็นเขาแอบนั่งจีบกันที่ริมหนองหวาย ผมเห็นเขากอดกันด้วยครับ” ไผ่ตอบท�ำท่าทางน่าตื่นเต้น
“ขอบใจมากไผ่ ที่เหลือเป็นหน้าที่ของครูเอง ไปเรียนหนังสือได้แล้วไป อ้อเดี๋ยว ดีส อีส อะซีคริท เรื่องนี้เป็นความลับนะ”
ชาดกก�ำชับ
ไผ่รับค�ำแล้ววิ่งหายเข้าไปในห้องเรียน ชาดกรีบเก็บงานบนโต๊ะ เดินลงอาคารเรียนหลบเสียงฝีเท้าของครูไมราที่ก�ำลัง
เดินมาทางห้องพักครู เขาท�ำทีเดินกลับบ้านพักครู แล้วอ้อมหลังบ้าน ลัดเลาะไปตามแนวทางเดินเล็กๆ ริมทุ่งนา ย้อนกลับไป
ทางหมูบ่ า้ นซึง่ อยูห่ น้าโรงเรียน ไม่นานนักเขาก็เดินหลบสายตาของครู และนักเรียนผ่านทางเข้าหมูบ่ า้ นสูห่ นองหวาย เขาเดิน
เลาะริมหนองหวายไปสู่ดงไผ่เพื่อใช้เป็นที่ก�ำบังกายใกล้ๆ กันนั้น แล้วเหลือบดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือ
“สามโมงครึ่ง เลิกเรียนพอดี” เขาพูดกับตัวเองเบาๆ
…เวลาค่อยๆ ผ่านไปอย่างเชื่องช้า เขานั่งแอบอยู่นานก็ ไม่เห็นมีทีท่าว่าเด็กทั้งสองคนจะมาที่นี่ดังไผ่ว่า เขาทนรอคอย
ต่อไปไม่ไหวจึงลุกขึ้น ขณะที่เขาก�ำลังจะก้าวเท้าเดินออกจากที่ซ่อน ทันใดนั้นเขาก็เห็นน้อยก�ำลังเดินลัดเลาะตามเส้นทางที่
เขาเดินมาเมื่อครู่ เขารีบกลับเข้าที่ก�ำบังทันที ใจเต้นตึกๆ
น้อยนั่งลงบนพื้นหญ้าริมหนองหวาย หยิบก้อนหินโยนลงในน�้ำ แล้วนั่งเหม่อยิ้มหวานอยู่คนเดียว เวลาผ่านไปไม่นานนัก
อารมณ์ก็มาถึงหนองหวาย
“น้อยน่ารักจัง รอพี่นานไหมจ๊ะ” เธอหยอดค�ำหวาน พลางหยิกแก้มน้อยเบาๆ น้อยไม่ตอบแต่หน้าแดงเป็นลูกต�ำลึง
เธอนั่งลงใกล้ๆ น้อย ทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุข โดยไม่รู้เลยว่า มีสักขีพยานคอยจับตาดูการกระท�ำของพวกเขาทั้งสอง
แบบตาไม่กระพริบ
“พี่ครับ ผมอยากได้รถแด๊นซ์ พี่ซื้อให้ผมนะ…นะ” น้อยท�ำเสียงออดอ้อนพลางเอนศีรษะซบไหล่แฟนรุ่นพี่
“คราวที่แล้ว พี่ก็ซื้อให้คันหนึ่งแล้วนะ”
“ก็มันเก่าแล้วนี่ นะพี่นะ…นะ” น้อยออดอ้อน สายตาวิงวอน
“ก็ ได้ แต่น้อยต้องรักพี่คนเดียวนะ”
“ไชโย! น้อยรักพี่ที่สุดเลย” น้อยรีบสวมกอดแฟนรุ่นพี่ ด้วยความดีใจ
ชาดกแทบจะกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ เขารู้สึกทั้งขัน ทั้งเป็นห่วงลูกศิษย์ทั้งสองระคนกัน เด็กผู้ชายที่ยังไม่ประสาเรื่องรัก
กับเด็กผู้หญิงที่เพิ่งจะริรัก เหมือนดอกกุหลาบแรกแย้มกับดักแด้หนอนผีเสื้อยังไงยังงั้น
ก่อนที่จะมีอะไรเลยเถิดไปกว่านี้ เขาจ�ำเป็นต้องแสดงตัวขัดจังหวะเสียก่อน เสียงสวบสาบจากดงไผ่ ท�ำให้ทั้งสองรีบ
ผละออกจากกัน ทันทีที่พวกเขาเห็นชาดกใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัด
“ครูชาดก !” ทั้งสองพูดพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้
“พวกเธอมาท�ำอะไรกันที่นี่ ท�ำไมยังไม่กลับบ้าน” เขาถามเสียงแข็ง
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น ว นิ ย า ย

“เอ่อ…คือ…หนูกับน้อยมานั่งเล่น ก็คุยกันสนุกๆ ไม่มีอะไรนี่คะ” เด็กสาวร้อนตัว
“ท�ำไมเธอต้องโกหกครูด้วย หรือว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่เคารพครูแล้ว” เขาท�ำตาดุใส่
“หมายความว่า ครูก็เห็นหนูกับน้อย…” อารมณ์ท�ำท่าจะร้องไห้
“ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่ก็แฝงไว้ด้วยความทุกข์ ในเวลาที่ไม่เหมาะควรในวัยเรียนของพวกเธอ ความรักจะท�ำ
ให้พวกเธอได้รับแต่ความทุกข์ แต่เมื่อเวลาอันควรมาถึงความรักจึงจะท�ำให้คนเราได้รับความสุข” เขาใช้น�้ำเสียง เรียบๆ
แต่เยือกเย็น
“ครูหวังว่าเธอคงจะเข้าใจครูนะ น้อยยังเด็กมาก เขาไม่รู้คุณค่าความรักของเธอหรอก ใครเอาอกเอาใจเขา เขาก็รัก
คนนั้น เป็นความรักแบบลูกหมา ลูกแมว ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหรอกนะ”
“น้อย สิ่งที่เธอท�ำไม่ใช่นิสัยของสุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษ ไม่ควรเอาเปรียบสุภาพสตรี”
“เอาเถอะ เรื่องนี้จะเป็นความลับต่อไป หากพวกเธอสัญญาว่าจะไม่ประพฤติตัวเช่นนี้อีก”
อารมณ์และน้อยเหลียวมามองหน้ากันแล้วก้มหน้า ก่อนจะให้ค�ำมั่นสัญญากับชาดก
“โธ่ เอ๊ย เด็กหนอเด็ก” ชาดกร�ำพึงกับตนเอง หลังจากน้อยและอารมณ์แยกย้ายกันกลับบ้านแล้ว เขายืนมองผืนน�้ำ
กว้างใหญ่อยู่เพียงล�ำพัง ความรู้สึกสุขใจที่ได้ช่วยเหลือลูกศิษย์ของตนให้พ้นจากความมืดบอดเพราะพิษของความรักเข้าตา
เป็นความดีทที่ �ำให้เขาภาคภูมใิ จ แม้วา่ เขาจะปรารถนาอาชีพครูหรือไม่กต็ าม แต่เขาได้ท�ำหน้าทีท่ คี่ รูควรท�ำแล้วอย่างน่านับถือ
วันรุ่งขึ้นชาดกตัดสินใจที่จะต้องสอนเพศศึกษาในวิชาแนะแนวให้กับนักเรียน เขาอธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ
โดยใช้แผนภาพประกอบ เด็กๆ พากันตั้งใจฟัง ตาไม่กระพริบ ในขณะนั้นเขาไม่ทันสังเกตเห็นครูไมราซึง่ ยืนดูการสอนของเขา
อยู่ที่ประตูด้านหลังห้องเรียน หล่อนตวาดแว้ดขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจ
“ตายแล้ว นี่พวกเธอเรียนอะไรกัน” เสียงแหลมของหล่อนบาดแก้วหู
“นี่เธอสอนอะไรของเธอ นี่มันโรงเรียนนะ ไม่ใช่ โรงแรม” หล่อนหันมาถลึงตาใส่เขา
“ผมคิดว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่เด็กควรรู้ครับ” เขาตอบ ในแววตาแข็งกร้าว
“อ้อ เดี๋ยวนี้เก่งแล้วนี่ อยากจะท�ำอะไรก็ท�ำ ไม่ต้องปรึกษาพี่แล้วนี่ เออ อยากสอนอะไรก็สอนไป แต่อย่าให้เกิดเรื่อง
ไม่ดีไม่งามระหว่างครูกับลูกศิษย์ก็แล้วกัน” หล่อนเหยียดสายตาเย้ยหยัน
“นี่ พี่ก�ำลังดูถูกผมนะครับ”
“ดูถูกแล้วจะท�ำไม” หล่อนพูดปนเสียงหัวเราะท้าทาย
ชาดกรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรง ค�ำพูดดูถูกของหล่อน ท�ำให้เขาแทบจะหมดความอดทน ถ้าหล่อนเป็นชาย
เขาจะตะบันหน้าด้วยก�ำปั้น เอาเลือดเสียออกจากปากชักโครกของหล่อนเสีย แต่มันไม่มีประโยชน์อันใด อีกอย่างหล่อน
ก็เป็นหญิง เขาจะต้องเสียศักดิ์ศรีสักปานใด หากเขาท�ำสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วยอารมณ์ชั่วแล่น
เขาเก็บกลั้นอารมณ์เหล่านั้น หันกลับมาสอนลูกศิษย์ต่อไปอย่างไม่ไยดีต่อถ้อยค�ำเหยียดหยามของหล่อน ปล่อยให้
หล่อนส�ำรอกเอาค�ำสกปรกโสโครกออกมาเปรอะเปื้อนปากของหล่อนเองจะดีกว่า ครูไมรากระทืบเท้าเดินออกจากห้องเรียน
ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่รู้ ได้ยินแต่เสียงด่าอยู่แว่ว ๆ ก่อนจะจางหายไปในอากาศ
ชาดกสอนนักเรียนต่อไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น และเด็ดเดี่ยวในเจตนาอันบริสุทธิ์ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในวัน ข้างหน้าเขา
ไม่อาจรู้ได้ เขารู้แต่เพียงว่าบัดนี้เขาก�ำลังท�ำในสิ่งที่ซื่อตรงต่อหัวใจอันบริสุทธิ์ด้วยกุศลเจตนาของเขาเท่านั้น
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โดย : พงศ์ภัทร์ กิม

น า ฏ ศิ ล ป์ ไ ท ย

รากเหง้าและเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่น่าหวั่นใจ
นาฏศิลป์ คือ ศาสตร์แห่งการละครและการฟ้อนรำ�ทำ�เพลงประเภทต่างๆ แปลกแยกออกไปแต่ละ
ท้องถิน่ ความเชื่อ ศาสนา ภาษา นิสยั ใจคอของผูค้ น และชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในชาตินนั้ ๆ ท้องถิน่ นัน้ ๆ
ชนทุกชาติในโลกต่างแต่ลว้ นมีศลิ ปะแห่งการร้องรำ�ทำ�เพลง แตกต่างกันไปตามภูมปิ ญ
ั ญาของแต่ละชาติ อันเป็นรากเหง้า
เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกความเป็นชาตินั้นๆ ชนทุกชาติทุกภาษาล้วนมีความชื่นชม รัก และปรารถนาได้สืบสานเอกลักษณ์
ศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ให้ดำ�รงคงอยู่และเฟื่องฟูตลอดไป คนไทยเป็นชนชาติหนึ่งที่คนในสังคมโลกชื่นชมยกย่องว่า
เป็นศิลปะที่สวยงามวิจิตร มาตั้งแต่โบราณกาลโดยเฉพาะเมื่อประมาณกว่า 100 ปีที่แล้วตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “นาฏดุริยางคศิลป์” ของไทยเฟื่องฟูมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและชาว
ต่างประเทศมาก เพราะพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดฯ และทรงโอบอุ้มไว้ ในพระบรมราชาอุปถัมภ์
ในปี พ.ศ. 2467 ได้มีละครไทยคณะหนึ่งไปเปิดการแสดงในอเมริกาและแคนนาดา ตระเวนแสดงตามเมืองต่างๆ ถึง
24 เมืองเป็นเวลานานถึง 6 เดือน และประสบผลสำ�เร็จอย่างสูงได้รับการต้อนรับจากคนอเมริกาและคนแคนนาเดียน เข้าชม
การแสดงแน่นทุกโรงที่เปิดแสดงซึ่งมีหลักฐานยืนยันจากจดหมายที่ผู้จัดการคณะละครไทย คือ นายแฟรงค์ ฮิกส์ และนาย
เซ่งกิม ครามกำ�จร ผู้ช่วยผู้จัดการได้เขียนรายงานมาถึง นายศิลป์ ศรีบุญเรือง หรือ “ทิดเขียว” นักพากย์ชื่อดังของคนไทย
และนายศิลป์ได้นำ�จดหมายเหล่านั้นลงในนิตยสาร “ข่าวภาพยนตร์” ที่เขาเป็นบรรณาธิการอยู่ และต่อมาได้มีการรวบรวม
พิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งนายศิลป์ได้เขียนคำ�นำ�ไว้ ในการพิมพ์ครั้งแรกซึ่งคัดมาบางตอนดังนี้
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ศรี จันทร์คณา (ตัวนาง-ซ้าย) เลื่อน (ตัวพระ-ขวา)
ในชุดแสดงที่อเมริกา

บันทึกสยาม

รูปหมู่ละครไทยก่อนไปอเมริกาลงในหนังสือภาพยนตร์สยาม
ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2467

“จดหมายเหตุเรื่องละครไทยไปอเมริกานี้ เห็นควรกล่าวเสียในทีน่ สี้ กั หน่อยว่า เมื่อราว พ.ศ. 2467 ต้นปี มีชาวอเมริกนั
คนหนึ่งชื่อนายมอลดอพ ผู้แทนบริษัท “คีช” แห่งกรุงนิวยอร์ก ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพระนครเกิดมีความอยากได้ นาฏศิลป์
ของไทยไปแสดงยังประเทศอเมริกา จึงได้มา พา นาย ช. ซองอ้วน ศรีบุญเรือง ผู้จัดการบริษัทภาพยนตร์พัฒนากรในฐานที่
นาย ช. ซองอ้วน เป็นพ่อค้าในการมหรสพ ทัง้ ได้มกี ารติดต่อการค้าภาพยนต์อยูก่ บั บริษทั ต่างประเทศในอเมริกาอยูแ่ ล้วในยุคนัน้
เพื่อจะได้เชื่อมความไมตรีประการหนึง่ และเพื่อเผยแพร่นาฏศิลปะของไทยให้ชาวอเมริการูจ้ กั ประการหนึง่ จึงได้ตกลงจัดหา
ละครรำ�ให้แก่ นายมอลดอฟ ตามความปรารถนาพร้อมทั้งปี่พาทย์ 1 วง และคณะตะกร้อ 1 วง รวมคนทั้งหมด 27 คนมี
นายแฟรงค์ ฮิทส์ ผู้ทำ�หนังสือพิมพ์ บางกอกไตมส์ เป็นผู้จัดการ นายเซ่งกิม ครามกำ�จร เป็นผู้ช่วย เริ่มเดินทางออกจาก
กรุงเทพฯ เมื่อกลางเดือน กันยายน พ.ศ. 2467 ตรงไปปีนัง แล้วจับเรือโดยสารของบริษัท คอลลาไลน์ ชื่อ เปรสิเดนท์ ฮาริสัน
ตรงไปอเมริกาทีเดียว
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นายแฟรงค์ ฮิกส์ (ขวา) และนายเซ่งกิม คร้ามกำ�จร (ซ้าย)

คณะละครโดยมากที่จัดส่งไปแสดงอเมริกาครั้งนี้เป็นละครซึ่งได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีมาแล้วจากสำ�นักสมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยและเป็นที่ตื่นเต้นกันในหมู่พวกคนไทยมากโดย
นานๆ จะได้ข่าวจากละครไทยไปแสดงให้ชาวต่างประเทศดู แต่เพราะการที่ละครไทยไปแสดงต่างประเทศในครั้งที่กล่าวนี้
ไม่ใช่เป็นครั้งแรก ด้วยเหตุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่5) ก็ ได้มีละครไทยไปแสดงต่างประเทศก็ครั้ง
หนึ่งและเดินทางไปแสดงจนถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์เบอก ประเทศรัสเซีย แม่ครูตุลันกับนายเผ็งซึ่งเป็นผู้ปกครองละครไทยไป
อเมริกาชุดทีก่ ล่าวนี้ ก็ ได้เคยร่วมทางไปแสดงด้วยเหมือนกัน แกเคยบอกกับข้าพเจ้าว่าในชีวติ ของแกได้ไปแสดงละครให้ฝรัง่
ดูสองหนเท่านีแ่ หละ การส่งละครไปแสดงอเมริกาครัง้ นี้ได้เป็นบทเรียนอย่างหนึง่ คือ สัญญาว่าด้วยค่าจ้างค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั
ซึง่ เรารูส้ กึ ว่าเสียเปรียบอยูม่ าก เช่น ค่าแรงตัวละคร เราควรจะคิดเป็นเหรียญอเมริกนั แต่เราไปคิดเป็นเงินบาทละครคนหนึง่
ควรจะได้ 250 เหรียญต่อ 1 อาทิตย์ พวกฝรั่งกลับให้เรา 250 เหรียญต่อ 1 เดือนดังนี้ ตลอดจนค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าที่พัก
ก็ตอ้ งเป็นทางเราออกเองทัง้ สิน้ กว่าจะรูต้ วั ก็หลวมตัวถึงอเมริกาเสียแล้ว พวกฝรัง่ นักเล่นด้วยกันถึงกับตบอกผลุงว่า บริษทั คีธ
ได้ละครไทยมาแสดงอเมริกาเหมือนได้เปล่าๆ ทั้งนี้เราจะโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเราเอง ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเรา
อ่อนกว่าเขาเพราะได้เคยปฏิบัติกันในบ้านเราอย่างไรอย่างนั้นลืมนึกไปว่า เขาเป็นคนเมืองแก้วข้าพเจ้าก็มีส่วนรับผิดชอบ
อยู่เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามผลของการที่ละครไทยไปอเมริกาครั้งนี้จะได้เป็นกำ�ไรก็เพียงว่าส่งเสริมให้ชาวอเมริการู้จักเมืองไทย
คนไทยและทุกๆ แห่งที่แสดงได้รับการต้อนรับจากทางบ้านเมือง และประชาชนชาวอเมริกันอย่างดียิ่ง ตลอดหนังสือพิมพ์
แทบทุกฉบับก็ ได้กล่าวขวัญชมเชยอย่างน่าปลื้มใจ คณะละครได้แสดงอยู่ที่อเมริการวม 24 จังหวัดเป็นเวลา 6 เดือนเศษ
จึงได้กลับเมืองไทยเมื่อต้นปี พ.ศ. 2468”.....
คณะละครไทยรอนแรมไปในทะเลผ่านสิงคโปร์ไปเกือบ 2 เดือนจึงถึงนิวยอร์ก ซึ่งก็ ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มนักข่าว
อย่างล้นหลาม และลงข่าวการไปเยือนของคณะละครไทยกันเกรียวกราว เช่น หนังสือพิมพ์นิวยอร์กอีฟเวนนิ่ง เจอรัลด์ ได้
เสนอข่าวละครไทยก่อนถึงว่า
“คณะละครไทยและตะกร้อพร้อมด้วยดนตรีซงึ่ เป็นชุดแรกที่ ไม่เคยมาประเทศนี้ ได้ลงโดยสารเรือเปรสิเด็นต์ ฮาร์
ริสนั ทีส่ งิ คโปร์ออกเดินทางมาแล้วและจะได้ออกโรงแสดงละครฮิปโปโดรมของบริษทั บี เอฟ คีธ ในนิวยอร์ก ราวเดือน
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คณะละครไทยเมื่อกลับจากอเมริกา นั่งหน้าซ้ายสุด คือนายทองคำ�

น่านี้ เป็นข่าวโทรเลขทีผ่ อู้ �ำ นวยการโรงละครฮิปโปโดรมพึง่ ได้รบั คณะละครไทยและดนตรีนเี้ ป็นชุดเยีย่ มทีน่ ายเฮร์รี่ เย
มอนด๊อฟ ผู้แทนบริษัท คีธ แผนกต่างประเทศได้เลือกมาสำ�หรับฮิปโปโดรมเมื่อคราวที่เขาออกไปเที่ยวทั่วโลก”
“นางละคร 8 คน ซึง่ บางคนมาจากวังต่างๆ ในตะวันออกไกล จะแสดงระบำ�แบบเก่าของเมืองไทยและจะแต่งตัว
ตามแบบที่เคยนิยมกันมาเมื่อ 1,000 ปีเศษหรือกว่านั้น (โม้เกินจริง) คณะดนตรีที่มาด้วยมีรวม 6 คนกับมีกลองและ
อะไรอื่นๆ มาด้วยพร้อมคณะตะกร้อมี 4 คน ซึ่งคนหนึ่งได้เคยรับเหรียญตราเครื่องหมายความสามารถสำ�หรับการละ
เล่นชนิดนี้มาแล้ว”
ละครไทยได้เปิดการแสดงครั้งแรกเป็นรอบปฐมฤกษ์ที่โรงละครฮิปโปโดรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 โดยใช้
ฉากวัดโพธิ์ สมมติเรื่องว่ามีผู้ส�ำ เร็จราชการทหารกับภรรยาพร้อมด้วยผู้คนข้าทาสกับช้างเล็กๆ เชือกหนึง่ มาที่วดั โพธิ์ จึงมีการ
รื่นเริงต่อหน้าผู้สำ�เร็จราชการ โดยมีท่านสมุหนครบาลนิวยอร์กให้เกียรติมาชมด้วย ซึ่งท่านมีความพอใจมาก ได้ถ่ายรูปรวมไว้
เป็นที่ระลึกกับตัวละครด้วย
หลังจากเปิดแสดงทีโ่ รงละครฮิปโปโดรมถึง 2 สัปดาห์เต็มแต่คนดูยงั ไม่ยอมถอย แม้ โรงละครจะจุคนดูได้ถงึ 6,000 คน
เลยต้องย้ายไปแสดงต่อที่โรงละครปร็อคเตอร์ ซึ่งอยู่ถนนเดียวกัน แต่จุคนได้เพียง 4,000 คนจากนั้นก็ ไปแสดงที่โรงละคร
ฟอร์ดัมส์เธียเตอร์อีก ก่อนที่จะย้ายเมืองไปแสดงที่บัลติมอร์ซึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กก็ยังประโคมข่าวละครไทยไม่ขาดสาย
แสดงอยูท่ บี่ ลั ติมอร์ 1 สัปดาห์ และทีฟ่ ลิ าเดลเฟียอีก 1 สัปดาห์ซงึ่ คนทัง้ สองเมืองนีก้ น็ ยิ มชมชอบไม่แพ้คนนิวยอร์ค เข้าชมกัน
แน่นโรง ผูว้ า่ ราชการเมืองบัลติมอร์ก็ให้เกียรติไม่แพ้ผวู้ า่ ราชการฯ นิวยอร์ก เชิญคณะละครไปศาลาว่าการ ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก
แล้วยังพานั่งรถชมเมืองโดยรอบด้วย
“การแสดงของคณะละครไทยครั้งนี้ ไม่ว่าแสดงในอเมริกาหรือแคนนาดา ก็ ได้รับการต้อนรับจากผู้ชมอย่าง
ล้นหลามทุกแห่งและต่างชื่นชมในการแสดง บางแห่งถึงกับขอเพิม่ รอบ “มิดไนท์” และเมื่อการแสดงจบลงต่างก็ลกุ ขึน้
ปรบมือและส่งเสียง “ฮูเร ฮูเร” กันลั่น พร้อมทั้งตะโกนคำ�ว่า “กู๊ดไนท์” เมื่อปิดฉากหลังจากผู้แสดงออกมาเข้าแถวโค้ง
คำ�นับผู้ชม ซึ่งนับว่าได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยซึ่งสมัยนั้นยังมีน้อยคนที่รู้จัก”
นอกจากนี้ในจดหมายฉบับสุดท้ายของนายแฟรงค์ ฮิกส์ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั การคณะละครไทยทีเ่ ขียนถึงนายศิลป์ ศรีบญ
ุ เรือง
ได้ ให้ข้อคิดที่น่าสนใจไว้ตอนหนึ่งว่า
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“การทีค่ ณะละครไทยเราได้มโี อกาสไปแสดงทีป่ ระเทศอเมริกาคราวนี้ ความจริงก็เป็นเรื่องทีน่ า่ อัศจรรย์อยูบ่ า้ ง แต่ไม่ใช่
เป็นการอัศจรรย์ที่ละครไทยได้ไปเล่นเมืองฝรั่ง ถ้าหากคิดๆ ก็ควรจะเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่ กล่าวโดยสังเขปก็คือ แต่ก่อน
ร่อนชะไรมา คงไม่มีใครฝันว่าละครรำ�ของไทยเราจะเป็นที่นิยมของพวกฝรั่ง เพราะพวกเรามักจะเห็นกันว่าละครของพวกเรา
รำ�กันเนิบๆ นาบๆ ที่ไหนฝรัง่ จะชอบดู แม้แต่พวกเราเองก็ยงั เคยค่อนๆ กันว่า ดูละครรำ�ไม่ทนั ใจ กว่าจะย้ายแข้งย้ายขาเหยาะ
ย่างออกมาได้แต่ละบทก็แสนเข็ญ อันข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ดูเหมือนผู้ค่อนไม่ได้คิดเสียเลยว่า บทบาทของละครรำ�เป็นบทบาท
ที่งามตาและเป็น “ศิลปะ” อันยอดเยี่ยมของละครไทย ซึ่งฝึกฝนได้ยากกว่าการเต้นรำ�ของฝรั่งหลายร้อยเท่า พวกเราเสียอีก
อาจเลียนการเต้นรำ�ของฝรั่งได้ภายใน 15 วัน แต่ฝรั่งหัดรำ�อย่างเราให้ได้เหมือนเราหัดเต้นรำ�ของเขาไม่ได้เลย
การที่พวกเราเองเห็นละครของเราเป็นการธรรมดาๆ ก็น่าจะเนื่องมาจากความชิน ส่วนที่จะแก้ไขบทบาทให้เร็วทันใจ
นั้นก็ยังมีข้อที่ควรแก้ไขได้บางอย่าง แต่นั่นขอยกเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นนาฏศาสตร์เถิด
ถ้าจะมีผู้ตามว่า การที่ละครรำ�ของเราไปแสดงมาแล้วคราวนี้ ชาวอเมริกันรู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งจะตอบคำ�ถามในเรื่องนี้
อย่างไม่ใช่ยกตัวเองก็ต้องตอบว่าชาวอเมริกันมีความพอใจเสียยิ่งกว่าพอใจ หากจะมีผู้ขัดคอว่า ก็ต่อเมื่อไปทำ�บทเนิบๆ ร้อง
ก็ ไม่รู้เรื่องกัน จะพอใจอย่างไร ข้อนี้ขอตอบว่าฝรั่งเขาไม่ได้ฟังการร้อง เมื่อเอย เมื่อนั้น พระมณีพิชัยนาถา ฯลฯ ทำ�นองที่
เคยร้องกันโหวกๆ นั้น เขาดูการรำ�และบทบาทของเราต่างหาก ถึงแม้บทบาทนั้นจะยืดเยื้อก็ ไม่ทำ�ให้เขารู้สึกเหนื่อยตา หรือ
รำ�คาญอย่างใด ตรงกันข้าม เขากลับชมเสียอีกว่า การฟ้อนรำ�ของละครไทยมีบทบาทละมุนละมอมน่าเอ็นดูซึ่งเขายอมรับว่า
เป็น “อาต” (อาร์ต) อย่างดีที่สุด ดังปรากฏจากคำ�ชมเชยของท่าน ฮิลลันต์ สมุเทศาภิบาลนิวยอร์ก เป็นต้น นี่ก็แสดงให้เห็น
แล้วว่าฝรัง่ ไม่ได้เหยียดการฟ้อนรำ�ของไทยเราเลย ฉันอยากจะพูดอีกครัง้ ว่า การฟ้อนรำ�ของไทยควรบำ�รุงจริงๆ ไม่ควรปล่อย
ให้ตกต่ำ�ไปเสีย ถ้ามิฉะนั้นต่อไปเราจะไม่มีอะไรแสดงอวดเขา”
ที่ยกมานั้นเป็นเหตุการณ์ ในโบราณกาลที่คนไทยทุกคนมองเห็นในคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันได้แก่ การฟ้อนรำ� ระบำ�
ละคร โขน และการแสดงพื้นเมือง บรรพบุรุษมองตรงกันว่า นาฏศิลป์เป็นรากเหง้าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ของ
คนไทยของชาติไทยทีถ่ อื เป็นหน้าทีข่ องคนไทยทุกคนจะต้องเรียนรูฝ้ กึ ฝน และอนุรกั ษ์สบื สานให้ฟเู ฟื่องทีด่ �ำ รงอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า
เป็นเอกลักษณ์ของชาติบา้ นเมือง แต่นบั จากอารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกได้รกุ คืบแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย
และด้วยความไม่ใส่ใจปลูกฝังเยาวชนคนไทยรุน่ หลังๆ มารุน่ แล้วรุน่ เล่าศิลปวัฒนธรรมแขนงนาฏศิลป์ดนตรีของไทยถูกปล่อย
ปละละเลยถูกมองว่าคร่ำ�ครึ น่าเบื่อหน่าย ไม่ค่อยได้รับความสนใจสนับสนุนพัฒนาก้าวหน้าเท่าที่ควร คนไทยทุกวันนี้ ไม่ค่อย
มองเห็นคุณค่าแห่งนาฏศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์เท่าที่ควร
ในปัจจุบนั สำ�นักงานพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้รา่ งหลักสูตรการศึกษาพืน้ ฐานฉบับใหม่ โดยลดหมวดหมูว่ ชิ า
เรียนจาก 8 หมวดเหลือ 6 หมวด โดยยกเลิก หมวดศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ โดยเอาวิชาเหล่านี้ ไปรวมอยู่ในหมวดสังคมและ
ความเป็นมนุษย์ไม่มคี ำ�ว่า ศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ เป็นตัวหลักเหมือนเดิมนัน่ หมายถึงคุณค่าของวิชาเหล่านีเ้ ป็นเพียง “กาฝาก”
เท่านั้นกระมังและสมบูรณ์อยู่ในหลักสูตรบังคับเรียนเพียงระดับประถมศึกษาเท่านั้น
อนิจจา! นาฏศิลป์วิชาเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ไทย
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
โดย : ดร.วิทยา ศรีชมภู

CSHSCR

Innovative

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย
มีผู้ ใช้งานทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ มากขึน้ ทุกวัน ทุกคนมีอสิ ระทีจ่ ะเข้าไปแบ่งปันความรูแ้ ละเลือกเครื่องมือทีด่ ที สี่ ดุ
เพื่อนำ�ไปเผยแพร่ความรูท้ ตี่ วั เองต้องการสื่อสารและเสนอความคิดใหม่ๆ ได้ โดยไม่ถกู ปิดกัน้ ถ้าโรงเรียน
ตระหนัก และให้ความสำ�คัญการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ตามบริบทของโรงเรียนในเรื่องของความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ก็จะสามารถดำ�เนินการจัดการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สามารถนำ�เครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดระบบ Community แห่งการ
เรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาในโลกปัจจุบันอย่างยิ่ง ดังเช่นโรงเรียนที่จะได้แนะนำ�
ให้ผู้อ่านได้รู้จักในวันนี้ นั่นก็คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยท่าน ผอ.การันต์ จันทรานันท์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 345
หมู่ 2 ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญปัญหานักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
ไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้ เช่น ติดเกม แชท Facebook ปัญหานักเรียนไม่ฝึก คิด ทำ�
แก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการเรียนรู้ และไม่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่อาเซียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่พัฒนาทักษะ และศักยภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
เพื่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนานักเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และไม่ใช้
ประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยี Social Media เพื่อทางการศึกษาและระบบ Community แห่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายจึงได้นำ� CSHSCR
Social Media Innovative ซึง่ ดำ�เนินการด้วยการสร้าง Blog
Wordpress นำ�เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ YouTube, SlideShare,
Scribd, Flickr, Facebook และการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways โดยเนื้อหาแยกเป็นส่วนๆ ให้เห็นภาพ
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดแนว (ทั้งภาค
เรียนและหน่วยการเรียนรู้) และเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน
ตามสภาพวิชา และระดับชั้น มีการวิเคราะห์ความจำ�เป็น
ในการนำ�เครื่องมือ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนรู้
มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูผู้สอนสร้างเครือข่าย
ความคิด (Knowledge Management : KM) มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
CSHSCR Social Media Innovative ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างได้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ โลก
ยุคศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครูได้ ใช้เทคนิค วิธีการที่นักเรียนได้ฝึก คิด ทำ�
แก้ปญ
ั หา การใช้อนิ เทอร์เน็ตด้านการเรียนรู้ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ทางการ
ศึกษา และเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน้นกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการใช้ CSHSCR Social Media Innovative ของโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย เชียงราย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู โรงเรียน ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ด้วยบล็อก Wordpress และเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

http://kruhathairat.wordpress.com/
ครูหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์

http://patcharaporn9.wordpress.com/
ครูพัชราภรณ์ อิ่นถานา

http://kruannchemistry.wordpress.com/
ครูธิดารัตน์ แสงฮวด

http://theerapornpcccr.wordpress.com/
ครูธีรภรณ์ พัฒใหม่

http://kruboonlerd.wordpress.com/
ครูบุญเลิศ จรัส

• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
http://kru.papat888.wordpress.com/
ครูพพรรธน์ มณีรัตน์
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1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นทุกวิชา ผลการทดสอบ
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนโดยรวมทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับจังหวัด สังกัด และระดับ
ประเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(LAS) เพื่อการประกันคุณภาพนักเรียนภาพรวมโดยรวม สูงกว่าค่าเฉลีย่
ระดับจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่ สพม.เขต 36 และระดับประเทศ นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ โดยได้ฝึก คิด ทำ� แก้ปัญหา
การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการเรียนรู้ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่อาเซียน นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารงาน CSHSCR
Social Media Innovative ไปประยุกต์ ใช้อย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนทีม่ ผี ลงานได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รบั รางวัล
ดีเด่นในระดับต่างๆ
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รบั รางวัล
ดีเด่นในระดับต่างๆ เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ และ เข็ม สธ. โครงการการจัด
การเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways โรงเรียนได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัล
เหรียญทอง ระดับประเทศที่ 1 หรือได้รับคัดเลือกให้นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ “Thailand Innovative Teachers
Leadership Award 2013” ครูได้พฒ
ั นาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำ�ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสอื่ สังคม (Social Media) สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และนำ�แหล่งเรียนรูม้ าใช้ ในการจัดการจัดการเรียน
รู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
3. ด้านโรงเรียน CSHSCR Social Media Innovativeเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งผลให้ โรงเรียนได้รบั ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานโล่ โครงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน สมศ. ผ่านการเมิน.รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด เป็นต้น
สุดท้ายนี้ต้องบอกว่า ขอชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จริงๆ ครับ ที่ได้นำ� CSHSCR Social Media
Innovative ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสังคม หรือสื่อ Social Media มาใช้ ในทางการศึกษา ในยุคแห่งสังคมออนไลน์ที่กำ�ลังก้าว
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในการปรับใช้ ในวงการศึกษา ซึ่งจากผลการดำ�เนินการดังกล่าวถือได้ว่าประสบผลสำ�เร็จอย่างสูง
เกิดประโยชน์ตอ่ แวดวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและบทบาทสำ�คัญในกระบวนการจัดการศึกษา หรือ
ปฏิรูปการศึกษา ต้องตระหนักและเล็งเห็นความสำ�คัญต่อการใช้สื่อดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา รวมทั้ง
การกำ�หนดแนวทางของการปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบนั ซึง่ Social Media ในหลากหลายประเภท
ที่กล่าวถึงในตอนต้นนั้น คงเป็นสื่อทางการศึกษาที่ต้องเข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อการศึกษาเรียนรู้ ในสังคมในปัจจุบันและ
ในอนาคตอย่างแน่นอน จึงเป็นประเด็นสำ�คัญทีท่ กุ ฝ่ายต้องตระหนักและเตรียมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังเช่น โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จุดประกายการเริ่มต้นที่ดี ดังที่ได้นำ�เสนอมาในข้างต้นมาแล้วครับ
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หนังสือน่าอ่าน

โดย : วินีตา รังสิวรารักษ์

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
ราคา :
ISBN :

“แผน” เพื่อแผ่นดิน
วิทยา เวชชาชีวะ
โพสต์บุ๊กส์
350 บาท
9789742281595

เรื่องราวชีวิตซึ่งพิสูจน์ว่า ‘ความดี ความเพียร ความถ่อมตน’
ย่อมเป็นหนทางสู่ความส�ำเร็จอย่างมีเกียรติ ควรแก่การแซ่ซ้อง

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
ราคา :
ISBN :

ชุด รู้จักประชาคมอาเซียน
วิทย์ บัณฑิตกุล
สถาพรบุ๊คส์
1,595 บาท
9786162012525 000 CM

การรวมตัวกันของ 10 ประเทศเล็กๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อกรกับ
ความซับซ้อนผันผวนของโลก มาท�ำความรู้จักกับ 10 ประเทศ บรูไน, กัมพูชา, พม่า,
ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนามและไทย

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ผู้แปล :
ส�ำนักพิมพ์ :
ราคา :

เสือสิบเจ็ดตัวของลูตา
ลินดา คริสตานดี
เพ็ญศรี พานิช และคณะ
นาคร
168 บาท

กล่าวถึงสังคม การเมือง ศาสนา เพศสภาพ และภาวะปัจเจก ที่กะเทาะได้อย่าง
น่าตะลึง ทั้งโดยแนวสัจสังคม และสัจนิยมมหัศจรรย์
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ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ผู้แปล :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

ยกเครื่องความคิด
Jason Fried, David Heinemeier Hansson
อาสยา ฐกัดกุล
วีเลิร์น, สนพ.
288 หน้า
180 บาท
9786167164731

หนังสือให้ค�ำแนะน�ำแบบนอกรอกมากๆ แต่ไม่ได้นอกกรอบแบบไร้เหตุผล ถือว่า
ให้แง่คิดอีกมุมมองนี่นึกไม่ถึงได้เสมอๆ เช่นการยกตัวอย่างการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
ซึ่งก็ดี แต่จะดีกว่ามากหากเรียนรู้จากความส�ำเร็จ
ชื่อหนังสือ : เดินทางไกล... แก้วสารพัดนึก หนึ่งชีวิต... กับร้อยสายน�้ำ
ส�ำนักพิมพ์ : หจก. พี.เอ็น.จี. ซัพพลาย
ราคา :
200 บาท
เนื้อหาสาระการแทนคุณแผ่นดิน สารคดีธรรมชาติ 13 เทือกเขา กับร้อยสายน�้ำ
ที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตชาวไทย ควบคู่กับนวนิยายชาวชาติพันธุ์ วิถีชีวิตมนุษย์บนที่สูง
ประกาศเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน
สนใจสอบถามและสั่งจองหนังสือได้ที่ 0 2904 6868

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

ล้มกี่ครั้งก็ยังลุกได้
นายแพทย์ติยะ
ต้นรัก
176 หน้า
149 บาท
9786169040200

อย่ายอมแพ้ ให้กับความล้มเหลวเด็ดขาด ตราบเท่าที่ลมหายใจของคุณยังอยู่
“ชีวิต ไม่ได้สิ้นสุดแค่การล้มเหลวเพียงครั้งเดียว ความส�ำเร็จของชีวิต ไม่ได้พิสูจน์
แค่วันนี้ แต่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์มัน”
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ปอกเปลือกกีฬา
โดย : ช.ใช้

World Cup Trophy
การแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นกลางปีที่ประเทศบราซิลใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ดังนั้น ขอปลุกกระแสให้ผู้อ่าน
เตรียมตัวสำ�หรับการแข่งขันที่กำ�ลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าด้วยบทความเกี่ยวกับความเป็นมาของถ้วยรางวัลที่จะมอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขันในฟุตบอลรายการนี้ คงไม่เร็วไปเนอะ
จูลส์ ริเมต์ (Jules Rimet) ชาวฝรั่งเศส คือผู้เสนอในที่ประชุมของประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(Federation Internationale de Football Association: FIFA) ให้จดั การแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1902 แต่การแข่งขัน
จริงเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งอุรุกวัยรับเป็นเจ้าภาพและสามารถเก็บถ้วยแชมป์ไว้ ในประเทศได้สำ�เร็จ หลังจากเอาชนะ
อาร์เจนตินาไป 4-2 ในนัดชิง โดยมีเพียง 13 ชาติเข้าร่วมแข่งขัน ณ ขณะนั้น
ถ้วยแชมป์ที่อุรุกวัยได้เชยชมเป็นทีมแรกนั้น เป็นผลงานการออกแบบของ อาเบล ลาเฟลอร์ ประติมากรชื่อดังชาว
ฝรั่งเศส เป็นถ้วยที่ผลิตจากเงินและทองคำ�น้ำ�หนัก 3.8 กิโลกรัม ตัวถ้วยมีความสูง 35 เซนติเมตร ออกแบบให้มีลักษณะ
เหมือนเทพธิดาแห่งชัยชนะ (Goddess of Victory) หรือ “ไนกี” ตามตำ�นาน
กรีกโบราณ ส่วนฐานทำ�ด้วยหินสีฟ้าหรือไพฑูรย์ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำ�หรับสลักชื่อ
ประเทศต่างๆ ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี 1930-1970
ปี ค.ศ. 1946 ฟีฟ่ามีมติเป็นทางการให้เปลี่ยนชื่อถ้วยแชมป์ “วิคทอรี”
(Victory) เป็น “จูลส์ ริเมต์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานฟีฟ่าคนที่ 3 ซึ่งอยู่ใน
ตำ�แหน่งยาวนานถึง 33 ปีระหว่าง ค.ศ. 1921-1954 ถือเป็นบุคคลสำ�คัญที่ริเริ่ม
ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกดังกล่าว
หลังจากฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ.1938 การแข่งขันต้องหยุดชะงัก
ไป 12 ปี เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และกลับมาจัดแข่งขันครั้งที่ 4
ในปี ค.ศ.1950 โดยบราซิลรับเป็นเจ้าภาพท่ามกลางความขัดแย้งของหลายๆ ชาติ
เนื่องจากควันหลงจากสงครามโลกนั่นเอง และเป็นอุรุกวัยที่ประสบความสำ�เร็จ
ได้เป็นครั้งที่ 2 เหมือนครั้งที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
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ปี ค.ศ. 1966 ก่อนการแข่งขันที่อังกฤษจะเริ่มขึ้น ถ้วย จูลส์ ริเมต์
ถูกขโมยไประหว่างนำ�มาจัดแสดงต่อสาธารณชนที่โบสถ์ “เวสต์มินสเตอร์
เซ็นทรัล ฮอลล์” กลางกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 1966 แต่
หลังจากนัน้ เพียง 7 วันก็ได้ถว้ ยคืนมาด้วยผลงานของสุนขั เพศผูช้ อื่ “พิกเกิลส์”
โดยถ้ ว ยนั้ น ถู ก ห่ อ ด้ ว ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฝั ง อยู่ ใ ต้ ต้ น ไม้ ในสวนย่ า นชานเมื อ ง
ในเขตนอร์วูดซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงลอนดอน และทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามือดี
ที่เอาไปฝังไว้คือใคร
ปี ค.ศ. 1970 การแข่งขันทีเ่ ม็กซิโกนัน้ ประเทศบราซิลซึง่ คว้าแชมป์โลก
ได้เป็นสมัยที่ 3 ได้สิทธิ์ครอบครองถ้วย จูลส์ ริเมต์เป็นการถาวร โดยได้
จัดเก็บถ้วยใบนี้ ไว้ ในส่วนจัดแสดงภายในสำ�นักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอล
บราซิล หรือ “ซีบีเอฟ” ในนครริโอ เดอ จาเนโร แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ก็เกิดขึ้นอีกเป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 1983 เมื่อมีการโจรกรรม
เกิดขึน้ อีกครัง้ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารปิดฉากตำ�นานอันยิง่ ใหญ่ของถ้วยใบนีล้ ง เนื่องจาก
ไม่มีใครได้พบเห็นมันอีกเลยนับจากนัน้ โดยมีกระแสข่าวว่าถ้วยเกียรติยศใบนี้
อาจถูกคนร้ายนำ�ไปหลอมเพื่อนำ�ทองคำ�ไปขายเสียแล้ว
ปัจจุบัน ทางฟีฟ่าได้จัดทำ�ถ้วยรางวัลขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า “ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ โทรฟี” ซึ่งทำ�ด้วยทองคำ�แท้ขนาด 18
กะรัต มีความสูง 36.5 เซ็นติเมตร น้ำ�หนัก 6.175 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 4 แสนดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลงานการออกแบบ
โดย “ซิลวิโอ กาซซานิกา” ประติมากรชาวอิตาเลียน โดยถ้วยใบนี้ถูกนำ�มาใช้เป็นทางการในการแข่งขันที่เยอรมนีตะวันตก
ปี ค.ศ. 1974 และก็เป็นเจ้าภาพที่สามารถคว้าถ้วยใบนี้ไปครองได้เป็นทีมแรก
ฟีฟ่ากำ�หนดว่าจะไม่ส่งมอบถ้วย “ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ โทรฟี” ให้กับทีมใดทีมหนึ่งเป็นการถาวรเหมือนคราวที่เคยยก
ถ้วย จูลส์ ริเมต์แก่บราซิลไป แต่ทีมชาติที่ชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์จะได้รับถ้วยจำ�ลองที่ทำ�จากทองคำ�ผสมไปครองแทน ทั้งนี้
ที่ส่วนฐานของถ้วยใบนี้ จะมีพื้นที่ไว้สำ�หรับสลักชื่อประเทศที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งคำ�นวณว่าจะมีพื้นที่เหลือสำ�หรับสลักชื่อทีม
กระทั่งปี ค.ศ. 2038 ถึงตอนนั้นค่อยมาดูกันว่า เราจะมีถ้วยใบใหม่ไว้ ใช้สำ�หรับฟุตบอลโลกหรือไม่ อย่างไร!
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ศิลปะ

โดย : ผศ.สัณฐิติ บุษปฤกษ์
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำ�ที่มีความหมายทางศิลปหัตถกรรมตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (เรียงลำ�ดับตัวอักษร)

กัมพู (แบบ) น.
หอยสังข์ เขียนเป็น กำ�พู กำ�ภู ก็มี

กัมมาร (กำ�มาน) (แบบ) น. กรรมมาร
ช่างทอง, ช่างเหล็ก

กัลออม (กันละ-) น.
ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุง ไม่มีคอ
ใช้ ใส่น้ำ�, กะออม กระออม หรือกะละออม ก็ว่า

กากะเยีย
เครื่องส�ำหรับวางหนังสือใบลาน ท�ำด้วยไม้ 8 อัน
ร้อยเชือกไขว้กัน
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กาบู น.
กระเบื้องมุงหลังคาชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นกระเบื้อง
2 แผ่น วางคร่อมกัน แผ่นคว่ำ�มีรูปร่างเหมือนกาบกล้วย
ข้างใต้ตอนบนมีงวงหรือขอสำ�หรับยึดกับระแนง ส่วนแผ่น
หงายที่อยู่ข้างล่างนั้นเป็นแผ่นแบน งอริมขึ้นทั้ง 2 ข้าง มีขอ
อยู่ตอนบนเพื่อเกี่ยวกับระแนง ปัจจุบันนิยมทำ�ให้กระเบื้อง
แผ่นคว่ำ�และแผ่นหงายติดเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อให้มีความ
คงทนมากขึ้น กระเบื้องกาบกล้วยก็เรียก

กาหล(-หน) (แบบ) น.
แตรงอน

กาแล (ถิ่น-พายัพ) น.
ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง 2 ด้านไปไขว้กัน
อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลาย
ตามแต่จะเห็นงาม, เรียกกาแล หรือแกแลก็มี

กำ�ปั่น 1 น.
เรื อ เดิ น ทะเลขนาดใหญ่ ช นิ ด หนึ่ ง รู ป ร่ า งหั ว เรื อ
เรียวแหลม ท้ายเรือมนและราบในระดับเดียวกับหัวเรือ
ถ้ามีเสายาวยื่นออกไปสำ�หรับผูกสายใย มีเสากระโดง 3 เสา
มีใบเรียกว่ากำ�ปัน่ ใบ ถ้าเสากระโดงตรงกลางไม่มี มีปล่องไฟ
โดยใช้เดินด้วยกำ�ลังเครื่องจักรไอน้ำ� เรียกว่ากำ�ปั่นไฟ

Withayajarn

ศิ ล ป ะ

กำ�ผลา (-ผลา) น.
ง้าว

กำ�ปั่น 2 น.
หีบทำ�ด้วยเหล็กหนา สำ�หรับใส่เงินและของต่างๆ
รูปค่อนข้างเป็นรูปลูกบาศก์ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลาย
ทำ�เป็นช่องเล็กเพื่อปิดลงมาสวมขอเหล็กโค้งที่ตัวหีบสำ�หรับ
ใส่กุญแจ เดิมทำ�เป็นหีบฝังตะปูหัวเห็ดทั่วตัว

บรรณานุกรม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2542). กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์นานมีบุคส์.
ภาพเข้าถึงได้จาก WWWGoogle.co.th/search? H1=หอยสังข์, ช่างทอง, กะออม, กากะเยีย, กระเบื้องกาบกล้วย, กาแล, แตรงอน,
กำ�ปั่นใบ, หีบกำ�ปั่น, ง้าว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557.

91

92

บทความพิเศษ วิทยาจารย์
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โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบหลักทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นหน่วยปฏิบตั ทิ สี่ ามารถทำ�ให้นโยบาย
ของรัฐไปสู่การปฏิบัติจริง เพราะผลการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำ �คัญ
และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษา ดังนั้นผลสำ�เร็จของการบริหารสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสำ�คัญ
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณ ภาพสู่ความเป็นเลิศได้นั้น จักต้องมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ และต้องเข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างถ่องแท้
และชัดเจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการด้านการศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิได้นำ�เสนอไว้หลากหลายจากการทบทวนวิเคราะห์หลักการแนวคิดที่หลากหลายดังกล่าวพอประมวลได้ว่า
ในสถานการณ์ของการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และความคิดนัน้ มีองค์ประกอบ
หลักที่ส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันดังนี้
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1. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนตัว
2. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนวิชาชีพ
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนนิติบุคคลและได้รับการกระจายอำ�นาจ
การบริหารด้านวิชาการบุคลากรงบประมาณ และบริการทั่วไป ส่งผลให้ผู้บริหารต้องปรับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุม
ไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุน และแสวงหาวิธีการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือมีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการยึดคุณธรรมนำ�ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย การขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็ง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน
ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการ
จัดการความรู้ การปรับเปลี่ยนบทบทดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจักต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ซึ่งต้องคำ�นึงถึงองค์ประกอบหลักที่จะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ดังนี้

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนตัว
ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 4) ด้านความเป็นผู้นำ�
1.1 ด้านบุคลิกภาพ ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลทีป่ ระกอบด้วย ลักษณะภายนอกและภายใน ได้แก่ลกั ษณะ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญารวมไปถึงการเข้าสังคมในภาพรวมลักษณะบุคลิกภาพของผู้นำ� ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ
ผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความสำ�เร็จ ประกอบด้วย มีความเฉลีย่ วฉลาด มีความมัน่ ใจในตนเอง สามารถสมาคมกับผูอ้ นื่ ได้ดี มีเจตจำ�นง
แน่วแน่ มองโลกตามความเป็นจริง มีความเด่นหรือมีอำ�นาจ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อมนุษย์
1.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ การดำ�รงชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ทั้งในการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วัน และการปฏิบตั งิ านในองค์กร การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั คนอื่นๆ จะทำ�ให้เกิดความเข้าใจรักใคร่นบั ถือ และศรัทธา
ซึ่งกันและกันส่งผลต่อความสุข และความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะสามารถครองใจคนให้
ยอมรับนับถือ ศรัทธายินดีให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการทำ�งานด้วยความเต็มใจก่อให้เกิดผลผลิตของงานอีกทัง้ เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจในองค์กร สร้างบรรยากาศการทำ�งานที่อบอุ่นเป็นมิตร และนำ�มาซึ่งขวัญ
กำ�ลังใจในการทำ�งาน ทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณงามความดีของบุคคล เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม
เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม ผู้บริหารจะต้องมีหลักธรรมที่ควรนำ�มาใช้ ในการบริหาร เพื่อก่อให้เกิดความรักใคร่ต่อกัน
ผู้บังคับบัญชาที่ดี ควรเห็นคุณค่าของตน และสามารถจูงใจให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาอยากทำ�งานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลัก
ธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักแห่งทศพิธราชธรรม หลักเหตุผล หลักการช่วยเหลือเกื้อกูล หลักแห่งการมีมธุรสวาจา หลักแห่ง
ความอดทน หลักแห่งการทำ�ความดีไม่ทำ�ชั่ว และหลักแห่งความยุติธรรม เป็นอาทิ
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1.4 ด้านความเป็นผู้นำ� การบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็น
ผู้นำ�ของผู้บริหาร เพื่อไปสู่เป้าหมาย เพื่อความอยู่รอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถปรับงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และสามารถจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องสมดุล และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ผู้บริหารมืออาชีพ ต้องตื่นตัวอยู่เสมอมองเห็น
การเปลีย่ นแปลงอย่างรอบด้าน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงในอนาคต และกล้าตัดสินใจดำ�เนินการเพื่อผลในอนาคต การรูเ้ ท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงนีย้ อ่ มเป็นสิง่ ประกันได้วา่ ในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง การทีอ่ งค์การปรับได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงนี้
ย่อมเป็นผลให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกตลอดไป ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้มีวิสัย
ทัศน์มเี ป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทำ�งานมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มที กั ษะทางการบริหารทีด่ เี ยีย่ ม
มีความตัง้ ใจจริงในการบริหารงานสถานศึกษาเป็นผูน้ �ำ ทีม่ คี วามรู้ และรูจ้ กั แสวงหาความรู้ ให้กนั
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
นอกจากคุณลักษณะทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้วผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพต้องมีคุณภาพทั่วไปที่สำ�คัญๆ ประกอบด้วยคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประสบการณ์การ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน การสร้างผลงานทางวิชาการผลงานดีเด่น
ทีส่ งั่ สม ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเอกัตบุคคล
ทัง้ ด้านความรับผิดชอบ การมีสว่ นร่วมในสังคม
รวมทั้ ง สถานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
คุณสมบัติทั่วไปดังกล่าวของผู้บริหารจะช่วย
เสริ ม สร้ า งการทำ � งานของผู้ บ ริ ห ารให้ เ ป็ น ที่
ยอมรับและเชื่อถือในบุคคลทั่วไป และสมาชิก
ในกลุ่มซึ่งส่งผลการบริหารงานให้ประสบ
ผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนวิชาชีพ
2.1 ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ งาน การบริ ห าร
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้หลายด้าน
มาประยุกต์ ใช้ผู้บริหารมืออาชีพที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ในการบริหาร และจัดการศึกษา ควรมีความรู้สึกและ
รูร้ อบในเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาระเบียบ
กฎหมายบริบททางสังคม การวิจัย และจิตวิทยาการ
บริหาร
2.2. ด้ า นทั ก ษะความสามารถ ทั ก ษะความ
สามารถเป็นความชำ�นาญในการคิด และปฏิบัติเป็น
ความสามารถในการทำ�งานอย่างคล่องแคล่วผู้บริหารมี
ทักษะ ความสามารถในการบริหารงานจะช่วยให้บรรลุ
ผลสำ�เร็จตามเป้าหมายได้ ซึง่ ทักษะความสามารถในการ
บริหารงานสำ�หรับผู้บริหารการศึกษามืออาชีพในยุคปัจจุบัน ควรประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเสมอ ทำ�งาน
เป็นทีมและส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ปรับปรุงระบบงานอยู่เสมอ ใช้คนให้เหมาะกับงาน รู้และเข้าใจงานอย่างแท้จริง
วางแผนงานให้สอดคล้องกับความมุง่ หมาย มีระบบการติดต่อสื่อสารทีช่ ดั เจน มีความยืดหยุน่ ในการทำ�งานเป็นต้น นอกจากนี้
การเป็นผู้นำ� วิสัยทัศน์การใช้หลักการกระจายอำ�นาจ การเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ความมุ่งมั่นในการทำ�งาน การเอาใจใส่เอื้ออาธรต่อลูกน้อง ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้แรงจูงใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่
ที่ออกนอกกรอบ หรือกฎเกณฑ์เดิม เพื่อประยุกต์งานให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งจะต้องอาศัยผู้นำ�ที่มีความกล้าหาญ และอาศัย
ความกล้าเสีย่ งในการตัดสินใจ ผูบ้ ริหารจะต้องเป็นผูน้ �ำ ทีจ่ ะนำ�องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย ซึง่ หมายถึงคุณภาพของการศึกษาจึงต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำ�คัญต่อการจัดการศึกษาทุก
ระดับได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ผู้บริหารจักต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยจักต้องตระหนักถึงความสำ�คัญขององค์ประกอบหลักที่จะส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ทั้งในด้านคุณลักษณะ
ส่วนตัวและคุณลักษณะส่วนวิชาชีพ
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“ ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจ ของคนเปลี่ยนไป
ในทางที่เสื่อม ความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่
คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให้กระท�ำได้ เป็นธรรมดา สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมท�ำให้
วิถีของแต่ละคนมืดมัวลงไป เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบ่าเข้ามาท่วม
ทั่วไปหมด จ�ำเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น ”
พระบรมราโชวาท
12 ธันวาคม 2511

พระพุทธศาสนา

โดย : สุนทร การบรรจง

แ ด่ คุ ณ ค รู ตอนที่ 10

บทบาทและความสำ�คัญของครูในสังคมไทยในปัจจุบัน
พบกันฉบับนีข้ นึ้ ต้นด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องจาก
ประเทศไทยของพวกเราทุกวันนีเ้ ป็นประเทศที่ “เศรษฐกิจไม่ดี สังคมมีปญ
ั หา และการพัฒนาไม่ยงั่ ยืน”
ส่วนที่ต้องการจะกล่าวถึงคือบทบาทและความสำ�คัญของคุณครูในการพัฒนาสังคม
สั ง คมไทยทุ ก วั น นี้ บุ ค คลในสั ง คมส่ ว นมากจะเป็ น บุ ค คลที่
“มองแคบ คิดใกล้ ใฝ่ต�่ำ มักได้ มักง่าย และมักลืม”
มองแคบ คือ การขาดวิสัยทัศน์ ไม่ ใช้สติปัญญา พิจารณา
ไตร่ตรองถึงอนาคต มองเฉพาะปัจจุบัน เป็นบุคคลสายตาสั้น ชอบเป็น
ผู้ตาม ไม่ชอบเป็นผู้น�ำ ชอบเป็นผู้ขอไม่ชอบเป็นผู้ ให้ ชอบเป็นผู้บริโภค
ไม่ชอบเป็นผูผ้ ลิต ซึง่ เป็นลักษณะของบุคคลทีล่ า้ หลังมิใช่บคุ คลทีก่ า้ วหน้า
คิ ด ใกล้ คื อ ขาดการคิ ด ในการวางแผนที่ ดี ทั้ ง ระยะสั้ น และ
ระยะยาว ไม่ชอบคิดชอบท�ำตามค�ำสั่ง ไม่ชอบการไตร่ตรองชอบแต่ให้
บุคคลอื่นคิดให้ เมื่อจะให้คิดก็คิดไม่เป็น คิดไม่ถูกวิธี ไม่เป็นระเบียบ
ไม่มีเหตุผลและไม่เป็นกุศล
ใฝ่ต�่ำ คือ ขาดความอุตสาหะ ความมุมานะ พยายาม ขาดความ
ขยันหมั่นเพียร ขาดความบากบั่น ชอบหนีจากสิ่งที่ยากไปหาสิ่งที่ง่าย
เป็นบุคคลใจเสาะเปราะบาง ท�ำอะไรมักจะตามใจตนเองเสมอ
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พระพุทธศาสนา

มักได้ คือ มีความละโมบโลภมาก อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ชอบใช้จ่ายเกินก�ำลังของตน เกินฐานะ เกินความรู้และ
เกินความสามารถ จึงเป็นสาเหตุของการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือการฉ้อโกง
มักง่าย คือ มักโกรธ มีจิตใจร้อนรน อารมณ์รุนแรง โต้เถียงกันง่าย ชกต่อยกันง่าย ฆ่ากันง่าย เป็นบุคคลมุทะลุ วู่วาม
วุ่นวาย ขาดความอดทน อดกลั้น ไม่รู้จักประหยัดและไม่ชอบการอดออม
มักลืม คือ มักลุ่มหลงในทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความฉิบหาย หลงลืมหน้าที่ หลงลืมตนเอง ลืมฐานะ ลืมสติ
ลืมบทบาทของตนเอง ลืมความเป็นพ่อแม่ ลืมความเป็นลูกหลาน ลืมความเป็นเพื่อน และลืมความเป็นครูบาอาจารย์ เป็นต้น
จากบุคคลในสังคมไทยดังทีก่ ล่าวมา สังคมไทยเราจึงเป็นสังคมทีม่ แี ต่ความสับสนวุน่ วาย มีปญ
ั หาทางสังคมจ�ำนวนมาก
เช่น ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการท�ำผิดของเด็กและเยาวชน ปัญหา
ยาเสพติดให้ โทษ ปัญหาความยากจน และปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นต้น
สังคมไทยทีว่ นุ่ วายอยูท่ กุ วันนี้ มีรากเหง้าหรือมูลเหตุมาจากปัญหาทางสังคมทัง้ สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาคอร์รปั ชัน่
หรือการโกงกิน ซึง่ เป็นเสมือนเนือ้ ร้ายทีบ่ นั่ ทอนความอยูร่ อดทางสังคม มีผลเป็นความทุกข์ยากความเดือดร้อน ท�ำให้ประชาชน
จ�ำนวนมากต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตนเองไม่ได้ก่อทั้งในระบบธุรกิจและระบบการเมือง
บทบาทและความส�ำคัญของคุณครูในการพัฒนาสังคม ก็คือ คุณครูจะต้องเป็นบุคคลที่ “คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง
ไม่มักได้ ไม่มักง่าย และไม่มักลืม” โดยมีภารกิจ ดังนี้
1. จะต้องช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคมไทย ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจในศาสนธรรม
ทางศาสนา และน�ำหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
2. จะต้องช่วยสังคมป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด ทั้งผิดกฎหมาย ผิดขนบ ธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
4. จะต้องช่วยกันก�ำจัดคนชั่วให้สังคม ป้องกันคนชั่วไม่ให้มีโอกาส ไม่ให้มีอ�ำนาจในการปกครองบ้านเมือง เนื่องจาก
ประชาชนชาวไทยจ�ำนวนมากก�ำลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว จึงเดินทางไปสู่ความทุกข์ยากมิได้ขาด
4. จะต้องช่วยบอกทางและน�ำทางให้สังคม โดยคุณครูมีมือจะต้องใช้มือประคอง ถือแท่งเทียนธรรม ส่องทางสว่าง
น�ำสู่ความหวังสังคมไทย มีเสียง จะต้องใช้เสียงอย่างแท้เที่ยงและเกรียงไกร และมีใจ จะเทใจผดุงนามแห่งความดี
5. จะต้องท�ำตนให้ชุมชนและสังคมพึ่งพาอาศัยได้เนื่องจากประชาชนในชุมชนและสังคมขาดที่จะพึ่งพิงอาศัย
6. จะต้องดูแลสังคมด้วยการศึกษา ดังค�ำที่ว่าพ่อแม่ดูแลสังคมด้วยครอบครัว พระสงฆ์ดูแลสังคมด้วยศาสนา
ครูบาอาจารย์ดูแลสังคมด้วยการศึกษา และต�ำรวจดูแลสังคมด้วยกฎหมาย
7. จะต้องเตรียมบุคคลให้กับสังคม ตามหลักการพัฒนาสังคมที่ว่า จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร
จะพัฒนางานต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ จะพัฒนาใครเขาจะต้องพัฒนาตัวเราก่อน
8. จะต้องปลูกฝังความรู้คู่กับคุณธรรมให้กับบุคคลในสังคม ซึ่งการปลูกฝังนี้ จะต้องเริ่มที่แม่ แก้ที่พ่อ ก่อที่ลูก
ปลูกที่ครูบาอาจารย์ มอบจิตวิญญาณให้พระสงฆ์ ได้รับการเสริมส่งจากรัฐบาล และท�ำงานเหมือนดังเครือญาติ
9. จะต้องสร้างผู้น�ำให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�ำที่มีความรอบรู้ สุจริต อดทน อดกลั้น ซื่อตรง แน่นหนัก
นุ่มนวล มัธยัสถ์ และฉับไว
10. จะต้องสร้างและรักษาขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยสร้างสังคม และ
ประเทศชาติ ให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน อย่างมั่งคั่ง อย่างมีศักดิ์ศรี มีอ�ำนาจ มีความมั่นคง มีชื่อเสียงและมีความสุข
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยค�ำประพันธ์ “แม่ปูสอนลูกปู” ที่ว่า
		
แม่ปูสอนลูกปูดูอย่างแม่
ลูกจะเดินตรงทางถูกอย่างไร
		

ทั้งที่แท้แม่เดินเกเที่ยวเฉไฉ
จะสอนใครควรเริ่มต้นสอนตนเอง
อ่านต่อฉบับหน้า/
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วิทยาจารย์

R chee wa to day แนวคิดใหม่ อาชีวะวันนี้
โดย : ชาญชัย ภัทรพฤกษา
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา

นโยบายสายอาชีพ : สายสามัญ

(50 : 50) เป็นไปได้จริงหรือ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นับเป็นช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่จะต้อง
พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านและทุกๆ มิติ หากพิจารณาโดยภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวแล้ว ส่วนใหญ่เน้นมาตรการ
ตั้งรับ มากกว่ามาตรการเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น จากคำ�กล่าวที่ว่า “หากพัฒนาคนจะต้องพัฒนาที่การศึกษา” ดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการ
ศึกษาของคนในชาติเป็นสำ�คัญ
ปัจจุบันการศึกษาของชาติ ได้กำ�หนดทิศทางในการศึกษา 2 แนวทางหลัก ได้แก่ สายสามัญ และสายอาชีพ อันที่จริง
แล้วหากจะมองถึงเป้าหมายของ 2 แนวทางนีก้ ค็ อื การมีอาชีพ และมีงานทำ�ทัง้ สิน้ แต่ถา้ วิเคราะห์จากความต้องการของตลาด
แรงงานแล้ว เป้าหมายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นความต้องการกำ�ลังคนในทิศทางสายอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการพัฒนาประเทศ
จึงมีความจำ�เป็นต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคนทางด้านสายอาชีพเป็นเป็นหลัก เช่นเดียวกับนานาประเทศที่ได้พฒ
ั นาแล้ว
ล่าสุดงานวิจยั ทีส่ นับสนุนแนวคิดดังกล่าวเป็นงานวิจยั ของกองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ในการสำ�รวจการเข้า - ออกงาน และความต้องการแรงงานไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 พบว่าการสำ�รวจการเข้า - ออกงาน
ในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีลูกจ้างเข้าทำ�งาน จำ�นวน 33,083 คน และออกจากงานจ้าง 15,793 คน จำ�นวน
เข้าทำ�งานมากกว่าจำ�นวนการออกจากงาน 17,290 คน คิดเป็นร้อยละ 109.48 และเมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนเข้า - ออกงานกับ
จำ�นวนลูกจ้างทั้งหมดพบว่าจำ�นวนการเข้า - ออกงานคิดเป็นร้อยละ 12.57 และ 6.00 ของจำ�นวนลูกจ้างทั้งหมดตามลำ�ดับ
ในขณะเดียวกัน ผลสำ�รวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2556
พบว่า ความต้องการทางด้านผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จำ�นวน 1,651 คน ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน
2,178 คน พนักงานบริการ พนักงานขายของในร้านค้าและตลาด จำ�นวน 2,098 คน ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
จำ�นวน 1,762 คน และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จำ�นวน 1,404 คน
ผลจากงานวิจัยและสถิติของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว พบว่าความต้องการทางด้านตลาดแรงงานในสายวิชาชีพ มีความ
จำ�เป็นต่อตลาดแรงงานของประเทศและเป็นความต้องการด้านกำ�ลังคนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ดัง
นัน้ หากสรุปในมิตขิ องความต้องการทางด้านตลาดแรงงานมีความสอดคล้องกับผลจากการวิจยั และในขณะเดียวกันผลงานวิจยั
อีกหลายๆ ฉบับ ต่างก็ให้ความสำ�คัญต่อตลาดแรงงานของประเทศและมีความต้องการกำ�ลังคนในด้านสายอาชีพเป็นหลัก
ด้วยเหตุดังกล่าว ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นปัญหาความต้องการในการ
พัฒนากำ�ลังคน ทั้งระบบของประเทศ จึงให้ความสำ�คัญต่ออาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก โดยกำ�หนดนโยบายการศึกษาที่จะต้อง
เร่งรัดดำ�เนินการ 8 ประการ
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ประการสำ�คัญข้อหนึง่ ได้ก�ำ หนด การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มมี าตรฐานเทียบได้กบั ระดับสากล ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศโดยกำ�หนดเป้าหมายสัดส่วนผูเ้ รียนสายอาชีวศึกษา ต่อสายสามัญ เป็น 50 : 50 นัน้ หมายความว่า
ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ในจำ�นวน 100 คนจะต้องศึกษาต่อสายสามัญ 50 คน และสายอาชีพ 50 คน จึงเป็นโจทย์ที่
ท้าทายของผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ 5 แท่ง ซึง่ จะต้องประสานความร่วมมือและเดินตามแนวทางนโยบายของรัฐมนตรี
และที่สำ�คัญเป้าหมายในการพัฒนาประเทศชาติ
แต่ความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่จะศึกษาต่อสายในสามัญเป็นหลัก อัตราส่วนระหว่างสายอาชีพและสาย
สามัญอยู่ที่ประมาณ 30 : 70 ซึ่งนับได้ว่า ยังห่างจากเป้าหมายตามนโยบายมากนัก ทั้งนี้ถ้าหากเปรียบเทียบสถานศึกษา
สายอาชีพกับสถานศึกษาสายสามัญและมัธยมแล้ว พบว่าสถานศึกษาสายอาชีพ (เฉพาะภาครัฐ) มีประมาณ 400 กว่า
แห่งทัว่ ประเทศ ในขณะเดียวกันสถานศึกษาสายสามัญและมัธยม มีมากกว่า 3 หมื่นแห่งทัว่ ประเทศ และหากวิเคราะห์
จำ�นวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา (เฉพาะภาครัฐ) มีจำ�นวนเกือบ 3000 กว่าแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่
เทียบกันไม่ได้เลย ด้วยเหตุที่สถานศึกษามีจำ�นวนน้อยและถูกปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมที่ผิดๆ จึงเป็นเหตุให้มีผู้เรียน
มาศึกษาต่อในสายอาชีพไม่มากนัก
ที่ผ่านมาท่านเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ได้มีแนวคิดในการ
จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาในท้องถิ่นเพื่อรองรับความต้องการและเป็นทางเลือกของผู้เรียน แต่ก็ ไม่สามารถดำ�เนินการได้
ด้วยงบประมาณทีจ่ �ำ กัดและเสียงคัดค้านในการเพิม่ จำ�นวนสถานศึกษา ทัง้ จากหน่วยงานรัฐด้วยกันเองและสถานศึกษาทีส่ อน
วิชาชีพของเอกชน ทั้งที่เป็นความต้องการของประชาชนจากชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ในสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มในการพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องใช้แรงงานสายอาชีพเป็นหลัก ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในประเทศขาดแคลนแรงงานเป็นจำ�นวนมาก เป็นเหตุให้ตอ้ งใช้แรงงานจากต่างประเทศและแรงงานผิดกฎหมายต่างๆ
จึงนับได้วา่ ทีผ่ า่ นมา การกำ�หนดนโยบายทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสายอาชีพได้ ให้ความสำ�คัญน้อยมาก แตกต่าง
กับปัจจุบันที่กำ�หนดนโยบาย โดยใช้ฐานงานวิจัยและความต้องการของตลาดแรงงานที่แท้จริง
ดังนั้น นโยบายสายอาชีพ : สายสามัญ (50 : 50) จะเป็นไปได้ ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของ รมต. และผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเลขาธิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นผู้กำ�หนด
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กวีกานท์

โดย : ยุทธ โตอดิเทพย์

กวีกานท์ ฉบับเดือนมีนาคม 2557 ผลงานกลอนที่ส่งเข้ามาให้คัดเลือกมีทั้งนักกลอนระดับแนวหน้าของวงการและ
นักกลอนหน้าใหม่ทมี่ ีใจรักในการเขียนกลอน รูปแบบการเขียนค�ำประพันธ์รอ้ ยกรอง คงต้องเน้นในเรือ่ งฉันทลักษณ์เป็นส�ำคัญ
เพราะเป็นกติกาทีย่ ดึ ถือต่อเนือ่ งกันมาโดยเฉพาะวารสารวิทยาจารย์ทมี่ อี ายุยนื ยาวถึงหนึง่ ศตวรรษเศษแล้ว ขอเชิญชวนผูอ้ า่ น
ที่มีใจรักงานร้อยกรอง ส่งผลงานของท่านมาน�ำเสนอในคอลัมน์ “กวีกานท์” เพื่อเผยแพร่ในมวลหมู่สมาชิกต่อไป

...มุมมอง...

กิ่งยางโยกโบกไหวเหมือนไกวเปล
ลมร�ำเพยระบ�ำกายมาร่ายร�ำ	
		
มองเหลี่ยมมุมของชีวิตจึงคิดเห็น
ต้องเติบโตท่ามกลางความวุ่นวน
		
พฤติกรรมล่อแหลมมาแต้มแต่ง
สงสารนักอนาคตของเด็กไทย
		
เมื่อเสาหลักปักอยู่แหล่งมั่วสุม
อบายมุขมากมายกรายยุยง
		
พ่อดื่มเหล้าแม่เฝ้าอยู่โรงไพ่
หลายเหลี่ยมมุมในชีวิตจงคิดเอา
		
พ่อมีสิทธิ์ แม่มีสิทธิ์ ไม่ผิดหรอก
เพียงสิทธิ์นั้นสร้างสรรค์ ใช้ด้วยปัญญา
		
หากบ้านยุ่ง เมืองก็ยาก ไปตามยุค
การก่อเกิด บรรเจิดแล้ว ทุกรังเรือน
		
พอเสียที ความหวังดี ที่จะสร้าง
ช่วยขัดเกลาเขาให้มีพลัง
		
จากมุมมอง มุมหนึ่ง ณ มุมนี้
ด้วยสองมือโอบอุ้มกุมประคอง

ใบสะบัดพัดเห่อย่างกลืนกล�้ำ
สายฝนพร�ำพร�่ำกู่อยู่เบื้องบน
ต้นล�ำเค็ญดอกล�ำบากยากรู้ผล
เยาวชน ดื่มด�่ำ ท�ำสิ่งใด
หวาดระแวงสับสนปนสงสัย
จะเลือกเกาะกอดหลักใดให้มั่นคง
เวลาว่างชุมนุมทุ่มใจหลง
พิศวงสงกาประสาเรา
ลูกก็หน่าย ประท้วงวัย ด้วยใจเหงา
สลักเสลาอย่างไรให้ โสภา
วิงวอนบอกให้เข้าใจไม่กังขา
พ่อตั้งแง่ แม่ตั้งท่า ใคร...สะเทือน
หากบ้านสุข เมืองสงบ สบายเหมือน
จะเอ่ยเอื้อนบทเพลงใดใครก็ฟัง
ก�ำเนิดร่าง ขึ้นมา น�้ำตาหลั่ง
ไปสู่ฝั่งซึ่งเธอฝันตามครรลอง
ขอล้านถ้อยวจีมาปกป้อง
เจ้าเนื้อทองต้องงดงามนาม...ชีวิต
ภัทรลภา คงเกลี้ยง

Withayajarn

ก วี ก า น ท์ 101

...เมื่อวันนั้นมาถึง...

ตะวันลอยคล้ายลาขอบฟ้าแล้ว
ก่อนน�้ำค้างพร่างโปรยโรยละออง
		
ก่อนพระจันทร์วันนี้จะคลี่แสง
หอมจ�ำปีคลี่ซ้อนกลีบอ่อนเรียง
		
ห่างกันมากจากนี่ถึงที่นั่น
ส่งความซึ้งซึ่งมีปรี่หัวใจ
		
แม้นหมู่ดาวพราวพร่างท่ามกลางฟ้า
ขอวอนดาวพราวฟ้าแจ้งวจี
		
เธอลาไปใกล้วันเป็นบัณฑิต
เพียงยินดีปรีดาสองตาแล
		
เมื่อเธอได้เป็นบัณฑิต สมสิทธิ์แล้ว
หากเพื่อนเก่าคนนี้สิทธิ์มีพอ
		

สายลมแผ่วพัดมาจากฟ้าหมอง
แว่วเสียงของหริ่งหรีดกรีดส�ำเนียง
ถอนใจแรงสอดรับหรีดขับเสียง
เราเริ่มเสี่ยงสารซึ้งถึงคนไกล
หัวใจอันอ่อนหวิวเหมือนปลิวไหว
ฝากฟ้าไปกล่อมกมลคนแสนดี
ซึ้งภาษาแห่งในหัวใจนี่
ว่ายังมีใจมั่นมิผันแปร
เราไร้สิทธิ์มีวันอย่างนั้นแน่
ส่งกระแสศรัทธาน�้ำตาคลอ
ขอพรแผ้วพราวเพริศจงเกิดก่อ
ใคร่จักขอใจเกื้อ – เป็นเสื้อครุย.
พีรพัฒน์ คงเพ็ชร

...รอยทาง... ระหว่างฝัน...

เราเริ่มต้นค้นคว้าหาความฝัน
หลายครั้งที่ล�ำบากรู้พากเพียร
		
เป็นเหมือนนักประพันธ์เพลงชั้นยอด
มีสุขเศร้าเหงาโศกโลกมายา
		
คล้ายคล้ายกับศิลปินรินสีสัน
เก็บเกี่ยวรอยเส้นทางต่างปีเดือน
		
คงเหมือนกับบทกวีที่สร้างเสริม
พราวสัมผัสเพริศพริ้งเหนือสิ่งใด
		
เป็นต้นไม้เติบต้นฝนแล้งร้าว
รออรุณยิ้มรับ... ปรับวงจร
			

ผ่านวัยวันชีวิตความคิดเปลี่ยน
กับวิถีวกเวียน... เขียนชะตา
ที่ถ่ายทอดท�ำนองคล้องภาษา
ต่างคืนวันเวลา... มาเยี่ยมเยือน
แต้มพู่กันลายเส้นเพื่อเน้นเหมือน
อาบสุขทุกข์ปนเปื้อนเป็นเพื่อนใจ
ฉันทลักษณ์ต่อเติมเพิ่มเงื่อนไข
มีเจ็บร้าวหนาวไอในกลกลอน
ทุกครั้งคราวแกร่งกร้านผ่านคืนค่อน
เมื่อถึงตอนความฝัน... พร้อมบรรเลง
สุรกิจ กรณียกิจ

...ต้นกล้าน้อย...

ครูหนุ่มสาวครูแก่ใกล้วัยเกษียณ
ผ่านหนาวฝนแดดอุ่นกรุ่นจางไป
		
ฤดูกาลท�ำนาผ่านมาถึง
ปักด�ำหว่านกล้าพันธุ์ผ่านเวลา
		
ดุจชีวิตครูเวียนวงคงวิถี
ปลูกเพาะหว่านกาลฤดูรู้ขั้นตอน
		
ริมสองข้างทางความรู้สู่ความฝัน
ลึกหรือกว้างห่างหรือสูงสักเพียงใด
		
จากกล้าหว่านผ่านฤดูสู่หน้าเกี่ยว
อีกไม่นานลานนวดตีมีท�ำนอง
		
ดุจเรือจ้างทั่วไทยในวันนี้
ตราบถึงฝั่งพลังใจได้หยัดยืน

ฟูมฟักเพียรเพาะกล้าพันธุ์นั่นเห็นไหม
เรือจ้างไทยลอยล่องท้องธารา
ทุกชีวิตติดยึดตรึงแสวงหา
เป็นโซ่ห่วงพึ่งพาเอื้ออาทร
จะวันนี้หรือวันไหนตั้งใจสอน
รอเวลากล้าสลอนทุ่งนาไทย
ผ่านรอยวันหวังทอรุ้งมุ่งไกลใกล้
เรือจ้างหวังจริงใจให้เรืองรอง
ต้นข้าวคอยคมเคียวเกี่ยวรวงล่อง
ผลิตผลตามครรลองของวันคืน
รับส่งศิษย์มากสุขดีและขมขื่น
สร้างสังคมให้พลิกฟื้นคืนชีวิต
วัชรศักดิ์ สุจริต
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เรื่องสั้น

โดย : วิไล ปัตตายะโส

ช ะ ต า ข า ด
ผมกับน้องชายเรามีกันแค่ 2 คนพี่น้อง พ่อแม่มีอาชีพทำ�นาปีละครั้ง ปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปีนั้นเราก็ ไม่ได้ทำ�
ผมเรียนจบแค่ชั้น ม.6 ก็แต่งงานมีครอบครัวกับผู้หญิงคนบ้านเดียวกัน ส่วนน้องชายที่อายุห่างกับผมแค่ 2 ปี เมื่อเรียนจบ
ชั้น ม.3 ก็ขอให้พ่อกับแม่บวชให้เพื่อเรียนทางธรรมเป็นการประหยัดค่าเรียนไปในตัว พ่อแม่ก็ ไม่ขัดใจ น้องชายบวชเรียนจน
ได้เลื่อนยศทางพระชั้นสูงพอสมควรจนน้องพระมีอายุครบ 25 ปี จึงได้ลาสิกขาบท
น้องมาอยูก่ บั ครอบครัวช่วยพ่อแม่ท�ำ นาเลีย้ งวัวอยูไ่ ด้เพียงปีเดียวน้องก็ขอพ่อกับแม่ไปรับจ้างเลีย้ งกุง้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
พร้อมกับเพื่อนบ้านรุ่นเดียวกัน 5 คน ช่วงนี้เองที่น้องได้ ใช้ชีวิตวัยรุ่นเหมือนคนธรรมดาบ้านๆ เพราะน้องบวชเรียนมา
หลายพรรษา การอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ทำ�ให้น้องรู้จักกินดื่มบ้างเป็นธรรมดา ระยะเวลาที่น้องมาทำ�งานเพียงปีเดียวน้องก็ ได้
ส่งเงินให้แม่ได้เป็นค่าจ้างทำ�นาได้ 3 หมื่นบาท แม่ภาคภูมิใจและชื่นชมกับน้องมาก น้องเป็นที่รักของทุกคนในบ้านแม่
มักจะพูดถึงน้องเสมอว่า
“ชัย แม่อยากให้กลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพ่อแม่พี่น้อง” แต่น้องก็บอกแม่ว่า
“เดีย๋ วก่อนนะแม่ ให้รอก่อนไม่นานหรอกให้เก็บเงินให้ได้อกี สักก้อนหนึง่ แล้วจะกลับมาอยูก่ บั พ่อแม่ไม่ไปไหนอีกเลยนะ”
นั่นเป็นคำ�พูดของน้องที่มักจะพูดกับแม่บ่อยๆ และเหมือนคำ�พูดนั้นจะเป็นลางสังหรณ์ว่าเขาจะไม่ได้ไปไหนอีกเลย
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รุ่งเช้าวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืมได้เลย มีเพื่อนบ้านมาบอกพ่อว่า
“มีคนโทรศัพท์มาทีบ่ า้ นฉันเมื่อตอนตี 2 ให้มาบอกพ่อกลมว่า ลูกชายทีช่ อื่ วันชัย ที่ไปเลีย้ งกุง้ อยูท่ รี่ ะยองเข้าโรงพยาบาล
อาการหนักมากให้พ่อแม่รีบมาด่วน ฉันไม่กล้ามาบอกเพราะเห็นว่ามันดึกแล้วไว้สว่างก็รีบมาบอกนี่หละ”
เพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีฐานะที่บ้านเขาติดตั้งโทรศัพท์บ้าน แต่ที่บ้านเราไม่มีโทรศัพท์และคงมีเพื่อนของ
น้องชายที่ไปทำ�งานด้วยกันคนใดคนหนึ่งได้เบอร์ โทรฯ มา เท่านั้นแหละแม่เป็นลมล้มพับไปทันทีต้องพยาบาลกันเป็นนาน
สองนาน พอแม่ฟื้นพ่อก็เตรียมตัวเสร็จแล้วพร้อมที่จะออกเดินทาง
พ่อเหมารถรับจ้างในหมูบ่ า้ นแล้วพ่อก็ออกเดินทางไปกับผมพร้อมคนขับรถ เราไปถึงโรงพยาบาลระยองเกือบ 17 นาฬิกา
พอไปถึงผมรีบไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถาม ผมยังไม่ได้พูดอะไรเพื่อนของชัยที่มาทำ�งานด้วยกันก็วิ่งมาหาผม
และพ่อทันที
“พี่ใส ไอ้ชัยตายแล้วตั้งแต่ตี 3 ผมกับเพื่อนๆ ทำ�อะไรไม่ได้ได้แต่รอพ่อกับพี่อยู่นี่แหละ”
สอนพูดกับผมและพ่อน้ำ�ตานองหน้า พ่อกับผมฟังไปหน้าตาก็ ไม่ได้แตกต่างกัน พ่อร้องไห้หนักกว่าผมเสียอีก
ตาพ่อแดงเป็นสายเลือดจนน่ากลัว
ผมพยายามตั้งสติเพราะผมเป็นที่พึ่งคนเดียวของพ่อที่มีอยู่ในขณะนี้ ผมจัดการทำ�เรื่องขอรับศพจากโรงพยาบาล
จนเสร็จเราก็พาน้องกลับบ้านที่มหาสารคาม
สอนเล่าให้ผมและพ่อฟังว่า
“เย็นวันนั้นประมาณ 17 นาฬิกาหลังจากเลิกงานที่บ่อเลี้ยงกุ้ง ผมก็ ได้ขับรถกระบะพาเพื่อนๆ กลับที่พักเหมือนเช่น
ทุกวัน พอมาถึงที่เกิดเหตุผมกำ�ลังจะเลี้ยวตีไฟเลี้ยวมาแต่ไกล ก็ ได้มีมอเตอร์ไซด์ที่ขับมาด้วยความเร็วสูงมันไม่ได้ดูไฟเลี้ยว
เราเลย พุ่งชนรถผมอย่างแรงคนขับมอเตอร์ ไซด์ลอยขึ้นมากระบะท้ายเอาหัวที่ใส่หมวกกันน็อคโหม่งหัวไอ้ชัยที่นั่งอยู่ท้าย
กระบะพอดี แรกๆ ถาม ชัยก็บอกเจ็บนิดหน่อย คนขับมอเตอร์ไซด์ก็ ไม่ได้บาดเจ็บอะไร รถก็บุบนิดหน่อย มอเตอร์ไซด์ก็แค่
กระจกแตกผมก็ ไม่ได้เอาความอะไรเพราะเราเป็นรถใหญ่เมื่อเขาไม่เรียกร้องอะไรเราก็ต่างคนต่างไป”
เขายังเล่าต่ออีกว่า “พอมาถึงที่พกั เราก็นั่งดื่มกินกันธรรมดาเหมือนเช่นทุกวัน ชัยก็ ไม่ได้ดื่มมากมายพอที่จะเมาเพราะ
เขาไม่ใช่นักดื่มเหมือนพวกผม ดื่มไม่นานชัยก็ ไปอาบน้ำ�และบอกเพื่อนๆ ว่า ง่วงนอนทั้งๆ ที่พวกผมยังดื่มกันไม่เลิก แล้วชัยก็
เข้านอนก่อนเพื่อน ประมาณ 4 ทุ่มเขาตื่นขึ้นมาบอกพวกผมว่า ปวดหัว ปวดหัวมาก พวกผมให้กินยาแก้ปวดอาการก็ ไม่ดีขึ้น
ผมจึงได้เอารถออกพาไปโรงพยาบาล กว่าจะได้ตรวจก็เกือบเที่ยงคืน ขณะที่รอหมอตรวจชัยเขาปวดหัวมาก ร้องครวญคราง
ผมเห็นท่าไม่ดีจึงได้ โทรศัพท์ไปบอกนั่นหละ ผมเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั้งตี 3 เขาก็เงียบไปแล้วผมมารู้อีกทีจากหมอ
ว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่เงียบไปแล้ว”
พ่อนัง่ ฟังอย่างสงบ ผมก็ได้แต่นงิ่ ฟังเหมือนกับไม่ได้หายใจ น้องผมปวดหัวตายเพียงไม่กชี่ วั่ โมงเอง ปวดหัวถึงกับตายได้
โอ้หนอชีวิตคนช่างสั้นนัก จะโทษใครหน่อยมบาลทำ�ไมไม่ไปเอาวิญญาณพวกที่เขาเป็นโรคร้ายแรงรอวันตาย เป็นโรคที่ไม่มี
วันรักษาหาย ทำ�ไมไม่ไปเอาวิญญาณคนพวกนั้น นี่น้องผมแค่ปวดหัวให้เขาตายทำ�ไม โลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย ผมได้
แต่พร่ำ�เพ้ออยู่คนเดียว
เราพาศพน้องกลับบ้านพ่อแวะที่ตลาดไท ซื้อพุทราหลายเข่งและแลกเหรียญเป็นเงินหลายบาท เราเอาน้องห่อด้วย
ผ้าห่ม พ่อกับผมนั่งอยู่ด้านหลังกระบะ ตลอดระยะการเดินทางพ่อจะกัดพุทราโยนลงไปตามพื้นถนนพร้อมกับโยนเหรียญ
ลงไปด้วย ปากพ่อก็ขมุบขมิบผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้แต่ว่า พ่อบอกทางให้น้องกลับบ้านของเราที่มหาสารคาม
เรากลับถึงบ้านด้วยความเศร้าเสียใจของแม่และญาติๆ ทุกคน แล้วได้จัดงานศพของน้องตามมีตามเกิด ผม พ่อ แม่
ญาติ พี่น้องหมั่นทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลไปให้น้อง ขออย่าให้น้องพบความลำ�บากเหมือนชาตินี้เลย
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ยำ�สามกรอบ : ตระเวนการศึกษาไทย
โดย : บุญช่วย ทองศรี : คุรุชน
เขียนที่ตู้เสบียง ด่วนสายใต้ Buttherworth

ม้าหนุ่ม - ม้าแก่

กับภาวะความเป็นครูแท้อยู่ที่ใด???
Part I
ใต้ต้นหูกวางที่ใบโกร๋นเพราะย่างเข้าหน้าร้อนแถบชายแดนไทย – มาเลเซีย พิกัดของคุรุชนครั้งนี้คือปาดังเบซาร์
เมืองเล็กๆ ของไทยที่เคยอลังการกับสินค้าหนีภาษี ธุรกิจมืด และกระบวนการสีเทาทุกประเภท เมื่อ 4 – 5 สิบปีที่ผ่านมา
จำ�ได้วา่ สมัยเรียนมัธยม การได้นงั่ รถยนต์สองแถวตัวถังไม้ โขยกเขยกจนถึงปาดังเบซาร์ได้เป็นเรื่องยิง่ ใหญ่ในความรูส้ กึ
ของเด็กสมัยนั้นมาก ประมาณว่า... เหมือนคาวบอยพเนจรท่องเที่ยวไปแถบอริโซนา หรือแกรนท์แคนยอนเชียวแหละครับ
และอาการโขยกเขยกที่ผมว่านั้นก็เหมือนขี่ม้าแหละครับ เพราะถนนสมัยนั้นเป็นดินลูกรังแถมฝุ่นเขลอะ
วันนีผ้ มย้อนกลับมาทีน่ แี่ บบหนุม่ ฉกรรจ์วยั 46 ... เอ่อ! อาจจะเป็นจินตนาการ Imagine เล็กน้อย หากให้เป็นความจริงแท้
ต้องสลับเลขแบบโต๊ดหน่อยครับ
เป็น 64 ...ฮ่าาา! แต่ให้ตายเถอะสาบานได้ครับว่า การตะลอนตระเวน
การศึกษาไทยของผมตัง้ แต่ปี 2551 เป็นต้นมา ขึน้ เขาลงห้วย ไต่ดอย ลงเกาะเลาะเลียบ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั่วไทยนั้น
ผมรูส้ กึ ฟิตตลอดเวลา วัตรปฏิบตั ขิ องผมคือนอนดึก ตื่นเช้า ดื่มเหล้า
พอเป็นพิธี อักขระวจีมที กุ วัน สัญจรได้ทกุ วิธตี งั้ แต่เดินเท้ากับบินแบบไฮโซ
และบางครั้งก็อาศัยโบกรถเขาไป
เรียกว่าวิธีหลากหลายแต่เป้าหมายเดียวคือ การตระเวนการศึกษา
เพื่อพบเพื่อนครูในเขตพื้นที่ทุรกันดาร – เสี่ยงภัย ทั่วไทย!
คุ ณ ครู ที่ ผ มไปพบทุ ก ท่ า นจะมี จิ ต วิ ญ ญาณครู
เพียบพร้อม และเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ผมจึงได้
สัมผัสรัศมีแห่งกุศลมาด้วย อาจเป็นแรงรักและใบบุญ
ในความเป็นครูก็ ได้ที่ทำ�ให้ผมพอมีพลัง และเปล่งปลั่ง
พอมีน้ำ�มีนวลอยู่บ้าง...
แน่ะ... เกือบลืมมัวแต่ครุ่นคำ�นึงถึงอดีต เมื่อสัมผัส
หมู่บ้านเล็กๆ ชายแดนแห่งนี้อีกครั้ง
“ปาดังเบซาร์” วันนี้เปลี่ยนไปคนไม่มาก เศรษฐกิจ
ซบเซาดูเหงาๆ แต่สงบงามผสานกันแบบวัฒนธรรมจีนกับ
อิสลาม
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Part II
ผมลุกขึ้นปัดฝุ่นอย่างลวกๆ จากยีนส์เก่าคร่ำ�ที่ไม่ได้ซักมาหลายวัน ตวัดผ้าขาวม้าพันคอให้กระชับ หยีตามองผ่านพยับ
แดดไกลออกไปในท้องทุ่งหญ้าพลางเป่าปากเรียก “ทองก้อน” ม้าเทศบึกบึนที่เล็มหญ้าอยู่ใกล้ๆ ซึ่งเขาเชื่องชะเง้อคอ
เหลียวมาดูแล้วเผ่นโผนเข้ามาหาโดยพลัน
เท้าซ้ายย่างโกลน เอี้ยวตัวตวัดขึ้นคล่อมความบึกบึนพ่วงพี แล้วรั้งบังเหียนให้ทองก้อนเหยาะไปในทิศทางที่จะ
บ่ายหน้าไปที่ “สุขเกษม” ร.ร. เอกชนเล็กๆ ที่น่าทึ่ง ม้าหนุ่มควบช้าๆ ผ่านรั้วกั้นเขตแดนซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งข้าวสาร น้ำ�ตาล
น้ำ�มัน ผ่านไปมาเรียกว่าคึกคัก และสพัดทั้งเงินทั้งคน
ผละจากท้องทุ่ง ชายแดนเจ้าทองก้อน ตะกุยขึ้นถนนใหญ่ ผมสบัดสายบังคับพร้อมกระแทกเข่า เร่งความเร็วม้าหนุ่ม
เล็กน้อย ผ้าขาวม้าที่พันคอก็ลู่ตามลม รถเก๋ง และมอเตอร์ไซค์ ผ่านไปมาหันมองและอมยิ้มด้วยความฉงน
เหงื่อม้ายังไม่ทันตกกีบ นภดล (ครูเฉด) มุเส็มสะเดา ครูใหญ่หนุ่มุสลิมเจ้าของโรงเรียน “สุขเกษม” ก็ยืนรอยิ้มแฉ่ง
แบบหนุ่มคาวบอยกร้านชีวิตที่หน้าประตูโรงเรียนแล้ว

นภดล (ครูเฉด) มุเส็มสะเดา

“เป็นไงพี่...ลุยเลาะเมืองชายแดนใต้ได้อารมณ์มั้ย?” เขาทักพร้อมจับบังเหียนม้าด้วยความคุ้นเคย
“อืม! สุดยอด”... ผมตบแผงคอทองก้อนด้วยอารมณ์ขอบใจ มันส่งเสียงพรืดดด... ออกมาแบบเข้าใจ
ผมสลัดตัวลงมายืนข้างครูเฉดผู้มีฐานะเป็นเจ้าของ, ครูใหญ่, ผู้อำ�นวยการ, และเบ๊ของโรงเรียน สุขเกษม “เฉด”
รีบเข้ามาประคองผมคงมองจากการประเมินอายุด้วยความเป็นห่วง... ฮ่าาา!
เมื่อเด็กเอาม้าไปเก็บ เราก็ยนื คุยกันหน้าร.ร.อย่างง่ายๆ แต่ได้สาระพร้อมได้ทกั เด็ก คุยกับผูป้ กครองทัง้ ไทย จีน มุสลิม
ไปด้วย...
นพดล มุเส็มสะเดา (เฉด) เป็นเพียงเด็กจนๆ ในครอบครัวมุสลิมชายแดน อำ�เภอสะเดา สงขลา ติดชายแดนมาเลเซีย
เฉด...(ยากจน) กระทั่งผมเห็นภาพจากที่เขาเล่า...” มะ (แม่)พาผมไปเข้า ร.ร. แวะซื้อรองเท้าแตะคู่แรกของชีวิต
ตื่นเต้นมากครับ ดีใจจนไม่อยากให้ถึงโรงเรียน เดินไปก้มดูเท้าไป อิ่มครับ...อิ่มมาก”...
ด้วยวิถีมุสลิม เมื่อจบประถมศึกษาก็ ไปเรียนมัธยมที่ร.ร. “ปอเนาะ” เป็นร.ร.เอกชนสอนศาสนาตามความตั้งใจของ
ป๊ะ (พ่อ) ส่วนมัธยมปลายคือช่วงทดลองชีวิต เฉดบอก

ยำ�สามกรอบ

Withayajarn ตระเวนการศึกษาไทย 107

... “ผมสูบไอ้ทเี่ ป็นควันได้ทกุ ประเภท ไม่เคยเดินเข้าโรงเรียนทางประตูหน้า และไม่เคยเข้าแถวหน้าเสาธง เพราะ
ไม่มีรองเท้าผ้าใบสวมไปโรงเรียน สวมรองเท้ายางที่ใส่กรีดยาง ซึ่งจะร้อนสุดๆ เมื่อโดนแดด...
มัธยมปลายนี่แหละที่เปลี่ยนวิถีชีวิต “ผมเสพติดหนังสือ”
ความจนไม่มีตังค์ จึงไปกินข้าวบ้านเพื่อนได้เห็นหนังสือดีมากมายครั้งแรกที่บ้านพี่ของเพื่อนที่ไปอาศัยกินข้าว
เฒ่าทะเลและเด็กชายชาวเล คือวรรณกรรมทีม่ อี ทิ ธิผลต่อความคิดของเขาเฉดยอมรับว่าหนังสือและควันของยอด
ไม้บางชนิดในยุคนั้นทำ�ให้เขามีความคิดและเสรีภาพ
การดิ้นรน และตั้งความหวังจะเป็นครูของนภดลสูงมาก แต่อุปสรรคคือความจนก็ใช่จะผ่านไปง่ายๆ ฉะนั้นเส้นทาง
เข้าสวน ขึ้นควนเพื่อกรีดยางรับจ้างจึงเปิดรออยู่แล้ว
... “แต่ดูเหมือนพระเจ้ามีภารกิจสำ�คัญที่จะมอบหมายผมอยู่แล้ว”... ครูเฉดสรุปด้วยศรัทธาในพระเจ้า และวิชาชีพครู
โอกาสทางการเรียนครูภาคค่ำ�ของเขาได้เปิดช่องโอกาสชีวิตให้ นั่นคือ ก้าวแรกของวิถีครูของนภดล มุเส็มสะเดา
“จบแล้วผมตั้งใจจะเป็นครู เป็นครูที่เข้าใจเด็กหลังห้องอย่างที่ผมเคยเป็น”...
วันนี้กว่า 15 ปี ครูเฉดไปไกลเกินฝันจากครูธรรมดา เขากลายเป็นเจ้าของโรงเรียนเล็กๆ ที่ออกแบบการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดที่เขาเชื่อ
เขาเชื่อว่าเด็กไม่ใช่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการศึกษา แต่เป็นจิตวิญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้เขาเพาะปลูก
และบ่มเพื่อโตเป็นมนุษยชาติ
ร.ร.ของเขาไม่ใช่แหล่งผลิตแบบอุตสาหกรรมที่สอนด้วยสูตรสำ�เร็จ ได้คนที่เก่งแต่ปนเปื้อนด้วย
กิเลส
ครูเฉดคุยกับผมอย่างมีรสชาติผมเหมือนเป็นกระโถนทีเ่ ขาพรัง่ พรูให้ฟงั ตัง้ แต่ผมลงจากหลัง
ม้าแล้ว
“พีว่ า่ มัย้ ?... ผมคิดว่าเด็กควรจะมีพนื้ ที่ ทีเ่ ป็นยิง่ กว่าบ้าน ในโรงเรียนเด็กควรมีความสุข
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เด็กไม่ควรถูกข่มฝืนให้มาโรงเรียน”...
ผมเชื่อในศรัทธาของเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้จักกันแล้ว แต่ผมเป็นห่วงฝายหรือทำ�นบ
เล็กๆ แบบเขาจะทานน้ำ�คร่ำ�ในสังคมฟอนเฟะนี้ ได้เพียงใด
... “ผมคาดหวังในความเชื่อ ความคิด และความศรัทธาครับพี่ แต่ผม
ไม่บังอาจชี้ขาดผลส�ำเร็จ เพราะครูและวิชาชีพครูเราเป็นเพียงสารตั้งต้น
ในการสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ยั ง มี สิ่ ง ปนเปื ้ อ นอี ก มากมาย
ที่เป็นตัวแปรต่ออุดมการณ์ของผม”
ผมทิ้งรอยยิ้มให้ครูเฉดเพื่อเสริมพลังใจ ก่อนเดินแยก
จากกัน เพื่อให้ทีมงาน “ครูสร้างคน – คนสร้างโลก”
ได้เข้าไปถ่ายทำ�รายการ
ตะวันแดงสุกปลั่งกำ�ลังลับเหลี่ยมเขาจังโหลน
ปาดังเบซาร์ ผมขยับเป้ “ปอน – ปอน” กับผ้าขาวม้า
เลอะฝุน่ ให้กระชับตัวก่อนเดินจาก “สุขเกษม” ไปอย่างช้าๆ
ก่อนตะวันชิงพลบ...
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Part III
ชั่วเสี้ยววินาที ...เมื่อคนเราตัดสินใจ!
พลันเมื่อผมเห็นหัวรถจักรดีเซลแบบโบราณของไทยจากบัตเตอร์เวอร์ธมาเลเซียโผล่ข้ามชายแดนมาถึงสถานีปาดังเบซาร์
รถนอนชั้นสองเข้ากรุงเทพฯ คือการระบุเป้าหมายโดยไม่หารือใคร คิดว่าค่อยโทรแจ้งทีมงานเมื่อม้าเหล็กกระชากตัว
ออกจากสถานีไปแล้ว!
นั่นคือบางครั้งของคุรุชนที่ตัดสินใจ เมื่อต้องการอิสระภาพของการเดินทาง
คืนนั้น ผมมีสัตว์สามตัวเป็นเพื่อนคือ หงษ์ + สิงห์ + กระทิง ในบรรยากาศอึกทึกด้วยเสียงล้อเหล็กบดกับรางเก่าแก่
ลมเย็นพริ้วผ่านหน้าต่างห้องเสบียงไล้ปอยผมพะเยิบขับให้จินตนาการบรรเจิด...
นี่เป็นความลับของผม คือความสุขกับการได้คุยกับตนเอง
“ความบาปที่คุณดื่มได้”... จู่ๆ ประโยคนี้ก็ผุดขึ้นมาในความคิด ผมยิ้มผ่านน้ำ�สีอำ�พัน บาปที่ถูกเจือจางด้วยน้ำ�แข็ง
และโซดา ทำ�ให้ผมนึกถึง “คน” ที่พบ – ผ่าน
เส้นทาง “คุรุชน” ผมมีเพื่อนมากและหลากหลาย
ในซอกเป้ “ปอน – ปอน” ผมล้วงจดหมายที่ยับย่นเพราะการตระเวน
ผมมีเพื่อนรุ่นพี่ ที่ผมให้ความเคารพเสมอมา และแอบอมยิ้มด้วยความศรัทธาในสารที่ท่านสื่อมาทางจดหมาย
พี่สุภรณ์ ประดับแก้ว ผู้เตรียมการก้าวสูค่ วามตาย อย่างอาจองและด้วยความไม่ประมาท นี่คือความเข้าใจแจ่มชัด
ต่อสัจธรรมอย่างโยนิโสมนสิการ
ด้วยวัย 87 ปี ในปีนี้ ( 2557) กับแนวคิดวัตรปฏิบัติ และวิถีชีวิตของท่านที่ผมพยายามหาข้อบกพร่องแบบน้องเกเร
สรุปว่ากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา ผมหาความชำ�รุดเชิงพฤติกรรมของพี่สุภรณ์ไม่ได้ ยกเว้นสังขาร...
นึกย้อนไปช่วงปี 2536 ผมเป็นผู้นำ�ครูภาคใต้ที่หนุ่มฟิต และฟัดไม่เลือกน้ำ�หนัก ไม่ศิโรราบให้ ใคร หากผมไม่เชื่อ แม้แต่
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ในความเป็นจริง ผมไม่ใช่คนแรงแต่เป็นคนตรง จริง และชัดในข้อมูล
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ คือ ท่านสัมพันธ์ ทองสมัคร จึงตัง้ ให้มาทำ�งานกฎหมายในกระทรวงหลายเรื่อง และหนึง่
ในหลายเรื่องคือ พ.ร.บ. การกระจายอำ�นาจการจัดการศึกษา
ผมจึงได้มาพบ – รู้ – และประจักษ์ ในความเป็นสุภรณ์ ประดับแก้ว หากผมเป็นม้าหนุ่ม พี่สุภรณ์ ก็คือผู้ฝึกม้าพยศ
พี่สุภรณ์ ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้เย็นดับความเร่าร้อน มีกรอบคิดสกัดความพลุ่งพล่าน และมีบุคลิก
สุภาพที่ขัดเกลาความกร่างของผม… จนราบคาบ
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เมื่องานนี้เสร็จ...
รัฐมนตรี ได้เนื้องานเป็น “กฎหมาย”
ผมได้รับการขัดเกลาเป็น “คุรุชน” ที่สมบูรณ์
และพี่สุภรณ์ ประดับแก้ว โดยตัวท่านไม่ได้อะไร... ในวันนั้น!?
แต่วันนี้ ผมอยากจะจารึกไว้ ในวิทยาจารย์วารสารวิชาชีพครูที่อายุเก่าแก่
ถึง 113 ปีแล้วว่า
สุภรณ์ ประดับแก้ว คือบุคลากรผู้ทรงคุณค่าของวงการศึกษาไทยอีก
ผู้หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวพี่ด้านต่างใครที่รู้จักพี่ ให้ช่วยกัน
รวบรวมเถอะครับ
แต่ส�ำ หรับผมพีส่ ภุ รณ์ คงไม่รหู้ รอกครับว่า ท่านคือ ปฏิมากรรมการศึกษา
ได้แต่งและเกลาผมให้กลายเป็น “คุรุชน” ที่สมบูรณ์แบบในวันนี้
เป็น “คุรชุ น” ทีต่ ระเวนการศึกษาไทย เพื่อไปถักทอเครือข่ายแห่งวิชาชีพครู
อันทรงค่าทางจรรยาบรรณของคุณครูทั้งผองในทุกซอกมืด มุมอับของประเทศ
ในปัจจุบัน
ผมไม่รู้ว่าพี่สุภรณ์ กับ คุรุชน ใครจะไปก่อนกัน... จากโลกใบนี้!?
ทีต่ งั้ ปุจฉาก็เพราะหน้าทีผ่ มได้จารึกความคิดต่อพี่ไว้แล้ว และเพียงแต่ผม
อยากอ่านชีวิตและงาน “ครูสุภรณ์” ก่อนผมตาย... เหมือนกันครับ!

			 “ยาง” ยืน		 ระโหยเหือด
		 ชาวนาเดือด 		 ระเหิดหาย
		 เด็กน้อย			 บนหลังควาย
		 ต่างเปลี่ยวดาย		 คล้ายๆ กัน
						“คุรุชน”
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เหตุการณ์สำ�คัญเดือนมีนาคม
1 มีนาคม 2515 ประกาศให้อำ�เภอยโสธร เป็นจังหวัดยโสธร
2 มีนาคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ทรงสละราชสมบัติ
2 มีนาคม 2488 สถาปนาสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
11 มีนาคม 2452 วันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ที่สอง
14 มีนาคม 2512 นายอิศรา อมันตกุล นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
และนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกถึงแก่กรรม
15 มีนาคม 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระราชทานกำ�เนิดหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งแรก
19 มีนาคม 2520 ก่อตั้งห้องสมุดสำ�หรับคนตาบอดขึ้นในประเทศไทย
20 มีนาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
23 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดสถานีเรดาร์
ฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่
30 มีนาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดหอไทยนิทัศน์
31 มีนาคม 2330 วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันสำ�คัญเดือนมีนาคม 2557
วันที่ 5 มีนาคม
วันที่ 8 มีนาคม
วันที่ 13 มีนาคม
วันที่ 20 มีนาคม
วันที่ 22 มีนาคม
วันที่ 27 มีนาคม

วันพระ

:
:
:
:
:
:

วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
วันสตรีสากล
วันช้างไทย
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันน้ำ�ของโลก
วันกองทัพอากาศ

8, 15, 23, 30 มีนาคม 2557
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ท้ายเล่ม

โดย : มรกต กรีน

ตอน...อายุรวัฒน์เวชศาสตร์
ช่วง 5 ปีมานี้มีคนพูดถึงอายุรวัฒน์เวชศาสตร์ (กินอาหารเป็นยา ไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร) มากขึ้น
ผมเองจัดอยู่ในจ�ำพวก ส.ว. (สูงวัย) จึงย่อมให้ความสนใจมากกว่าเป็นธรรมดา
พร้อมกันนัน้ สถาบันทางวิทยาศาตร์อนามัยหลายแห่ง ทัง้ ทีส่ หรัฐอเมริกาและยุโรป ต่างก็น�ำผลการ
ศึกษาวิจัย ต่างๆ ที่มีที่มาจากอายุรวัฒน์เวชศาสตร์ โดยเฉพาะข้อค้นพบเกี่ยวอิทธิฤทธิ์ของมะนาว
นักวิจัยทั้งหลายต่างลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มะนาว มีผลต่อต้านมะเร็งดีเยี่ยมล่าสุดของโลก มะนาว
มีความมหัศจรรย์ สามารถฆ่าเซลมะเร็งได้มากกว่า 1 หมื่นเท่า มากกว่าเคโมเทอราพีอย่างแน่นอน หลายประเทศตื่นตัว
ถึงกับมีการประกาศเลิกใช้วิธีบำ�บัดมะเร็งด้วยการทำ�คีโมฯ กันแล้ว
เมื่อเรื่องนีถ้ กู เปิดเผยฮือฮาขึน้ มา ความลับทีป่ ดิ กันไว้นานก็ถกู เปิดออกมาว่า ทำ�ไมเราจึงไม่รเู้ รื่องนีเ้ ลย อันทีจ่ ริง ปฏิบตั ิ
การห้องแล็บส่วนใหญ่ทวั่ โลกต่างรูก้ นั มานานแล้ว แต่ไม่ยอมพูด เพราะจะไปขัดผลประโยชน์ของ นักการแพทย์ทหี่ ากินกับการ
รักษามะเร็งด้วยการทำ�คีโมฯ นั่นเอง
เราก็เลยถึงบางอ้อ
ทีนี้หันมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาวดูบ้าง คงไม่ต้องสาธยายถึง
สูตรผสมน้�ำ มะนาวชนิดต่างๆ ขอแค่จะดื่มน้�ำ มะนาวอย่างไรให้ได้รสชาติที่
ถูกลิ้นถูกใจและได้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
สำ�หรับผมชอบ “มะนาวโซดา”
ฝานมะนาว 1 ลูก บีบลงในถ้วยแก้วที่มีโซดาครึ่งขวด (โซดา 1 ขวดผสมมะนาวได้ 2 ครั้ง) อาจใส่น้ำ�แข็งจากตู้เย็น
สัก 3-4 ก้อน คนให้เข้ากัน บางคนชอบเหยาะเกลือกับน้ำ�ตาลลงไปชูรสก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด
อย่าลืมว่าน้ำ�มะนาวเป็นอาหาร ไม่ใช่ยา
การที่แนะนำ�ให้ดื่มน้ำ�มะนาวผสมกับโซดา ก็มีเหตุผลง่ายๆ คือ ช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นและผลประโยชน์ของน้ำ�มะนาว
ดังกล่าวสูบฉีดเข้าร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง
ความเป็นด่างสูงมากของน้�ำ มะนาวนีเ้ อง จะไปทำ�ให้เชือ้ โรคต่างๆ ในร่างกาย ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ถ้าผสมน้�ำ มะนาว
แช่ในตู้เย็นไว้เป็นเหยือก แล้วดื่มมันทั้งวัน จะช่วยทำ�ให้มีสุขภาพดีมาก
ประโยชน์ที่มหัศจรรย์ของมะนาวนี้เอง นอกจากจะขจัดก้อนซี้ดหรือก้อนเนื้อร้ายและสามารถต่อต้านมะเร็งได้อย่าง
ดีเยี่ยมแล้ว มันยังสามารถป้องกันการอักเสบของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราต่างๆ สามารถที่จะต่อต้านพาราไซส์ที่อยู่ข้างใน
ช่วยคลายเครียด ต่อต้านโรคประสาท โรคฟุ้งซ่านได้ด้วย
ผลการทดลองของนักวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เปิดเผยว่า มะนาวนีส้ ามารถทำ�ลายเนือ้ ร้ายทีร่ นุ แรง (มะเร็ง) ได้ถงึ 12 ชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งลำ�ไส้เล็ก มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน ส่วนผสมของไซทัสหรือ
มะนาว มีความสามารถในการทำ�ลายมะเร็งได้มากกว่ายาที่ใช้ทำ�คีโมฯ ทำ�ให้การเจริญเติบโตของเซลมะเร็งหยุดอยู่กับที่ และ
ยิ่งไปกว่านั้น การรักษาด้วยมะนาวนี้ สามารถต่อต้านมะเร็งชนิดรุนแรงได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
เริ่มเสียวันนี้เลย...ไม่ต้องรอให้เป็นมะเร็งร้ายเสียก่อนจึงค่อยหันมาดื่มมะนาวโซดานะครับ ขอบอก !!

เล่าด้วยภาพ

โดย : สมกมล ศรีสูงเนิน

ความเป็นมาของสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในปีพุทธศักราช 2488 รัฐบาลที่มี นายทวี บุณยเกตุ เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่ ได้รับเงินเดือน
และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพน้อยกว่าข้าราชการพลเรือนอื่น ทำ�ให้คนดี คนเก่ง
ไม่อยากเข้ามาเป็นครู จึงได้แก้ปัญหาวิกฤตครูโดยการตราพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช 2488 เพื่อจัดตั้ง “คุรุสภา” ไว้คอยทำ�หน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและ
รักษานโยบายการศึกษาของชาติ การช่วยเหลือฐานะครู รวมทั้งทำ�หน้าที่บริหารงาน
บุคคลครู แทนหน่วยงานของรัฐ ภายใต้หลักการ “ครูปกครองครู”
เพื่อให้การดำ�เนินงานของคุรุสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดตั้งสำ�นักงาน
เลขาธิการคุรุสภาขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ภายใต้คณะกรรมการอำ�นวยการคุรุสภา ซึ่งมีกรรมการ
โดยตำ�แหน่ง 6 คน ประกอบด้วย นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พระตีรณสาร
วิศวกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน กรรมการโดยตำ�แหน่ง คือ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อธิบดีกรมสามัญศึกษา
นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา พระยาจินดารักษ์ อธิบดีกรมพลศึกษา และ ม.จ.รัชฎาภิเศก โสภณกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการอำ�นวยการคุรุสภาชุดแรกอีก 9 คน
รวมเป็น 15 คน ได้แก่ หลวงบุญปาลิตริชาสาสก์ ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์ หลวงภารสาร นางสาวกรองแก้ว หัสดิน
หลวงพิลาสวรรณสาร นายชยันต์ ผลาชีวะ นางประยงค์ ถ่องดิกิจฉการ นายเจริญ วิชัย และนายประพัฒน์ วรรธนะสาร
เมื่อมีคณะกรรมการอำ�นวยการคุรุสภาทำ�หน้าที่บริหารงานของคุรุสภาโดยสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ก็ ได้แต่งตั้ง
ข้าราชการประจำ�ของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการในตำ�แหน่งเลขาธิการ และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
โดยมี พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) เป็นรักษาการเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2488 เป็นต้นไป
จึงถือเอา วันที่ 2 มีนาคม 2488 เป็นวันสถาปนาสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา

