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ค�ำนิยม

หนังสือ องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ School Transformation 

เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์การท�าหน้าท่ีทีมพี่เลี้ยง หรือโค้ช หนุนให้โรงเรียนใน “โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” ของส�านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

ด�าเนินการพัฒนาตนเองทั้งระบบ เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

เป็นหนังสือที่เขียนข้ึน จากการปฏิบัติ โดยนักปฏิบัติ และเพื่อการปฏิบัติ คือยึดการปฏิบัติ หนุนโดยทฤษฎี  

หรืออาจกล่าวว่า เป็นหนังสือที่สร้างทฤษฎีจากการปฏิบัติ คือ เสนอทฤษฎีขับเคล่ือนการเปล่ียนโฉม (Transform) 

โรงเรียนด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการสอน และด้านการเรียนรู้ หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า 

ทฤษฎี 5-3-1 คือ ขับเคลื่อนด้านการบริหาร 5 ประการ ขับเคล่ือนด้านการสอน 3 ประการ และขับเคลื่อนด้าน 

การเรียนรู้ 1 ประการ โดยต้องเป็นการขับเคลื่อนที่เชื่อมประสานกัน 

หรืออาจกล่าวว่า เป็นการน�าเสนอ สตาร์ฟิช โมเดล ของการเปล่ียนโฉมโรงเรียนโดยส้ินเชิง (School  

Transformation) ให้เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความสุข ได้เรียนรู้ครบด้านและเต็มศักยภาพ ส�าเร็จ 

การศึกษาออกไปเป็นคนมีความสามารถ เป็นคนดีของสังคม รวมทั้งเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของนักเรียน และของครู 

โปรดสังเกตว่า ใน สตาร์ฟิช โมเดล น้ี การเปลี่ยนโฉมโรงเรียนต้องเปล่ียนหรือขับเคลื่อนด้านการบริหาร 

มากที่สุด คือ 5 ด้าน รองลงไปเป็นด้านการสอน 3 ด้าน และด้านการเรียนรู้เพียง 1 ด้าน โดยที่เป้าหมายอยู่ที ่

การเรียนรู้ของนักเรียน สะท้อนความส�าคัญของการบริหาร ที่ต้องการภาวะผู้น�าของผู้อ�านวยการโรงเรียน ร่วมกับ 

ครแูกนน�า ทีว่งการศกึษาไทยเดนิทางผดิมาเป็นเวลานาน ว่าผูอ้�านวยการโรงเรยีนไม่ต้องเอาใจใส่พฒันาเรือ่งการเรยีนรู ้

ของนักเรียน เพราะเป็นหน้าที่ของครู เพิ่งมาปรับแนวทางเม่ือไม่กี่ปีมานี้ แต่พบว่าในปัจจุบันผู้อ�านวยการโรงเรียน 

จ�านวนมาก ยังไม่มีทักษะในการแสดงบทบาทเป็นผู้น�าพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน 

หนังสือ องค์ประกอบ 9 ด้ำน แห่งกำรพัฒนำและกำรปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
School Transformation

• • • • •

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช



หนังสือเล่มนี้น�าเสนอตัวอย่างผู้อ�านวยการโรงเรียน จ�านวน 5 ท่าน ที่สะท้อนคิดการเรียนรู้และพัฒนา 
บทบาทของผู้อ�านวยการโรงเรียน ที่เป็นผู้น�าการเปล่ียนโฉมโรงเรียน อย่างน่าช่ืนชมยิ่ง ได้แก่ นายประทิน ตั้งใจ  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนพร้าวบรูพา, นายสริุยน สริุโยดร ผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่คอืวิทยา, นายจงรักษ์ กนัทา ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนบ้านปางปอย, นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตองกาย 4 ท่านแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม ่
และ นายอ�านาจ เณรรักษา ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านโคก จังหวัดสมุทรสาคร 

ครูก็เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้ ดังตัวอย่าง ครูณิชาภัฏฐ์ ธีระบุณยภรณ์ โรงเรียนวัดป่าแดด และ 
ครูวรรณพิศา พฤกษมา โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทั้งสองท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

หนังสือเล่มนี้ เน้นเล่าวิธีปฏิบัติ ที่ยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่มีหลักการด�าเนินการขับเคลื่อน  
3 ด้าน 9 ประการที่กล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติที่สะท้อนคิดออกมาโดยผู้อ�านวยการโรงเรียนทั้ง 5 ท่าน 
และโดยครู 2 ท่าน มีพลังยิ่งนัก หากโรงเรียนเล็ก ๆ เหล่านี้ท�าได้ โรงเรียนอื่น ๆ ย่อมท�าได้ หากมีใจ 

ผมเชื่อว่า มีผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูอีกจ�านวนมากในประเทศไทย ที่ท�างานด้วยความตั้งใจในการจัดการ 
เรยีนรูใ้ห้นกัเรียนได้พัฒนาสมรรถนะอย่างครบด้าน และบรรลสุมรรถนะในระดบัสงู เช่นเดยีวกันกบัท่านผูอ้�านวยการ 
5 ท่าน และครู 2 ท่าน ที่มีโอกาสได้สะท้อนคิดให้ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร น�ามาลงในหนังสือนี้ ผมเชื่อว่า 
หนังสือ องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ School Transformation เล่มนี้  
จะช่วยชี้แนวทางด�าเนินการให้แก่ผู้อ�านวยการและครูผู้มีใจเหล่านั้น ให้ท�างานในแนวทางใหม่ และบรรลุผลส�าเร็จ 
ตามความใฝ่ฝันของตน 

ผมขอขอบคุณ ดร.นรรธพร จันทร์เฉล่ีย เสริบุตร และทีมงานของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม แทน 
สังคมไทยที่ได้จัดท�าและเผยแพร่หนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย  
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างพลเมอืงทีมี่คณุภาพให้แก่ประเทศไทยในอนาคต ขอทกุท่านทีเ่กีย่วข้องกับการจัดท�าหนงัสือเล่มน้ี 
จงได้รับกุศลผลบุญ มีปิติสุข จากการท�าประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยในครั้งนี้ และขอให้ท่านได้มีโอกาสสร้างสรรค์ 
ผลงานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับทิศทาง

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส�านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ค�ำน�ำ

ในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลิกผัน มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องสามารถพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีความพร้อมในการด�ารงชีวิตและท�างาน โรงเรียนจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยในเรื่อง 

การบรหิารจดัการโรงเรียนและการจัดการเรยีนการสอน เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพ ได้รบัความรู้ ทกัษะ 

และสมรรถนะแห่งศตวรรษที ่ 21 โรงเรยีนต้องสามารถจัดการศกึษาทีส่อดคล้องกบับรบิทและความต้องการของชมุชน 

รวมถึงการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ การจัดการศึกษา 

ในแต่ละโรงเรียนและชุมชนจึงไม่ได้มีรูปแบบเดียวอีกต่อไป โรงเรียนจึงต้องการผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถต้ัง 

เป้าหมายและพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนโดยร่วมมือกับชุมชน ใช้เทคโนโลยีใน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนในด้านรูปแบบ 

การสอน (Pedagogy) หลักสูตรและการประเมิน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ของโรงเรียนในโครงการ สนับสนุน พัฒนา 

ครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ของกองทุนเพื่อพัฒนาความเสมอภาคทาง 

การศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เพื่อพัฒนาและปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ School 

Transformation Model ของ Starfish Education

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ ที่ร่วมแบ่งปัน 

ให้เกิดการเรียนรู้และขยายผลในวงการการศึกษาไทย รวมทั้งกองทุนเพื่อพัฒนาความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

ในการสนับสนุนและริเริ่มโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือ 

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเกิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับ 

ทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส�านักงานกองทุนเพื่อความเสมอ 

ภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่กรุณาเขียนค�านิยมส�าหรับหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาไทย

 ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร 

 ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
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องค์ประกอบ      ด้าน
แห่งการพฒันาและการปฏรูิปโรงเรยีนทัง้ระบบ



ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษามาเป็นระยะ โดยค�านึง 

ถึงความสอดคล้องกับสภาพสังคมและนโยบายชาติในแต่ละช่วงเวลา  

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจนกระท่ังพัฒนาต่อเน่ืองมาเป็นล�าดับ  

แต่ในปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกเปล่ียนไปอย่างก้าวกระโดด ทัง้ในเรือ่ง 

เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งกระแสโลกาภิวัฒน ์

ที่เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนท่ัวไป ท�าให ้

การจดัการศกึษาแบบเดมิ ไม่สามารถท�าให้ผูเ้รยีนมศีกัยภาพในการแข่งขนั

ในเวทรีะดับภูมิภาคจนถงึระดับโลก ดังน้ันทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัผู้เรยีน 

ในยุคนี้จึงแตกต่างไปจากเดิมมาก 

สถานศึกษาเป็นหน่วยทางการศึกษาที่มีบทบาทส�าคัญ 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ�าเป็น แต่จาก 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติในหลายปีที่ผ่านมา 

พบว่าคุณภาพของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่า ขณะเดียวกัน 

การศึกษาไทยมีความเหลื่อมล�้าสูง สถานศึกษาที่มีคุณภาพชั้นด ี

มีอยู่น้อยและกระจุกตัวอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ ความเหลื่อมล�้านี้เอง 

ก่อให้เกิดช่องว่างทางสังคมที่ส่งผลกับการพัฒนาชาติ 

ดังน้ัน การพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา 

ได้อย่างมคุีณภาพทดัเทยีมกัน และเหมาะสมกับบรบิทแต่ละท้องถิน่  

จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารการศึกษา เพราะสถานศึกษา 

แต่ละแห่งย่อมมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู ้บริหารที่ดีควร 

ศึกษา รับทราบ และตระหนักถึงความส�าคัญของบริบทแวดล้อม 

เหล่านั้น เพื่อจะได้น�ามาสู่แนวทางในการบริหารสถานศึกษาให ้

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ตรงตามความต้องการและประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้อง 

พจิารณาอย่างรอบคอบและถีถ้่วนให้องคาพยพต่าง ๆ ของสถานศกึษาเกิดการปรบัเปลีย่น 

และพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จึงได้น�าแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบแห่ง 

ความส�าเร็จของผู้น�าสถานศึกษา เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการน�าพา 

สถานศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมของบริษัท Apple มาประยุกต์เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบภายในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในส่วนของการบริหารโรงเรียน การสอน และการเรียนรู้

การพัฒนาปฏริปูโรงเรยีนท้ังระบบต้องอาศยัการขบัเคลือ่น 3 ด้าน คอื การบรหิาร 

โรงเรียน การสอน และการเรียนรู้

การเรียนรู้

การสอน

การบริหาร

แผนภาพโครงสร้างองค์ประกอบ 9 ด้านของการพฒันาปฏิรูปโรงเรียนทัง้ระบบ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉล่ีย เสริบุตร
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กำรขับเคลื่อนด้ำนกำรบริหำร

จ�กพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2542	 ต้องก�รให้ม ี
ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�ร	 จ�กส่วนกล�งไปที่สถ�นศึกษ�ให้ม�กที่สุด	 
แต่ในคว�มเป็นจริงสถ�นศึกษ�หล�ยแห่งยังคงประสบปัญห�ก�รบริห�ร	 
เนื่องจ�กหลักสูตรของสถ�นศึกษ�ยังคงต้องอ้�งอิงจ�กส่วนกล�งเป็นหลัก	 
และข�ดคว�มยืดหยุ่นที่จะปรับให้เหม�ะสมกับสภ�พของท้องถิ่น	 เช่น	 ก�รใช้ 
ภ�ษ�กล�งในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผู้เรียนกลุ่มช�ติพันธุ์	 ดังนั้นจึงพบว่� 
ก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่สถ�นศึกษ�ยังมีปัญห�ที่รอคอยก�รแก้ไข	

เพือ่ให้ก�รบรหิ�รก�รศกึษ�เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญตั ิ
ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2542	ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�รวมทั้งครูจะต้องทำ�หน้�ที่ 
ในฐ�นะผู้นำ�ที่คอยประส�นคว�มร่วมมือของทุกฝ่�ย	 ไม่ว่�จะเป็นผู้ปกครอง	 
ชุมชน	 ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่มีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อนก�รจัดก�รศึกษ� 
เพื่อร่วมกันกำ�หนดเป้�หม�ยที่จะเป็นผลผลิตท�งก�รศึกษ�	ภ�ยใต้ก�รเรียนรู ้
ที่เหม�ะสม	 พร้อมกับประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 เพื่อพัฒน�ศักยภ�พของผู้เรียน 
ได้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ผู้น�ำ

แม้ว่าการบริหารจัดการการศึกษาของไทย จะเน้นไปที่การปฏิบัติตามนโยบาย 

และข้อก�าหนดต่าง ๆ  มากกว่าการมุง่ไปสูค่ณุภาพของผูเ้รยีนทีแ่ท้จรงิ แต่กย็งัมข้ีอกฎหมาย 

ทีก่ระจายอ�านาจให้กบัโรงเรยีนได้ประยกุต์กระบวนการในการจัดการศกึษาได้อย่างอิสระ 

ดังนั้นผู้น�าจึงสามารถก�าหนดเป้าหมายและค้นหาวิธีการใหม่ ๆ  ให้เหมาะกับสภาพสังคม 

ทรัพยากร และศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่นได้ โดยผู้น�าจะประกอบด้วยทีมงาน 

ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดท�ากลยุทธ์และเป้าหมาย (Goal) ด้านวิสัยทัศน์ ชุมชน  

เป้าหมาย บรรยากาศการเรียนรู้ เทคโนโลยี รูปแบบการสอน หลักสูตร การพัฒนา 

วิชาชีพ และการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนและก่อร่าง 

นวัตกรรมในการเรียน การสอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

ผู้น�าที่จะน�าพาการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบได้ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความใส่ใจและ 

จรงิจงัในการเปลีย่นแปลงโรงเรยีนท้ังระบบแบบองค์รวม มคีวามตระหนักถงึความจ�าเป็น 

ของที่จะต้องปรับเปลี่ยนการท�างานในทุกแง่มุมเก่ียวกับสถานศึกษา เช่น ออกแบบ 

การเรียนรู้ วิธีการสอน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เมื่อต้องด�าเนินการ 

ภายใต้แรงกดดันที่เกิดจากเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ผู้อ�านวยการไม่ใช่ Boss แต่เป็น Leader

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการวางเป้าหมายและทิศทางการปฏิรูปโรงเรียนน้ัน 

เป็นการมองในภาพกว้าง แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ไม่ควรลืมที่จะใส่ใจรายละเอียด 

ในระดับผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน การมีนโยบายที่แข็งแกร่งชัดเจน ควบคู่ไปกับการติดตาม 

การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลได้รวดเร็วกว่า 

ผูอ้�านวยการประทนิ ตัง้ใจ โรงเรยีนพร้าวบรูพา จงัหวดัเชยีงใหม่ ก็เน้นให้ผูบ้รหิาร 

ลงมาท�างานคลุกคลีกับครูเช่นกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน�ามา 

เป็นแนวทางในการปรับแก้นโยบายต่อไป เพราะสิ่งส�าคัญของการเป็นผู้น�าไม่ใช่แค่สั่งการ 

อย่างเจ้านาย แต่ต้องสามารถให้ค�าแนะน�าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานได้ด้วย 

จึงจะถือว่าเป็นผู้น�าสถานศึกษาอย่างแท้จริง

“คุณสมบัติที่ผู ้บริหารโรงเรียนควรจะมีเลยคือ ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะ

ออกแบบร่วมกับครู แล้วก็ต้องมีกระบวนการนิเทศ ก�ากับติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่วมกับคณุคร ูไม่ใช่ว่าปล่อยให้ครูท�าเอง ไม่อย่างนัน้มนัก็ไม่บรรลุเป้าหมาย จรงิ ๆ ในโรงเรียน 

ครูก็สอนได้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามีหลักสูตรแม่เป็นหลักสูตรแกนกลาง 2551 ถึงไม่ม ี

การไกด์ไลน์จากผู้บริหารคุณครูก็สอนได้ แต่ทีน้ีส่วนที่ผู้บริหารต้องเข้ามามีบทบาทก็คือ 

การร่วมแลกเปล่ียนความคดิ แล้วกใ็ช้ความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้  

ตรงนี้ต้องเป็นสิ่งส�าคัญเลยครับ ต้องพูดคุยกับคุณครูบ่อย ๆ แล้วก็มีการนิเทศก�ากับติดตาม 

ในการท�างาน 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ลักษณะของตัวผมชอบให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าที่จะมาสั่งให้ครูท�า เดิมเลยเนี่ย 

ผมเป็นรองผู้อ�านวยการที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อยู่ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ซึ่งมีการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนกินนอน ท�างานในลักษณะ 

ขององค์กรใหญ่ซึ่งมีปัญหาที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ หลังจากนั้นก็มาเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์

เป็นโรงเรยีนกนินอนเช่นกนั พอมาอยูต่รงนีม้จีดุเด่นคอืมคีรไูม่มาก คยุกนัง่าย คยุกนัรูเ้รือ่ง นอกจากนี ้

นักเรียนก็มีไม่มากนะครับ ถ้าเกิดว่านักเรียนมากเราจะขับเคลื่อนการเรียนรู้ได้ยาก เพราะว่ามัน 

จะท�าได้แค่กลุ่มตัวอย่างครับ แต่กรณีโรงเรียนผมสามารถท�าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3 

ถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียนที่นักเรียนไม่มาก คุณครูไม่มาก แล้วพอผมได้ร่วมวิพากษ์ ร่วมพูดคุย 

วางแผนกับคุณครูในปริมาณที่ไม่มาก การเดินทางสู่เป้าหมายก็ง่ายขึ้นครับ”
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ผู้บริหารต้องอ�านวยความสะดวกให้ครู

คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นส�าคัญ ดังนั้นการบริหารจัดการระบบงาน 

ของครจูงึเป็นปัจจัยหลกัทีจ่ะเอือ้อ�านวยให้ผูส้อนทุม่เทเวลากบัการจัดการเรยีนการสอนได้อย่าง 

เตม็ประสทิธภิาพ แต่ในปัจจุบันครูไทยไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังมี 

ภาระงานอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวและไม่เก่ียวข้องกับงานสอนอีกมากมาย ยิ่งมีโครงการพัฒนา 

การศึกษาเข้ามาจากหลายทิศทางทั้งจากส่วนกลาง หรือแม้แต่โครงการจากหน่วยงาน 

เอกชน แม้จะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ดี แต่หลายโครงการก็ท�าเพียงแค่เข้ามาแล้ว 

ผ่านไป ฝากคุณครูไว้กับกองภาระงานและเอกสารที่ต้องจัดการดูแล 

การจัดการระบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนจึงเป็นหน้าที่ของผู้น�าที่จะต้อง 

ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจและคืน 

จิตวิญญาณให้กับครู ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ความรู้ใด 

ส�าหรับโรงเรยีนแม่คอืวทิยา จังหวดัเชยีงใหม่ ผูอ้�านวยการสรุยิน สุรโิยดร ได้กล่าวว่า 

สิ่งแรกที่คุณครูในโรงเรียนกลัวกันมากที่สุดเมื่อได้รับฟังเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปโรงเรียนจาก 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นั่นก็คือ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

“ผมก็ต้องเคลียร์ต้ังแต่ตอนแรกก่อนว่าสิ่งที่เอาเข้ามาถ้าเป็นภาระเพ่ิมเราก็คงไม่ 

เอาหรอก เราก็บอกครูว่ามันไม่ใช่ภาระเพิ่มนะครับ ตอนนี้เราก�าลังท�าเร่ืองที่เป็นเป้าหมาย 

ของเรา แล้วตอนแรกเราไม่ได้จัดรายวิชาของพหุปัญญาไว้ในหลักสูตรนะครับ เป็นรายวิชาที ่

เพิ่มเข้ามา เป็นเวลานอกเหนือหลักสูตร ครูก็จะมีคาบเพิ่มจากเดิมวันละ 5 เป็นวันละ 6  

เขาต้องเอาเร่ืองพวกน้ีเข้าไปใส่เรยีนเฉพาะต่างหาก แบบนีรู้ส้กึว่าเป็นภาระเพิม่ทนัท ีกเ็ลยต้อง 

ตัดออก เอาเฉพาะที่จ�าเป็น และเรียนตามโครงสร้างก็พอ เวลาที่เหลือก็เปิดเป็นรายวิชาไป 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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เมื่อก่อนพหุปัญญาเป็นกิจกรรมเสริมเฉย ๆ ครับ ไม่ได้นับเวลาเรียน ไม่ได้มีวัดผล 

ประเมินผลให้กับเด็ก นักเรียนได้แต่ตัวทักษะ ได้แต่ความสุข แต่ไม่ได้ผลการเรียนไปด้วย  

อย่างนี้มันขาดอะไรไปบางอย่าง ก็เลยปรับใหม่ เปิดเป็นวิชาให้มันอยู่ในโครงสร้างของ 

หลักสูตรเลย แล้วก็เรียนคละช้ัน ใครสนใจก็ไปเรียนถึงเวลาไปต่างคนต่างไปของตัวเอง  

แต่ละวิชาก็วัดประเมินผล แล้วก็มีเวลาเรียนมผีลการเรยีนให้กับเดก็ เคยเรยีนอยู่ 5 ช่ัวโมง 

กย็งัคง 5 ชัว่โมงเหมอืนเดมิ ครกูร็ูส้กึว่าแบบนีไ้ม่เพิม่ภาระ ยิ่งบูรณาการก็ยิ่งไม่เพิ่มภาระครับ 

เพราะลดทุกอย่างไปหมด เวลาของการคิดจะน้อยลง แต่คิดให้มากขึ้น
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เป้ำหมำย

เป้าหมายส�าคัญในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาให้ผู ้เรียนทุกคนเข้าถึง 

การศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีเป้าหมายหรือ 

วิสัยทัศน์ที่เขียนไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติกลับท�าได้ยาก เน่ืองจากการก�าหนด 

วสัิยทศัน์นัน้อาจไม่ได้พจิารณาบรบิทของผูเ้รียนและสภาพชมุชนมาประกอบกบัปัจจยัอืน่ ๆ  

ดังน้ันการตั้งเป้าหมายที่ดีจึงควรวิเคราะห์ถึงความต้องการของชุมชนและความพร้อม 

ในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนและโรงเรียนเป็นส�าคัญ 

ผู้น�าจึงต้องก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อที่จะมีแนวทางในการวางกลยุทธ ์

ให้ชัดเจน และก�าหนดแผนการด�าเนินงานที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมไปถงึวิธีการตรวจสอบความคืบหน้าตามเป้าหมาย (Info) และแนวทางในการถ่ายทอด 

เรื่องราว ความส�าเร็จ โดยไม่ลืมที่จะส�ารวจส่วนที่ควรปรับปรุงเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

ที่ยั่งยืน 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ตั้งมั่นในเป้าหมายแล้วไปให้สุด

ผูอ้�านวยการอ�านาจ เณรรักษา โรงเรียนวดับ้านโคก จงัหวัดสมทุรสาคร คอืผูบ้รหิาร 

ที่มีเป้าหมายชัดเจนในใจมาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

โดยคาดหวังจะให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนการสอนแบบ STEM 

แต่ท�าอย่างไรก็ยังไม่บรรลุผลอย่างที่หวังไว้ จนกระทั่งมาพบกับแนวทางที่ใช่ จึงท�าให้ได้รู้ว่า 

เป้าหมายที่ตนเองวางไว้นั้นมาถูกทางแล้ว 

“ก่อนจะได้รู้จักสตาร์ฟิชผมประชุมครูก่อนเปิดเทอมภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ผมบอกว่า ครคูรับตอนนีผ้มอยากให้คุณครใูช้แนวทางการสอนแบบ STEM เพราะว่า ณ วนันี ้

เด็กวิเคราะห์ไม่เป็น ผมก็มีเป้าหมายอยากฝึกเรื่องทักษะวิทยาศาสตร์ให้เขาได้รู้จักการคิด 

วเิคราะห์ เราก็บอกคณุครูว่าเราจะใช้ STEM นะ ผมก็ตามตลอดว่าคณุครูจะใช้ยงัไง จะท�าแผน 

ออกมาให้ผมยังไง มันก็ยังไม่เห็นมีอะไรออกมาชัดเจน ผมเลยพยายามหาทางว่าจะท�ายังไง 

ให้ครูท�าได้ง่ายขึ้น 

แล้วพอมาฟังของสตาร์ฟิชว่าเป็น STEAM ผมมาปิ๊งค�าว่า STEM กับ STEAM 

นี่แหละ เพราะค�าว่า STEAM ของสตาร์ฟิชมันขยายมาจาก STEM ใช่มั้ย เราก็แค่เพิ่ม  

A (Art) เข้าไป กลายเป็น STEAM มันตรงใจผมไง เราก็สนใจอยากเข้าร่วมก่อนนะ แต่รู้ไหมว่า 

ผมมาเตม็ร้อยตอนไหน ตอนไปดงูานท่ีโรงเรยีนบ้านปลาดาวท่ีเชยีงใหม่ครบั ตอนนัน้ไปทัง้หมด 

5 คน ม ี ผอ. กบัคร ู 4 คน กบัโรงเรยีนอืน่ในจงัหวดัสมทุรสาครอกี 10 โรงเรยีน กไ็ปเหน็ 

การจัด Makerspace ห้องสร้างสรรค์ โอ้โหมันตรงเป๊ะอย่างที่ตามหาเลย ก็คุยกับครูว่า 

Makerspace นีไ่งล่ะ กลบัมากป็ระชมุแล้วก็ช่วยกันขยายต่อในโรงเรียนอีก ก็เลยสรุปว่าเรา 

จะเดินกันทางนี้”
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จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว้อย่างชดัเจน โรงเรยีนวัดบ้านโคกน�าหลกัการจดัพืน้ทีส่ร้างสรรค์ 

มาปรับใช้กับบริบทของโรงเรียน กลายเป็น Makerspace ราคาประหยัด ที่แม้จะมีข้อจ�ากัด 

เรื่องงบประมาณ แต่ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตัวเอง 

ผ่านการลงมือท�าอย่างแท้จริง (อ่านต่อที่หัวข้อ บรรยากาศการเรียนรู้)

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ทักษะสู่แรงบันดาลใจ

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 คอืส่ิงทีถ่กูพูดถงึอย่างมากในวงการการศึกษาในช่วงหลายปี 

ที่ผ่านมา แต่หลายโรงเรียนกลับพบว่าการพัฒนาทักษะแห่งชีวิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ได้จริงนั้นกลับเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนยังมีแรงกดดันในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนที่ประเมินผลจากการท�าข้อสอบ ท�าให้ผู้บริหารในหลายโรงเรียนทุ่มเททรัพยากร 

และเวลาไปกับการเพิ่มคะแนนสอบเป็นหลัก และพักการพัฒนาทักษะให้เป็นเรื่องรองลงไป

แต่ในขณะเดียวกัน ที่โรงเรียนแม่คือวิทยากลับพบว่าการกดดันให้เด็กประสบ 

ความส�าเร็จในรูปแบบที่ก�าหนดมาแล้วนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 

ได้อีกต่อไป ผู้อ�านวยการสุริยา สุริโยดร จึงต้องลงมือยกเครื่องโรงเรียนโดยการก�าหนด 

เป้าหมายใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของศตวรรษและความส�าเร็จบนโลกใบใหม ่

ของเด็ก

“เดิมเราก็เหมือนโรงเรียนอื่น ๆ นะครับ เวลาจัดการศึกษาก็มีเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน ผลสอบ O-NET หรือผลการเรียนของเด็กเป็นหลักนะครับ แต่เรามาเจอว่า 

เรื่องนี้มันส่งผลให้นักเรียนเราไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง หรือการเห็นคุณค่าในตนเองลดลง 

เพราะจริง ๆ เด็กเก่งมีไม่กี่คนหรอกครับ ส่วนที่เหลือเป็นเด็กหัวปานกลางหรือไม่ค่อยเก่ง  

คุยกับคุณครูว่าโรงเรียนเราจัดสอบไปแล้วมีเด็กที่เก่ง ๆ อยู่ไม่กี่คน แล้วเด็กที่เหลือจะเป็น 

ยังไง เราจะปล่อยผ่านไปแบบนี้เหรอ ก็กลายเป็นโจทย์ให้กับเรา เราก็กลับมาตั้งเป้าหมาย 

โรงเรียนใหม่ว่าเราจะไม่เอาเฉพาะกลุ่มแบบนี้แล้ว ประกอบกับแนวโน้มของศตวรรษที่ 21 

ซึ่งตอนนี้มันผ่านมา 20 ปีแล้วนะ เรายังไม่ได้ขยับเขยื้อนในเรื่องทักษะแห่งศตวรรษกันเลย 

ทักษะมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ของศตวรรษนี้กับพาเด็กเราไปข้างหน้าได้จริง ๆ  ก็เลยกลายเป็น 
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สองเร่ืองที่มารวมกันคือ เด็กต้องการทักษะที่แท้จริงและเด็กต้องมีที่ยืนในแบบของเขาเอง 

ก็เลยก�าหนดเป็นเป้าหมายของเราคร่าว ๆ ว่าเราจะมีเป้าหมายเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผ่านการเรียนรู้พหุปัญญา ส่วนเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ก็พักไว้ ไม่ใช่ไม่ท�านะครับ แต่เรา 

ไม่ได้เอาเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียน

มาถึงตรงนี้ เรายังไม่มีวิธีการว่าจะท�ายังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ เราก็ทดลองหลายแบบ 

ในระยะเวลาไม่ถึงเทอมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วก็เปิด 

รายวิชาเลือกขึ้นมาเพ่ือให้เด็กได้เลือก ผลออกมารูปแบบมันก็ยังไม่ชัดเจน ผ่านไปได ้

สักประมาณเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 62 ก็ได้รับการประสานจากสตาร์ฟิช คิดว่าโครงการ 

น่าจะช่วยตอบค�าถามเราในหลาย ๆ เรื่อง แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ดีให้กับเรานะครับ”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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การเริ่มต้นการเปล่ียนแปลงหากไม่รู้จะเริ่มที่จุดไหน สิ่งที่เริ่มได้ง่ายที่สุดและช่วย 

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนต่อไปให้ชัดเจนได้มากที่สุด คือการปรับวิสัยทัศน์ของ 

โรงเรียน

“ตอนแรกที่เข้าร่วมกับโครงการน้ีเรายังสะเปะสะปะ ไม่รู้ว่าจะเดินไปทิศทางไหน  

ก็เริ่มตั้งแต่การตั้ง School concept ก่อนเลย เมื่อก่อนโรงเรียนก็จะมีแค่วิสัยทัศน์ของ 

โรงเรียน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์กว้าง ๆ มองหลาย ๆ เรื่องแล้วเอามาก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ แต่พอ 

เรามาเรียนรู้จากโครงการท�าให้เรารู้ว่า School concept คือสิ่งที่ได้ยินปุ๊บแล้วรู้เลยว่า 

โรงเรียนนี้เป็นยังไง สามารถเอาเป้าหมายของเรามารวมเป็นคอนเซ็ปต์สั้น ๆ ได้เลย อย่าง 

School concept ของแม่คือวิทยาคือ Skill to Inspire ทักษะสู่แรงบันดาลใจ” 

เมื่อโรงเรียนแม่คือวิทยาได้เป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนแล้ว ผู้บริหารก็ได้น�า 

เป้าหมายโรงเรียนมาแยกออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อก�าหนดเป็นเป้าหมายระดับช่วงชั้นที ่

นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นจะต้องบรรลุผลก่อนที่จะไปสู่ช่วงชั้นถัดไป และบรรลุเป้าหมายใหญ่ 

ของโรงเรียนได้ในที่สุดเม่ือพวกเขาส�าเร็จการศึกษา โดยโรงเรียนแม่คือวิทยาได้ก�าหนด 

เป้าหมายช่วงชั้นไว้ดังนี้

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 
Build up - สร้ำงเครื่องมือกำรเรียนรู้ (บูรณำกำร)

เป้าหมาย คือ การสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 

เพื่อเป็นการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้หาความรู้ด้วยตัวเอง

ได้ในอนาคต

ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 
Search for - ค้นหำควำมถนัด (พหุปัญญำ)

เป้าหมาย คือ การช่วยให้นักเรียนค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัด 

หากนักเรียนค้นหาได้เร็ว ครูจะสามารถเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องการได้ถูกทิศทาง 

เพื่อพาพวกเขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ดีขึ้น

ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
Be inspired - เกิดแรงบันดำลใจในอำชีพ (สัมมำชีพ)

เป้าหมาย คือ การสร้างแรงบันดาลในด้านอาชีพผ่านรายวิชาเลือกที่หลากหลาย

ตามความสนใจของนักเรียน
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“รายวิชาของเรามีอาชีพค้าขายออนไลน์ แล้วก็มีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยนะครับ 

ตอนน้ีที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรมีอยู่ 30 กว่ารายวิชา ก็เปิดไว้เพราะผมอยากให้มันอยู่ใน 

หลกัสตูร แต่พอตกลงจะเปิดวชิาอะไรในแต่ละเทอม คณุครตู้องเอามาเขียนโครงสร้างรายวชิา 

โดยจะมสีิง่ทีเ่ราเรยีกว่า Reality คอืการออกไปในพืน้ทีเ่พือ่ไปเรยีนรูกั้บคนจรงิ ๆ ในสถานที ่

จรงิ ๆ แต่ละวิชาต้องมอีย่างน้อยหน่ึงวนัทีเ่ด็กต้องไป แต่ถ้าเป็นรายวชิาอาชพีเราก�าหนดไว้เลย 

ว่าต้องไปฝึกอาชีพจริง ๆ วิชาละ 20 ชั่วโมงนะครับ ซึ่งเป้าหมายของเราไม่ใช่ทักษะอาชีพ 

ตรงนั้นนะครับ เพราะช่วงเวลามันสั้น จะคาดหวังให้เด็กสร้างความช�านาญจากตรงนั้นไม่ได้  

จริง ๆ แล้วเราอยากให้เขาพบแรงบันดาลใจบางอย่างมากกว่า เพราะเป้าหมายของเราคือ 

แรงบันดาลใจ”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ชุมชน

แม้ว่าตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 จะก�าหนดให้การศกึษา 

เป็นเร่ืองของทุกคน แต่การจัดการศึกษาของรัฐและเอกชนอาจไม่ครอบคลุมทั่วถึงและ 

ไม่ตรงตามบริบทในแต่ละท้องที่ ดังนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

จึงได้ก�าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยนอกเหนือจากองค์กรอื่น ๆ  และ 

ปรากฏเป็นข้อหนึ่งในโครงสร้างของกระบวนการศึกษาว่าจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม 

ของบุคล ครอบครัว และชุมชน 

ดังนั้นชุมชนจึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา การสร้างความ 

ร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน จะช่วยให้โรงเรียนสร้าง รักษา และจุดประกาย 

ให้เกิดแรงส่งเสริมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบได้อย่างต่อเนื่อง

ทีมผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ธุรกิจในพื้นที่ ภาครัฐ และผู ้มีส่วน 

เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อันจะท�าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ (Network) เพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษา
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ปรับความเข้าใจชุมชน

การด�าเนินงานปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบจะเกิดข้ึนได้จริง ไม่ได้มีปัจจัยเพียงแค่คร ู

และนักเรียน หากแต่โรงเรียนต้องรวม “ชุมชน” หรือ “ผู้ปกครอง” เข้าไปอยู่ทีมเดียวกันด้วย 

ส�าหรับผู้อ�านวยการสุริยน ยุริโยดร โรงเรียนแม่คือวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะเร่ิม 

ด�าเนนิงานปฏริปูโรงเรยีนตามแผนการทีไ่ด้วางไว้ ผูอ้�านวยการตัดสนิใจเรยีกประชุมผูป้กครอง 

ทั้งหมดเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อน

“ส่วนของชุมชนนะครบั ก่อนทีผ่มจะเอาเรือ่งทีค่ยุกนัทัง้หมดทีต่กผลกึเรยีบร้อยแล้ว 

มาท�าจริง ๆ นะครับ ก็ต้องมีการคุยกับผู้ปกครอง ชี้ให้เขาเห็นว่าตอนนี้โรงเรียนก�าลังจะท�า 

อะไรและมีเป้าหมายยังไง ก็พูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อย จนชุมชนเห็นด้วยกับ 

วธิกีารของเรา ตรงนีส้�าคญันะครบั ถ้าผูป้กครองไม่เข้าใจในสิง่ทีโ่รงเรยีนก�าลงัท�าอยู ่การท�างาน 

อาจจะไม่ได้รบัการสนบัสนนุมากเท่าไหร่ บางทผีูป้กครองอาจจะบอกว่าท�าไมโรงเรยีนท�าอะไร 

ไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนอื่นเลย อย่างตอนเปิดภาคเรียน 

แรก ๆ นะครับคุณครูเปล่ียนตารางสอน มีเรียนอยู่สัก 3 ชั่วโมง เป็นภาษาไทย คณิต  

วิทย์ครับ แล้วนอกนั้นตารางสอนเป็นบูรณาการการเรียนรู้ทั้งหมด ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจ 

ท�าไมสอนแบบนี้ ท�าไมสอนลูกเขาน้อยนิดเดียว แล้วที่เหลือคืออะไร อยู่เฉย ๆ อยู่ว่าง ๆ  

เล่นกันหรอ เลยต้องมาเรียกผู้ปกครองเพื่อคุยกันว่า บูรณาการคืออะไร”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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“วันที่ประชุมเราก็เอาภาพของอนาคตมาให้เขาดูนะว่า อนาคตต่อไปนี้โลกมันเป็น 

ยังไง แล้วเราจ�าเป็นยังไงที่จะต้องสร้างตัวทักษะส�าคัญ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเขาจะเชื่อมั่น 

ในโรงเรียนนะครับว่าการขับเคลื่อนของโรงเรียนเป็นแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็ อ๋อ แบบนี้หรอ 

ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไปได้ ปล่อยโรงเรียนเลยครับ”

เม่ือภาพจดุหมายปลายทางของโรงเรยีนและชมุชนตรงกัน การด�าเนินงานหลงัจากน้ี 

ก็ย่อมที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน�าพาทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ได้เร็วข้ึน 

อย่างแน่นอน 
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จักสานงานไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชน

การจัดกิจกรรมใน Makerspace ในแต่ละโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกันไป 

ตามบรบิทของพ้ืนที ่ส�าหรบัโรงเรยีนพร้าวบรูพา จงัหวดัเชียงใหม่ มบีรบิทแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง 

กับงานหัตถศิลป์ชุมชน ผู้อ�านวยการประทิน ตั้งใจ จึงได้เลือกจุดเด่นของชุมชนส่วนน้ี 

มาเป็นเอกลักษณ์ของกิจกรรมนักสร้างสรรค์ในโรงเรียน

“ทีเ่ลือกให้ Makerspace เป็นจักสานงานไม้เพราะเราตัง้เป้าไว้ว่า นอกจากความคดิ 

สร้างสรรค์แล้วมันต้องสามารถใช้งานได้จริง ดังนั้น เราต้องดูว่าในท้องถิ่นของนักเรียนมีเรื่อง 

อะไร เรื่องของงานจักสานงานไม้เรามีในชุมชนอยู่ตั้งนานแล้ว ถ้าธีมของเราเป็นเรื่องของ 

งานจักสานงานไม้จะท�าให้นักเรียนได้น�าความรู้นี้ไปต่อยอดในชุมชนของตนเองได้”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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นักเรียนเติบโตมาในชุมชนย่อมคุ้นเคยกับงานจักสานและงานไม้เป็นอย่างดี ดังนั้น 

การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ใช่การสอนให้ “ท�าเป็น” แต่เป็นการสอนให้ “คิดอย่างมี 

กระบวนการ” ซึ่งจะท�าให้นักเรียนสามารถน�าไปต่อยอดกับงานชิ้นอื่น ๆ หรือแม้กระทั่ง 

สร้างงานขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องท�าตามใคร
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“จากเดมินกัเรียนจกัสานเป็นอยูแ่ล้ว แต่นักเรยีนเขียนออกมาเป็นกระบวนการไม่เป็น 

ก็เหมือนชาวบ้านนั่นแหละครับ ท�าเป็นอย่างเดียวแต่บอกขั้นตอนกระบวนการที่เป็นทฤษฎี 

ไม่ได้ ดังนั้นแล้วพอเอา STEAM Design Process มาช่วย มันมีขั้นตอน มีกระบวนการ 

เรากจ็ะท�าให้นกัเรยีนเกดิการวิเคราะห์เป็นขัน้ตอนมากขึน้จนกระท่ังได้ชิน้งาน กจ็ะมปีราชญ์ 

ชาวบ้านหรือผู้ปกครองเข้ามาช่วยเป็นวิทยากรงานจักสาน นอกจากนี้ก็ยังมีงานอาชีพอื่น ๆ 

อย่างโรงเพาะเห็ด หรืออาชีพตัดผมด้วยครับ”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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“ในส่วนของความคดิสร้างสรรค์อืน่ ๆ ทางโรงเรยีนกย็งัสนับสนนุอยู ่ แต่กต้็องดวู่าเรา 

สามารถหาวตัถดุบิอะไรมาให้ได้บ้าง งานจกัสานงานไม้กอ็าจจะไม่เหมาะกบัเดก็ตวัเลก็นะครบั 

ดังนั้นเราก็จะมีกิจกรรมชิ้นเล็ก ๆ อย่างงานประดิษฐ์ของที่ระลึก ก็คิดไว้ว่าจะดูของที่ระลึก 

ที่สามารถจ�าหน่ายได้ในตลาดจริง ๆ นะครับ อย่างเช่นตลาดของอ�าเภอบ่อสร้าง หรือ 

ไนท์บาซาที่มีผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นชนเผ่าเขาไปขายของที่โน่นอยู่แล้ว เราก็ต้องพูดคุย 

กับทางชุมชนก่อนว่ามีชิ้นงานใดที่สามารถน�าไปต่อยอดความคิด แล้วก็ผลิตเพื่อส่งเขาได้” 

กิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือท�าจริงในโรงเรียน นอกจากจะช่วยฝึกฝนทักษะและ 

เสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแล้ว หากโรงเรียนสามารถหาช่องทางในการจัด 

จ�าหน่ายผลงานเหล่านั้นสู่ตลาดจริง ก็จะยิ่งขยายขอบเขตให้การสร้างสรรค์ผลงานของ 

นักเรียนแต่ละช้ินให้ไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียน แต่มีความหมายกับทั้งครอบครัวและกับ 

ชุมชนอีกด้วย
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บรรยำกำศกำรเรียนรู้

บรรยากาศการเรียนรู ้ เป ็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญในการกระตุ ้นให ้ผู ้ เรียนม ี

ความกระตือรือร้น เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ซึ่งค�าว่าบรรยากาศการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึง 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่านั้น หากแต่รวมถึงบรรยากาศในชั้นเรียน 

ทีค่รูจะต้องมวิีธีการสร้างขึน้มาเพือ่ให้นักเรยีนเกิดทกัษะใหม่ ๆ ลดพฤตกิรรมอนัไม่พงึประสงค์ 

พร้อมกับเรียนรู ้อย่างมีความสุข ดังนั้นการออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน 

การเรียนการสอน ควรมีความยืดหยุ ่นและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ 

นอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถตอบสนองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนได้

สภาพแวดล้อมเป็นรากฐานแห่งการสร้างความเป็นไปได้ สภาพแวดล้อมที่ดีและ 

วางใจได้จะช่วยสร้างความเช่ือมั่นในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนทราบบทบาท 

ของตัวเอง มีระเบียบวินัย มีความกล้าที่จะลองผิดลองถูกได้ รู้จักการท�างานเป็นทีม รับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น 

ครจูงึมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะสร้างบรรยากาศ ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดคณุลกัษณะ 

และสมรรถนะที่พึงประสงค์

หนึ่งในวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลายโรงเรียนในโครงการของ 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเลือกใช้ คือการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Starfish Maker)  

หรือที่แต่ละโรงเรียนน�าไปประยุกต์ใช้แล้วเรียกว่า Makerspace 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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การจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Starfish Maker) คืออะไร

การจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Starfish Maker) เป็นพื้นที่ส�าหรับนักสร้างสรรค์ที่ 

เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ค้นคว้า ออกแบบ วางแผน แลกเปลีย่นความคดิ สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ 

ตามความสนใจ พฒันาและแก้ไขผลงาน ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  ภายใน 

Starfish Maker มีการจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรยีนรูเ้พือ่ช่วยส่งเสรมิความคดิ 

สร้างสรรค์ เช่น จัดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้าและประดิษฐ์ผลงาน รวมไปถึง 

จัดหาผู้เช่ียวชาญมาให้ค�าแนะน�าปรึกษา เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและ 

ท�างานจนส�าเร็จลุล่วงได้

  การเรียนรู ้แบบเปิดกว้างผ่าน Starfish Maker เอื้อให้นักเรียนใช้ความรู ้

หลายสาระวิชามาบูรณาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ 5 ขั้นตอนของ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (STEAM Design Process) เริ่มต้นจากปัญหา (ASK) น�าไป 

ผ่านการคิด (IMAGINE) ค้นคว้า หาค�าตอบ หลังจากน้ันวางแผนอย่างละเอียด (PLAN)  

แล้วจึงลงมือปฏิบัติ (CREATE) สุดท้ายน�ามาทดสอบและปรับปรุงแก้ไข (REFELCT &  

REDESIGN) ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนน�าความรูใ้นสหวิทยาการทัง้ 5 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) 

เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) ศิลปะ (A) และคณิตศาสตร์ (M) มาบูรณาการร่วมกันได้อย่าง 

เป็นระบบ 
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การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Starfish Maker จึงช่วยนักเรียนคุ้นเคยกับการคิดแก้ปัญหา 

อย่างเป็นขั้นตอน สร้างให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีตรรกะในการใช้เหตุและผล และ 

สามารถน�าความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาเชื่อมโยงกับบริบทในชีวิตประจ�าวันได้

STEAM
DESIGN

PROCESS

PLANCREATE

ASK

IMAGINE
REFELCT &
REDESIGN

แผนภาพ STEAM DESIGN PROCESS โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉล่ีย เสริบุตร

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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การจัดพื้นที่ของ Starfish Maker

วิธีการจัดสถานที่ใน Starfish Maker ไม่ได้ก�าหนดไว้ตายตัว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้อง 
ค�านึงถึงในการจัดพื้นที่คือ ต้องสามารถใช้ท�ากิจกรรมได้หลากหลาย มีต�าแหน่งที่ตั้งที ่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการล�าเลียงขนส่ง การจัดบรรยากาศภายในควรกระตุ้น 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม เอื้อให้นักเรียนสามารถท�างานร่วมกันได้สะดวก ในขณะเดียวกันก็ต้อง 
ให้ความเป็นส่วนตัว เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การตกแต่ง 
สถานทีไ่ม่จ�าเป็นจะต้องใช้ของราคาแพง อาจใช้อปุกรณ์ง่าย ๆ น�ามาดดัแปลงเป็นของตกแต่ง 
หรือให้นักเรียนเป็นผู้ตกแต่งเองก็ได้

การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ ควรเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานง่าย  
น่าสัมผัส เพียงพอต่อการท�างาน จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถหยิบใช้ได้ง่าย 
การจัดพื้นที่เช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  นั้นน่าหยิบจับมาใช้งาน อีกทั้ง 
ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับนักเรียนด้วย 

การสร้างบรรยากาศเพือ่กระตุ้นความคดิสร้างสรรค์นัน้ อาจจัดให้มกีล่องหรอืมมุห้อง 
ทีเ่หล่านกัประดษิฐ์น้อยสามารถวางสิง่ประดษิฐ์หรอืของทีต่นไม่ใช้แล้ว เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจ 
ให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป หรืออาจมีใครน�าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเหล่านั้นน�ามาปรับเปลี่ยน 
สร้างสรรค์ให้มีประโยชน์มากขึน้ได้ ส่วนผลงานทีด่�าเนินการจนเสรจ็สิน้แล้ว ควรน�าไปเก็บไว้ 
บนชั้นวางที่สามารถมองเห็นได้ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้คนอื่นต่อไป

โรงเรียนบ้านปลาดาวได้ใช้อาคารเรียน Lung Dick ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว  
ตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าหลักของโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียน 4 ห้องเป็นที่จัดกิจกรรม Starfish 
Maker ซึ่งแบ่งตามลักษณะกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์เป็นหลัก ได้แก่ ห้องศิลปะและ 

งานประดิษฐ์ ห้องอาหาร ห้องผ้า ห้องงานช่างและไฟฟ้า และห้องของเล่น
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ตัวอย่ำงอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ในแต่ละห้อง

ห้องท�ำอำหำร ...

เตาอบ พิมพ์ขนมไทย หม้อ ตะแกรงกรองน�้ามัน 

กระทะ ถาด มีด ที่นวดแป้ง อ่างผสม ถาดอบ มีด เขียง ชาม 

และจานสังกะสี ถุงมือกันร้อน ผ้ากันเปื้อน

ห้องงำนช่ำงและไฟฟ้ำ ...

ปืนกาว ไขควงชุด คีมปากจระเข้ ไขควง น็อต ท่อและ 

ข้อต่อ เลื่อยตัดเหล็ก พวงกุญแจ ชุดวงจรไฟฟ้า หลอดไฟ LED 

สายไฟ มอเตอร์ เทปพนั สายไฟ รงัถ่าน แม่เหล็ก ชุดบดักรี ใบพดั 

สวิตช์ คีมตัดลวด ไขควงเช็กไฟ แว่นตานิรภัย ถุงมืองานช่าง 

ถ่านไฟฉายคละขนาด

ห้องผ้ำ ...

เข็มเย็บผ้าหลายขนาด จักรเย็บผ้าขนาดเล็ก 

จักรเย็บผ้าขนาดใหญ่ กระดุม ซิป ตาพลาสติก สะดึง  

กรรไกรตัดผ้า ด้ายหลายสี ไหมพรม ด้ายส�าหรับปัก 

ผ้าเคมี ผ้าพื้น ผ้าลวดลาย ใยสังเคราะห์

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ห้องศิลปะและงำนประดิษฐ์ ...

สีไม้ สีน�้า พู่กันหลายขนาด จานสี สีเทียน สีชอล์ก 

รูปปั ้นปูนพลาสเตอร์ กระดาษวาดเขียน กาวลาเท็กซ์  

ดินน�้ามันหลากสี กระดาษกาวใส ดินน�้ามันใช้แล้วผสมกัน 

ลวด กระดาษพื้นหน้าเดียวและสองหน้าคละสี กระดาษลาย 

กรรไกร สิ่งของที่รวบรวมได้จากชุมชน นักเรียน และ 

ผู้ปกครองเพื่อน�ามารีไซเคิล

ห้องของเล่น ...

บอลพลาสติกคละสีและขนาด บอลยางคละสี 

ตัวต่อพลาสติก ตัวต่อไม้ ตัวต่อรูปภาพ เครื่องครัวดินเผา  

ของเล่นชุดเคร่ืองครวั อาหาร ผกัผลไม้ ของเล่นเดก็ หุน่คน 

สตัว์จ�าลอง หุน่มอืและโรงละคร หนงัสือส�าหรบัเดก็ ม้าโยก 

ชุดโบว์ล่ิง เครื่องดนตรีจ�าลองจากไม้ เครื่องดนตรีจริง 

กีตาร์ กลอง เมโลเดียน ระนาด ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ
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... Starfish Maker ทั้ง 5 ห้องของโรงเรียนบ้ำนปลำดำว ...

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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โรงเรียนดอยน่าอยู่

หลาย ๆ  โรงเรยีนในพืน้ทีท่รุกันดาร การต่อสูกั้บปัญหาเชงิกายภาพและสาธารณปูโภค 

ขั้นพื้นฐานที่ขาดแคลนก็ถือเป็นที่เรื่องยากแล้ว หากพูดถึงเรื่องการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้

จึงเป็นเรื่องที่ใครหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านปางปอย จังหวัด 

เชียงใหม่ ที่กว่าจะด�าเนินการปฏิรูปโรงเรียนมาสู่การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ได้  

ผูอ้�านวยการจงรกัษ์ กนัทา ต้องพยายามทกุวถิทีางเพือ่ปรบัปรงุโรงเรยีนให้กลายเป็นโรงเรยีน 

น่าอยู่เสียก่อน 

“เด็กของเราเนี่ยขาดเรียนบ่อย เพราะส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ชนเผ่า ผู้ปกครอง 

ไปท�าไร่ เด็กก็ไปกัน ไม่ได้ใส่ใจ มาโรงเรียนก็มา ไม่มาก็ไม่มา เราก็ต้องไปตาม โรงเรียนต้อง 

ลงทุนไปผ่อนรถหกล้อใหญ่เอาไว้ไปรับส่ง เพ่ือจะท�าให้เขามาโรงเรียน แล้วทีนี้รอยต่อที่ผม 

เข้ามารับราชการบริหารโรงเรียนเนี่ย สภาพบริบทโรงเรียนก็ไม่ได้เอื้อให้เด็กมาเรียน มันเป็น 

โรงเรียนดอยนะครับ อาคารเก่า ๆ โทรม ๆ ยามฤดฝูน ฝนตกมันจะเป็นร่องเละเทะ ถ้าช่วงแล้ง 

โรงเรียนก็ไม่มีน�้าใช้อีกเพราะว่ามันเป็นที่สูง เลยต้องมาตั้งแผนเรื่องการบริหารจัดการน�้า 

กันใหม่

การที่เราจะปรับปรุงภูมิทัศน์มันก็เลยเต็มไปด้วยข้อจ�ากัด กลายเป็นว่าเราต้องไป 

ต่อสู้กายภาพควบคู่กันมากับเรื่องคุณภาพ ก็ใช้พลังพอสมควร เราไประดมทรัพยากรจาก 

องค์กรหน่วยงานภายนอกเยอะครับ พัฒนาอาคารและระบบน�้า ท�าให้โรงเรียนมันน่าอยู่ขึ้น 

เด็กก็สนใจเรื่องมาโรงเรียนมากขึ้น เริ่มสนุกละ คุณครูก็เริ่มมีความหวัง 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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เมื่อก่อนมันจ�ากัดเรื่องน�้า ปลูกผักก็ไม่ได้ ปลูกก็ตายเพราะน�้าไม่มี พอเราแก้ไข 

ระบบน�้าได้แล้วเราก็เริ่มท�าได้ แล้วก็มาท�าโรงไก่ไข่ ไก่เนื้อ จิ้งหรีด เห็ด ทั้งหมดก็เริ่มท�าได ้

เพราะมีน�้าเข้ามา”

ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนา ท�าให้การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 

ขยายขอบเขตไปได้มากขึ้นเช่นกัน เมื่อพื้นที่รอบโรงเรียนสามารถท�าการเกษตรได้ ก็ท�าให ้

ครูสามารถออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียนได้มากขึ้น ซ่ึงกิจกรรม 

เหล่านี้ไม่เพียงแค่สัมพันธ์กับพื้นที่ แต่ยังเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตเกษตรของชุมชน 

ด้วย 

“เราคดิว่าเด็กเขาเรยีนในห้องเรยีนมนัอาจจะเครยีดเกินไป เราแบ่งฐานกิจกรรมแล้ว 

ให้เขาไปเรียนตามฐานดีมั้ย ก็เป็นที่มาในเรื่องของคอนเส็ปต์โรงเรียน เรื่องแหล่งเรียนรู ้

งานอาชีพในโรงเรียน ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้เลือกเรียนตามความสนใจโดยมีคร ู

ทีป่รึกษาประจ�าฐาน มทีัง้หมด 5 ฐานกจิกรรม คอื กล้วยน�า้ว้าแปลงร่าง พืชผกัสร้างพลงัชวีติ 

เห็ดปลอดสารพิษ ปุ๋ยหมักไส้เดือนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์น้อมน�าสุข มี 5 ฐานกิจกรรม 

ออกแบบตามวิถีของเด็กนี่แหละ เขาอยู่ยังไงก็ให้เขาเรียนรู้จากสิ่งนี้”
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พื้นที่การเรียนรู้ที่อนุญาตให้ทั้งครูและนักเรียนพลาดได้

พื้นที่สร้างสรรค์ที่มีบรรยากาศน่าอยู่ มีอุปกรณ์ที่พร้อมเพรียงน่าใช้ ย่อมช่วยกระตุ้น 

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและท�าให้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ผล 

ส�าเร็จเป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงของโรงเรียนไทยที่ต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดมากมาย 

การจัดพื้นที่ทางกายภาพให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนั้น เป็นเรื่องที่ท�าได้ค่อนข้างยาก  

อย่างไรก็ตามส่ิงที่ส�าคัญยิ่งกว่าการจัดพื้นที่ทางกายภาพ คือ การจัดบรรยากาศการเรียนรู ้

ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่านักเรียนหรือครู สามารถเรียนรู้และพัฒนาจากความผิดพลาด 

ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ต่างหากท่ีเป็นหัวใจส�าคัญและสามารถเริ่มท�าได้ต้ังแต่ขั้นแรกของ 

การด�าเนินงาน เหมือนอย่างที่ผู้อ�านวยการอ�านาจ เณรรักษา ได้ด�าเนินการกับโรงเรียน 

วัดบ้านโคก จังหวัดสมุทรสาคร

“ทีน่ีท่�าเหมือนบ้านปลาดาวเลยครบั มห้ีองครัว แล้วก็มห้ีองสร้างสรรค์ ห้องประดษิฐ์ 

จากวัสดุเหลือใช้ แล้วก็มีห้องแอคติ้ง ก็จะเกี่ยวกับการเต้นร้องร�าต่าง ๆ  ที่เด็กชอบ อีกห้องนึง 

จะเป็นสตูดิโอ มีไอแพดให้ใช้ถ่ายท�า ให้เด็กเป็นพิธีกร มันก็มีปัญหาสารพัดเกิดขึ้นมา เราก็ 

ค่อย ๆ แก้ไป 

  ตอนแรกสตูดิโอมีปัญหาว่าไม่มีไอแพด คุณครูก็เอาไอแพดส่วนตัวมาใช้ถ่ายท�า 

แรก ๆ เด็กก็เขินมากเลย เวลาเขามาเป็นพิธีกร 2 คน ก็เอาแต่พูดเกี่ยงกัน เธอสิ ๆ เอาสิ ๆ  

แล้วก็หัวเราะกัน มาตอนหลังนี่แจ๋วเลยครับ เด็กรู้จักวิธีการแล้ว เริ่มรู ้จักการถ่ายภาพ  

จนตอนหลังทั้งคุณครูและเด็กมีความสุข ครูก็พอใจ เด็กก็พอใจ 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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พอไปถึงเรื่องอาหาร ปัญหาเกิดมากเพราะอุปกรณ์เราไม่พร้อม เราก็ได้งบประมาณ 

สนับสนุนจากชุมชน ครูเขาก็ไปซื้อตู้อบแบบเล็ก ๆ ที่แมคโครตัวละพันกว่าบาท แต่เขาก็ไม่ม ี

ความรู้เรื่องตู้อบ เห็นถูกใจก็ซื้อเลยพันกว่าบาท สองตัว สองพันกว่าบาท เขาโทรมาบอกว่า 

ลดราคา เราก็บอกว่าจะเอาก็เอา ครูเป็นคนสอนครูตัดสินใจได้เลย เชื่อไหมครับว่าซ้ือมาใช้ 

ไม่ได้ อบคุกกี้ยังไงก็ไม่สุก เพราะมันเป็นตู้ไมโครเวฟที่มันอุ่นเฉย ๆ เราก็บอกว่าไม่เป็นไร  

เราท�าแบบน้ีทั้งครูและเด็กก็ได้เรียนรู้ ครูก็ไม่เก่งท�าอาหาร ท�าขนม แต่ครูก็ได้เรียนรู้แล้ว  

พอไม่มีตู้อบก็พลิกแพลงมาใช้กระทะอบบ้าง ตอนหลังพอดีมีคนข้างโรงเรียนเขาซื้อตู้อบมา 

ตู้ละสี่พันกว่าบาท เราก็ไปซื้อมาใหม่ เลยได้ใช้ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 เลย” 
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หลายโรงเรียนท่ีสนใจการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์จากต้นแบบของ Starfish  

Maker อาจมีความกังวลในด้านงบประมาณเป็นประการแรก ๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว 

Starfish Maker หรือที่แต่ละโรงเรียนเรียกว่า Makerspace ไม่จ�าเป็นต้องราคาแพง 

ขอเพียงจัดหาให้นักเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย ก็สามารถท�าให้ 

เด็กบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้จากการลงมือท�าจริงได้เช่นกัน ตัวอย่างจากโรงเรียน 

วัดบ้านโคกก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า การจัดบรรยากาศห้องเรียนนั้นเป็นเรื่อง 

ที่โรงเรียนและชุมชนพัฒนาไปร่วมกันได้ระหว่างทาง

“ความช่วยเหลือจากชุมชนหรือกรรมการสถานศึกษาจะเป็นในรูปแบบ 

งบประมาณ เขาจะจัดงานหารายได้ให้โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็เอามาใช้บริหารทั้งหมด 

อย่าง Makerspace เราใช้ซื้อเครื่องอบ เตาแก๊ส ซื้อหมดครับ หม้อ ตะหลิว  

กระทะ ซึ่งอุปกรณ์ของโรงอาหารเราเอามาใช้ไม่ได้ เขาต้องเก็บไว้ใช้ท�าอาหารให้เด็ก  

งบประมาณของราชการบางส่วนก็ไปซ้ืออุปกรณ์ที่ใช้กับงานประดิษฐ์ มีดคัตเตอร ์

ปืนกาว ตัวเช่ือมหัวแร้ง บัดกรี ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะขอจากชุมชนด้วย อย่างห้อง 

แอคติ้งนี่ก็ได้รับบริจาคชุดเก่า ๆ เยอะ ได้รองเท้า กระเป๋าสะพายสวย ๆ ห้องที่นี ่

ตอนแรกไม่พอ ใช้โรงอาหารท�าเรื่องอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์ท�าห้องประดิษฐ ์

ให้เด็กมานั่งกับพื้น ห้องแอคติ้งก็ท�าในห้องเรียนที่ว่าง ตอนน้ันยังไม่ค่อยมีอะไร  

พอเริ่มท�ามาเราก็ค่อย ๆ ปรับ ตอนน้ีเราปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์แล้ว 

เราจะท�าห้องครัวกับห้องประดิษฐ์แบ่งคนละครึ่งเลยครับ”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ห้องเรียนไม่มีโต๊ะ

ครณูชิาภฏัฐ์ ธีระบณุยภรณ์ โรงเรียนวดัป่าแดด จงัหวดัเชยีงใหม่ คอืครูอกีหนึง่ท่าน 

ที่ได้มีโอกาสมาดูงานที่โรงเรียนบ้านปลาดาว และน�าแนวคิดการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 

ไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตัวเองในวิชาวิทยาศาสตร์

“จัดบรรยากาศในห้องเรียนก่อนเป็นอย่างแรกเลยค่ะ อันดับแรกครูมาเปลี่ยน 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของครู เอาสิ่งของใกล้ตัวมาสร้างบรรยากาศในห้องเรียน มีต้นไม้ที่ท�า 

จากถุงพลาสติก แล้วก็จัดห้องเรียนให้ไม่เป็นแพตเทิร์น ปรับเปลี่ยนให้พื้นที่ดูโล่ง ๆ ไม่มี 

โต๊ะนักเรียนเยอะเหมือนเมื่อก่อน เพื่อให้มีพื้นที่ให้นักเรียนท�ากิจกรรมได้มากขึ้น แล้วก็ไม่ได ้

วางโต๊ะตายตัว เด็กจะขยับไปนั่งเรียนมุมไหนของห้องก็ได้ค่ะ”
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“ครสูอนวิชาการตามตัวชีว้ดัเลยค่ะ แต่เมือ่ก่อนครวิูทย์ก็จะพูดหลกัการ ความเป็นกรด 

มีค่าเท่านี้ ความเป็นด่างมีค่าเท่านี้ จบ แต่ที่ครูท�าคือที่บ้านนักเรียนมีอะไรก็เอามานะ มาท�า 

การทดลองกัน จะนั่งท�ามุมไหนก็ได้ นักเรียนก็มาช่วยกันตกแต่งห้องวิทย์ด้วย มาวาดรูปให้คร ู

จัดมุมบ่อย ๆ เดือนนี้เอาโต๊ะครูมาอยู่มุมนี้ก็ได้” 

สมาธิก็ต้องมี วิชาการก็ต้องได้ การจัดพื้นที่ให้นักเรียนเคลื่อนย้ายได้อิสระในคาบเรียน 

วิชาการที่ต้องการเน้นเนื้อหาสาระ อาจท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กเล็กสมาธิหลุด 

ได้ง่าย ครณูชิาภฏัฐ์ จงึได้คดิค้นกลยทุธ์ใหม่ทีจ่ะช่วยให้นักเรยีนมรีะเบยีบได้ ภายใต้บรรยากาศ 

การเรียนรู้ที่เป็นมิตร

“ครูได้ไอเดียมาจากบัตรสะสมแต้มของเซเว่นค่ะ ครูจะมีบัตรลุกนั่งให้คนละ 1 สิทธิ ์

สามารถลุกได้ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนักเรียน บัตรลุกนั่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ 

โดยเฉพาะเด็ก ป.1 เขาจะลุกโดยไม่มีระเบียบ ถ้านักเรียนจะไปห้องน�้า เขาก็ต้องเอาบัตรนี ้

มาให้ครู จะใช้ไปเข้าห้องน�้า ใช้ลุกไปหาเพื่อน ใช้ไปโน่นน่ี ถ้าท้ายชั่วโมงไม่ได้ใช้บัตรน้ีเลย  

บางชั่วโมงก็จะจับฉลากของรางวัลค่ะ บางทีก็ได้ลูกอมไป หรือให้คะแนนใน Class Dojo 

ในส่วนของการตั้งใจเรียนค่ะ 

ห้องเรยีนของครูจะไม่ค่อยเงยีบ 

เลยค่ะ แต่ครมูข้ีอตกลงคอื ถ้าครอูธบิาย 

ทุกคนต้องเงียบ ถ้าใครอยากถามให ้

ยกมอืขึน้ ถ้าเวลาท�างานปรกึษากนัมนัก ็

จะเป็นเหมือนนกกระจอกอะค่ะ คุยกัน 

เถียงกัน ครูก็ให้เด็กคุยไป เธออยากเป็น 

เลดี้กาก้า อยากจะเอาวิกผมมาใส่ตอน 

เรียน เธอก็มาใส่เลย ครูไม่ซีเรียส”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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พื้นที่โชว์ของ “กาดละอ่อน”

โรงเรียนแม่คือวิทยามีการวางเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ของช่วงชั้นที่สาม 

โดยเน้นไปที่การสร้างแรงบันดาลใจทางอาชีพ นักเรียนสามารถเลือกเรียนอาชีพต่าง ๆ จาก 

วิชาเลือกที่มีกว่า 30 วิชา และได้ออกไปฝึกงานกับธุรกิจจริงในชุมชนอย่างน้อยคนละ 

20 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนค้นพบแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของตัวเองได้ 

หลังจากผ่านการฝึกงานจริงมาแล้ว ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีพื้นที่การเรียนรู้ให้เหล่า 

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ทั้งหลายได้ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจของตัวเองออกมา 

อย่างอิสระ ผู้อ�านวยการสุริยน สุริโยดร จึงได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรม “กาดละอ่อน” 

โดยจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้กลายเป็นตลาดนัดจ�าลองที่เด็ก ๆ สามารถมาค้าขายได้จริง 

“เรามีทั้งเรียนรู้ทฤษฎี ลงมือปฏิบัติ สุดท้ายก็เอามาค้าขาย เพราะทุก ๆ วันศุกร์ของ 

สิ้นเดือน ตอน 11.30 น. ถึง 13.30 น. จะมีกิจกรรม กาดละอ่อน นะครับ เป็นพื้นที่ค้าขาย 

ที่เราจะเปิดให้เด็กที่สนใจอยากจะเอาอะไรมาขายก็สามารถมาตั้งร้านในไลน์กิจกรรมของ 

โรงเรียน ก็ให้น้อง ๆ พี่ ๆ ไปซื้อไปขายกัน สนุกครับ เป็นกิจกรรมของทั้งโรงเรียนเลย คนจัด 

การตลาดจะเป็นคณะกรรมการนกัเรยีน ก็เหมอืนเขาเป็นเจ้าของตลาด ศกุร์น้ีใครจะขายอะไร 

ก็ต้องไปลงทะเบียนตรงนู้นก่อน ก็ให้คณะกรรมการเขาจัดการ” 
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“ปีหน้าคิดว่าจะหาเงินสักก้อนนึง 

เอาลงไปในตลาดให้เขาฝึกหมุนเงินกัน  

ตอนนี้กลุ่มอาชีพที่ท�าไปแล้วโรงเรียนก็ให้ 

เงินไปก้อนนึงครับ ก็ไปจัดการดูว่าเหลือ 

เท่าไหร่ สิ้นปีมามีก�าไรขาดทุนยังไงก็ให้ไป 

หมุนกันดู ซึง่อนันีอ้ยูใ่นรายวิชาอาชีพแต่ละ 

อาชีพ แต่ตัวตลาดผมก็ว่าจะหาเงินให้เขา 

ลงไปหมุน เพราะปีที่ผ่านมาเราเจอว่ามัน 

กมี็แค่การซือ้ขาย แต่ตวัตลาดจรงิ ๆ  มนัจะ 

ต้องมีมากกว่านั้น บางทีบางตลาดมันม ี

วงดนตรีเข้ามาเล่นด้วยนะครับ มันมีเรื่อง 

การแสดงในพื้นที่ตลาดด้วย เราก็มีกลุ่ม 

วิชาพหุปัญญาที่เป็นด้านอื่น ๆ อยู่นะครับ  

กบ็อกเขาว่าตรงนีเ้ป็นพ้ืนทีใ่ห้เอาไปลงได้นะ 

อย่างวันนี้จะมีวงดนตรีมา 1 วง คนบริหาร 

ตลาดก็ไปจ้างน้อง ป.4 ที่เขามีวงเอามา 

เล่นแบบนี้ครับ ผมก็สมมุติตลาดจริง ๆ  

ให้เขาดูว่าจะเป็นยังไง”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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เทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า และได้เข้ามามีบทบาทในวงการการศึกษา  

เกิดเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การวัดและ 

ประเมินผล และการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผู้น�าควรที่จะก�าหนดนโยบายและรูปแบบ 

การใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะ (Coach) ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี 

สมัยใหม่มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ (Info) และเพิ่มผลิตภาพของการท�างาน รวมทั้งสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน (Classroom) ให้ได้อย่างเหมาะสมตามพัฒนาการของผู้เรียนและ 

บริบทของสถานศึกษา เช่น การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์งาน หรือแผน 

การจัดการเรียนรู้ ซึ่งง่ายต่อการค้นหาและทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้ตามต้องการ หรือ 

การใช้ Google Form ส�ารวจหรือเก็บข้อมูลของสมาชิกในโรงเรียน ซึ่งจะสามารถน�าผล 

การตอบกลับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ในยคุสมัยทีบ่คุลากรในทุกอาชพีต้องปรบัตวัให้ก้าวทนัเทคโนโลย ี ส�าหรบัวงการการศกึษา  

บุคลากรทางการศึกษาเองก็ต้องรู้จักปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงเปิดใจที่จะเรียนรู ้

การใช้เครือ่งมอืใหม่ ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัจงัหวะการเรียนรูข้องนักเรยีนรุน่ปัจจบุนัทีเ่กดิมาพร้อม 

กับเทคโนโลยี ตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมมีดังนี้
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 Class Dojo

แอปพลิเคชั่นห้องเรียนสมมุติที่ช่วยให้ครูบริหารจัดการห้องเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มรายชื่อ 

นักเรียนเข้าไปในระบบออนไลน์ และใช้บันทึกคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน โดยคร ู

สามารถใช้ฟังก์ชันเพิ่มหรือลดคะแนนนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในห้องเรียนได้

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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 Kahoot

แอปพลิเคชันสร้างเกมถามตอบแบบปรนัย โดยคร ู

สามารถเพิม่ค�าถามและตัวเลือกค�าตอบเองได้ และนักเรยีน 

สามารถร่วมเล่นเกมได้ โดยการส่งค�าตอบมาที่ครูผ่าน 

สมาร์ตโฟนของนกัเรียนภายในเวลาทีก่�าหนด แอปพลเิคชนั 

จะประมวลคะแนนให้ทันที พร้อมกราฟที่แสดงจ�านวน 

ผู้ตอบในแต่ละข้อ

เคร่ืองมือช่วยในการเก็บข้อมูล และประเมินผลนักเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีกระดาษ  

QR Code ประจ�าตัวที่บอกตัวเลือก A B C D เมื่อครูต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบค�าถาม 

ให้นกัเรียนชกูระดาษค�าตอบของตัวเองขึน้มา จากนัน้ครสูามารถใช้สมาร์ตโฟนแสกนค�าตอบของนกัเรยีน 

เก็บเป็นข้อมูล แล้วน�าไปประมวลผลได้ทันที แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถน�าไปปรับใช้กับการเช็กชื่อ 

แบบสอบถาม หรือเกมต่าง ๆ

 Plickers

51



 Google Classroom

เคร่ืองมือที่น�าบริการต่าง ๆ ของ Google ทั้ง Google Docs, Drive และ Gmail  

รวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกครูในการสร้างหรือจัดเก็บเอกสารหรือใบงาน 

ต่าง ๆ  ที่ใช้ในห้องเรียนอีกทั้งยังช่วยในการส่งหรือตรวจการบ้านออนไลน์ได้ด้วย

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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 Q-info

เครื่องมือลดภาระครูที่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ การเช็กชื่อขาดลามาสายทั้งแบบรายวันและ 

รายวิชา น�้าหนักส่วนสูง ผลการสอบ คะแนนกิจกรรม ฯลฯ ทั้งหมดเพ่ือน�าไปประเมินผลและ 

น�าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้ดีข้ึน ช่วยให้ครูไม่ต้องเสียเวลาท�าโปรแกรม 

บันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5) และแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนรายบุคคล  

(ปพ.6) 
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แอปพลิเคชันลดภาระครู 

โรงเรียนแม่คือวิทยาได้ปรับแนวทางการเรียนการสอนมาเน้นที่ทักษะวิชาชีพและ 

ให้เด็กได้ฝึกงานจริง สิ่งที่ตามมาคือการวัดผลนักเรียนรายบุคคลที่ต้องเกิดขึ้นทันทีในทุกวัน 

ที่ท�ากิจกรรม ท�าใหผู้้อ�านวยการสุริยน สุริโยดร ต้องคิดหาทางน�าเทคโนโลยีมาช่วยจัดการ 

ภาระงานเหล่านี้ของครูให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“ของเราเน้นเรื่องทักษะ สิ่งที่ต้องปรับตามคือเราต้องรีบเก็บการวัดผลประเมินผล 

 ณ ขณะนั้นให้ทันครับ จากเดิมเวลาเราเรียนวิชาที่เป็นเนื้อหา เรียนไปวันนี้ก็ยังไม่ต้องสอบ 

ก็ได้ ค่อยไปสอบความรู้ เมื่อกลางภาคหรือปลายภาคก็ได้ไม่เป็นไร แต่พอวิชาเราเป็นทักษะ 

กิจกรรม สมมุติให้เด็กท�ากิจกรรมตัวนี้ปุ๊บ เรามีตัวเป้าหมายผลการเรียนรู้ไว้เรียบร้อย คุณคร ู

ต้องการให้เกิด ณ เวลานั้น ก็ต้องเก็บการวัดผลตรงน้ันทันที เราไม่สามารถรอไปจนถึง 

กลางภาคแล้วค่อยมาสอบทักษะได้นะครับ พอเป็นแบบนี้ถ้าจะมาใช้วิธีเก็บแบบเดิมมันจะ 

ยุ่งยากมากครับ เป็นภาระของครูที่จะต้องมาสร้างแบบบันทึกจะต้องมีเช็กลิสต์ของนักเรียน 

แต่ละคนแต่ละช่ัวโมง เราก็ต้องหาวิธีท�ายังไงให้มันง่ายขึ้นให้คุณครูไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระ 

เราก็บอกว่าต่อไปเด็ก ๆ ท�ากิจกรรมอะไร ครูก็ถ่ายรูปก็พอ แล้วค่อยไปใส่คะแนนทีหลังก็ได ้

ครับ ที่ผ่านมาเราใช้ Class dojo เป็นตัวที่ช่วยประเมินทักษะให้ทันที ครูแค่เปิดขึ้นมาแล้วก ็

ติ๊กให้คะแนนแต่ละคนตรงนั้นได้เลยครับ” 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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การที่เทคโนโลยีจะเข้ามาอ�านวยความสะดวกครูได้อย่างเต็มที่น้ัน ส่วนหนึ่งฝ่ายบริหาร

ของโรงเรียนเองต้องเปิดกว้างและยืดหยุ่น โดยเน้นไปท่ีผลลัพธ์มากกว่าการยึดติดกับรูปแบบ

เอกสาร 

“เราพยายามจะเปลีย่นการเกบ็หลกัฐานในการเรยีนเป็นให้มนัเป็นไฟล์ไม่ต้องเป็นกระดาษ 

ตอนนี้ก็มาได้ตัว Q-info เป็นเทคโนโลยีที่จะเอามาช่วยเก็บหลักฐานการเรียนรู้ อย่างครูถ่ายรูป 

กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปุ๊บ ก็ส่งไปทิ้งไว้ที่ไหนสักที่นึง รวม ๆ ไว้ก่อนได้ ก็ก�าลังหาเครื่องมือ 

ที่มันสะดวกง่าย ๆ เก็บได้ทันที อย่าง Google form ก็น่าจะช่วยได้ครับ หลังจากสอนแทนที่คร ู

จะต้องไปกรอกแบบบันทึกหลังสอน ครูก็แค่โน้ต ๆ เข้าไปเลยนะครับ จะส่งเลยก็ได้ โรงเรียน 

ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบฟอร์มอะไรเลย” 

การเก็บข้อมลูโดยใช้ Google form
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เทคโนโลยีกับเด็กอนุบาล

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาไม่ได้เหมาะส�าหรบัเดก็โตเพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถ 

น�ามาปรบัใช้กบัการจดัการห้องเรยีนอนบุาลได้อกีด้วย ทีโ่รงเรียนบ้านป่าเหมอืด จงัหวดัเชียงใหม่  

ครูวรรณพิศา พฤกษมา มีเทคนิคในการกระตุ้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ห้องเรียน โดยใช้

เทคโนโลยเีข้ามาช่วยเพือ่เสรมิแรงเชงิบวกและเลีย่งการออกค�าสัง่ทีจ่�ากัดพฤตกิรรมหรอืการสร้าง 

แรงกดดันกับเด็กเล็ก 

“พยายามที่จะใช้ Class dojo เข้ามาช่วยค่ะ จะมีการให้คะแนนหลังจากท�ากิจกรรม 

เสร็จ แล้วก็จะมีการบวกคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เข้าไป เช่น มีความคิดสร้างสรรค ์

ดีมากเลย ครูพิมพ์ให้บวกเพ่ิม 1 คะแนน คะแนนก็จะขึ้นไปที่รูปของตัวเอง เขาก็รู้สึกภูมิใจ 

หรอือย่างวันนีห้นนู�าเสนอเพือ่น ๆ  เก่งมากเลย เพือ่น ๆ  ชอบมากกใ็ห้อกี 1 คะแนน ถ้าน้องไม่ตัง้ใจ 

ท�างานเลย น้องเล่นอยู่มุมเมกเกอร์ อาจท�าให้เกิดอันตรายได้ ครูพิมพ์ลบคะแนนนะ เขาจะรู้ว่า 

พฤติกรรมนี้เขาไม่ควรที่จะท�าต่อเพราะถ้าเขาท�าจะโดนลบคะแนน คะแนนจะน้อยกว่าเพื่อน”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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ในหนึ่งสัปดาห์จะมีสองวันที่นักเรียนสามารถโหวตเพื่อเลือกเรียนเร่ืองอะไรก็ได้ โดย 

ครูวรรณพิศา จะจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เข้ากับหัวข้อนั้น ๆ พร้อมจัดสารสนเทศต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของนักเรียนเพิ่มเข้าไปด้วย

“กต้็องท�าการบ้านเหมอืนกนั ถ้าสมมติุน้องเรยีนเรือ่งน้ีจะต้องจัดสภาพแวดล้อมประมาณ 

ไหนด ีหรือว่าจะต้องมีเพิ่มอะไรเข้าไป ครูจะต้องท�าการบ้านก่อน แต่ว่าจะไม่ได้ป้อนให้เด็กตรง ๆ  
เลยนะคะ แค่คอยเป็นโค้ชให้เขาว่า น้องลอง 

ดูซิว่า ถ้าหนูสนใจอยากจะท�าไดโนเสาร ์

พันธุ์เนี้ย หนูลองเข้าไปที่มุมนิทาน ดูซิว่า 

น้องสามารถใช้หนงัสอืนทิานเล่มไหนหรอืว่า 

ใช้ AR Book เล่มไหนได้บ้าง ที่ห้องก็จะมี 

iPad แล้วก็จะโหลดโปรแกรม AR ส�าหรับ 

ให้เขาสืบค้นข้อมูล ถ้ามันเป็นหนังสือนิทาน 

3 มิติที่มีไดโนเสาร์โผล่ออกมา เห็นส่วนสูง 

เห็นอะไรต่าง ๆ เขาก็จะเล่นของเขากัน ก็จะ 

มีเด็กเมืองที่เป็นเด็กทันสมัยนิดนึง บางคน 

มาจากพม่าก็อาจจะค่อนข้างเข ้าไม ่ถึง 

เทคโนโลยีเท่าไหร่ เด็กเมืองก็จะเป็นเหมือน 

ตัวต้นแบบช่วยให้เพ่ือนอยากเรียนรู้เพ่ิมขึ้น

ค่ะ”
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ที่จะสอดแทรกตลอด เราตั้งโจทย์ของเราว่า เด็กห้องเราจะต้องเอากรอบของ STEAM Design 

Process แล้วกต็วัทกัษะศตวรรษที ่21 ขึน้มาตัง้เป็นโจทย์ค่ะ ว่าเราจะบรูณาการให้เขาได้อะไรบ้าง 

พยายามจะหาสิ่งใหม่ ๆ ให้เขาได้เรียนรู้ เพื่อวันหนึ่งที่เขาออกไปข้างนอก เขาจะได้รู้จักว่าอันนี้ 

เขาเรยีกว่าอย่างนี้ มีวิธีการใช้แบบนี้ หรือว่ามันสามารถท�าอะไรได้บ้างค่ะ” 

ในยุคที่เด็กรุ ่นใหม่เติบโตขึ้นมา 

พร้อม ๆ กับเทคโนโลยีรายล้อมรอบตัว  

การจ�ากัดไม่ให้เด็กเข้าถึงเพื่อตัดปัญหา 

พษิภัยจากโลกเทคโนโลยคีงเป็นสิง่ทีเ่ป็นไป

ได้ยากขึ้นทุกที แนวทางที่น่าจะเหมาะกับ 

การสร้างคนเพื่อสังคมแห่งอนาคต จึงน่า 

จะเป็นการน�าเทคโนโลยกีารศกึษามาใช้เพือ่ 

ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ที่จะช่วยเปิดโอกาส 

ให้ครูสามารถสอดแทรกแนวคิดท่ีถูกต้อง 

ในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมได้อีกด้วย

“ก็จะพยายามให้เขารู ้จักการใช ้

เทคโนโลยีให้มากที่สุด พยายามจะสอน 

เขาด้วยว่าประโยชน์มันเป็นยังไง ถ้าใช ้

ถูกวิธีมันจะเป็นยังไง แต่ถ้าเล่นไม่ถูกวิธี  

เล่นมากเกินไป โทษจะเป็นยังไง พยายาม 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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กำรขับเคลื่อนด้ำนกำรสอน

ก�รที่จะนำ�พ�ผู ้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของก�รจัดก�รศึกษ� 
สถ�นศึกษ�จำ�เป็นต้องมีหลักสูตร	 ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศนำ�ท�งในก�รจัด 
ก�รเรียนก�รสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะต�มคว�มมุ่งหวัง	 สำ�หรับหลักสูตร 
แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พ.ศ.	 2551	 นั้นได้มีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน	์ 
จุดหม�ย	สมรรถนะที่สำ�คัญของผู้เรียน	รวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
โดยมีม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัด	 ตลอดจนเกณฑ์ก�รวัดและประเมินผล 
ที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ซึ่งเปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ�ได้ใช้เป็น 
กรอบแนวท�ง	และส�ม�รถปรับใช้ต�มคว�มเหม�ะสมกับบริบทของท้องถิ่น	
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ดังนั้นการจัดท�าหลักสูตรของสถานศึกษาจึงสามารถออกแบบได้อย่างอิสระภายใต้ 

กรอบและทศิทางทีก่�าหนด เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นท่ามกลางความเปลีย่นแปลง 

ของโลก ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ เพราะจะน�า 

ไปสู่การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงออกแบบการวัดและการประเมินผล 

ที่สอดคล้องกัน โดยมีผู้บริหารคอยสนับสนุนและสงเสริมเพื่อสร้างการขับเคลื่อนในด้านการสอน 

ของครู

การขับเคลื่อนด้านการสอน มีปัจจัยหลัก 3 องค์ประกอบ คอื หลกัสตูรและการประเมนิ 

รูปแบบและการปฏิบัติการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ 

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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หลักสูตรและกำรประเมิน

ผู้น�าจะต้องด�าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาครู (Coach) โดยส่งเสริมให้เกิดความ 

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและสามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรรมการเรียนรู้ 

ได้อย่างเหมาะสมต่อผู้เรียน รวมทั้งสามารถเลือกใช้วิธีการในการประเมินผลการเรียนรู้ที ่

หลากหลายสามารถสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและทักษะที่ได้รับการพัฒนาได้อย่าง 

แท้จริง และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องตั้งอยู่บนจุดมุ่งหมายสองประการ คือ  

การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู ้

(Summative Assessment) ทั้งน้ี ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับการประเมินเพื่อสรุป 

ผลการเรียนรู้ ซึ่งใช้เมื่อครูผู้สอนต้องการตัดสินผลการเรียน ให้เกรด หรือสรุปผลการเรียนรู ้

ที่ผ่านมาของเนื้อหาในแต่ละบทเรียนและแต่ละภาคการศึกษา

การประเมินเพือ่พฒันา (Formative Assessment) คอืการประเมนิระหว่างการเรยีน 

การสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป โดยครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล 

นอกจากจะส่งผลดีแก่ผู้เรียนแล้ว การประเมินเพื่อพัฒนายังท�าให้ครูได้ข้อมูลที่สามารถ 
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น�ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วย 

โดยการประเมินผลในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 

assessment) 

ปัจจุบันครูผู ้สอนเริ่มสร้างสรรค์การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความใกล้เคียงกับ 

ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นโดยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการท�างาน 

ร่วมกันและทักษะการสื่อสารของผู ้เรียน ดังน้ันการประเมินตามสภาพจริงจึงถูกน�ามา 

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้เรียนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment)

การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นการประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนที่อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ  เป็นหลักฐานที่บ่งชี้การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 

ผลงานหรือชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานและการสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนรู้

การประเมินผลตามสภาพจริงมีความส�าคัญอย่างยิ่งกับผู้เรียนเนื่องจากรูปแบบ 

การประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้นอกเหนือ 

ไปจากการได้รับการประเมินจากผู้อื่น แล้วผู ้เรียนยังจะได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองเพราะการประเมินจะประกอบด้วยวิธีการและ 

ผู้ประเมินที่หลากหลายท�าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู ้

และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 

1. การสังเกตพฤติกรรม (Observation) ผู ้ประเมินจะด�าเนินการสังเกตและ 

จดบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัดท�า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้ก�าหนดประเด็นในการสังเกตผู้เรียน 

2. การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นรูปแบบการประเมนิทีน่ยิมอย่างแพร่หลาย 

เนือ่งจากผู้เรยีนสามารถคดัเลือกผลงานทีป่ระสบความส�าเรจ็จากการลงมอืปฏบิตัขิองตนเอง 

รวมทั้งสามารถแสดงออกถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นปี ดังน้ัน 

การประเมินแฟ้มสะสมงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คัดเลือกและน�าเสนอผลงานของ

ตนเองได้อย่างอสิระ มเีกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจน ซ่ึงมกัจะเป็นเกณฑ์การประเมนิเพือ่ตัดสนิ

คณุค่า และควรให้ผูเ้รยีนสะท้อนคดิเก่ียวกับการเรยีนรูแ้ละผลลพัธ์การเรยีนรูข้องตนเองด้วย

วัดผลทั้งในและนอกระบบ

การวัดความส�าเร็จของโรงเรียนจากคะแนน O-NET ท�าให้หลายโรงเรียนไม่กล้าจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่แปลกแหวกแนว เพราะจะท�าให้ไม่เหลือเวลาส�าหรับติวข้อสอบ 

แต่ผู้อ�านวยการประทิน ตั้งใจ โรงเรียนพร้าวบูรพา เลือกที่จะปรับหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ 

พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ที่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
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“ปัญหาก็คอืการทีโ่รงเรยีนต้องไปสอดรบักับการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการวดัผลระดบัชาติ 

โอเน็ต ป.6 ม.3 เอ็นที ป.3 อาร์ที ป.1 และข้อสอบกลางของ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 เพราะว่า 

การสอบมันจะต้องเน้นทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียน แต่ละโรงเรียนก็ต้องไปวางแผนเพื่อจะฉุดให้ 

คะแนนโอเน็ต เอ็นที หรือว่าอาร์ทีข้ึน ท�าให้เวลาที่จะเอามาพัฒนาให้นักเรียนเกิดความคิด 

สร้างสรรค์น้อยลงไป ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าที่จะจัดการเรียนแบบ STEAM Design Process  

ลงในตารางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งจะต้องจัดสรรจากรายวิชาปกติแล้วเนี่ย จะท�าให้เกิด 

ปัญหาว่าโรงเรียนไม่มีเวลาที่จะมาส่งเสริมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เลย ซ่ึงจะส่งผลต่อ 

การพัฒนาในโรงเรียนพอควรครับ

ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยกันกับทีมของของคุณครูแบบบัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น 

นะครับว่า เราจะวางแผนแบ่งเวลาให้นักเรียนท�ากิจกรรมภายในหลักสูตรได้ครบตามหลักสูตร 

ยังไง ในขณะเดียวกันก็ได้ท�ากิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย 

เป็นการท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันน้ีพอมาถึงปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนก็ได้แก้ปัญหาโดยการน�าเข้ามาบูรณาการในหลักสูตรเป็นหลักสูตรของระดับโรงเรียน 

หรือที่เรียกว่าหลักสูตรแม่ แล้วก็ไปบูรณาการในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

จากนั้นก็ออกมาเป็นหลักสูตรย่อยคือหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แล้วก็มีการออกแบบ 

โดยการวิเคราะห์เข้าสูม่าตรฐาน ถามว่าตรงนีเ้ป็นภาระเพิม่มัย้ ภาระแรกเลยกค็อืจะเหน่ือยขึน้ 

มานิดนึงในการปรับหลักสูตรใหม่ แต่หลังจากที่หลักสูตรของเราสามารถปรับตามบริบท 

การเรียนการสอนปกติได้แล้วเนี่ย ตอนนี้เราจะไม่เหนื่อยแล้วนะครับ สิ่งที่ออกมาจะเป็น 

ทูอินวัน คือนักเรียนได้เรียนรู ้โดยเป็นการวัดผลในระบบและนอกระบบด้วยควบคู่กันไป  

แล้วจากนั้นก็จะน�ากระบวนการต่าง ๆ เข้ามาเสริมในแต่ละกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรแล้ว” 
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เรียนเท่าที่จ�าเป็น เผื่อเวลาให้ “เล่น” บ้าง

เมื่อตัดสินใจเปล่ียนเป้าหมายให้มาเน้นที่ทักษะมากขึ้น ปัญหาใหญ่ที่โรงเรียนจะต้อง 

จัดการคือการจัดระเบียบรายวิชาในหลักสูตรที่มีอยู่มากมายจนท�าให้ตารางสอนแน่นขนัด  

เม่ือวิชาการก็ต้องทัน ความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องเกิด ผู้อ�านวยการสุริยน สุริโยดร โรงเรียน 

แม่คือวิทยา จึงหาทางรับมือกับปัญหานี้ด้วยการตัดสินใจรวบวิชาที่ไม่จ�าเป็นเข้าด้วยกัน

“อย่าง ป.1-3 ตัวหลักสูตรให้มาตรฐานการเรียนรู้ไว้เยอะเกินไป ในทางทฤษฎีแล้ว 

หลกัสูตรอาจจะบอกว่าเรยีนครบท้ังหมดนะครบั แต่ในความเป็นจรงิรายละเอยีดของมาตรฐาน 

การเรียนรู้บางอันก็แค่เรียนผ่าน ๆ ไม่ได้ลงลึกจนถึงเด็กเกิดทักษะตามนั้นจริง ๆ มันเลยเยอะ 

เกินครับ เวลาที่เราจะมาท�าตามเป้าหมายของเราจริง ๆ ซ่ึงก็คืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 

ก็น้อยลงไป

ผมก็คุยกับครูว่าเอาช่ัวโมงตามหลักสูตรเท่าที่จ�าเป็น เขาบังคับเท่าไหร่เอาแค่นั้นพอ 

เวลาของการเรียนรู้ที่เหลือทั้งหมดก็เอามาเปิดรายวิชาเพิ่มเติม แล้วให้เด็กเป็นคนเลือกว่าเขา 

สนใจด้านไหน กใ็ห้คยุกับคณุคร ูครูก็จะเปิดรายวชิารองรบั เช่น การละคร ดนตร ีประวติัศาสตร์ 

เชียงใหม่ แต่ละวิชาเป็นเรื่องที่ก�าหนดขึ้นมาเอง ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับ 

ที่เขาสนใจ” 65
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แม้รายวิชาบูรณาการที่เปิดใหม่จะเน้นความสนใจของเด็กเป็นหลัก แต่ก็ไม่ใช่ว่า 

จะมีแต่ความสนุกอย่างเดียว เพราะทุกวิชาที่เปิดขึ้นมามีข้อก�าหนดว่าต้องฝึกฝนทักษะ 

การคิดของนักเรียนผ่านการสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM Design Process 

“STEAM มันไปอยู่ตรงไหนก็ได้ เพราะมันเป็นกระบวนการเพื่อสร้างทักษะอยู่แล้ว  

ก็ให้คุณครูแต่ละวิชาที่เด็กสนใจเรียนใช้ STEAM เข้าไปช่วยฝึกให้เขาเกิดกระบวนการ 

การเรียนรู้ ฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่เป็นพหุปัญญาก็จะท�าด้วยกิจกรรมที่เป็น 

STEAM Design Process อยู่ในน้ันนะครับ จะเรียนอะไร ครูก�าหนดหัวข้อเรื่องส�าหรับ 

การเรียนออกมาเป็นแบบไหน ก็จะต้องมีกิจกรรมของ STEAM Design Process เข้าไปอยู ่

ในนั้นด้วยครับ 

 ส�าหรับการประเมิน เนื่องจากมันได้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว มันก็ไม่ได ้

ติดปัญหาอะไร เพียงแต่ความชัดเจนในมาตรฐานการเรียนรู้มันอาจจะเบาไปนิดนึงส�าหรับ 

วิชาบูรณาการ ไม่ได้ตรง ๆ เหมือนวิชาปกติ เช่น ชั่วโมงนี้เป็นการบูรณาการของไทย-คณิต 

แล้วมีศิลปะมาด้วย หรือมีวิชาอื่นมาด้วยบูรณาการรวมกันสามสี่วิชาในสามสี่ชั่วโมง ฉะนั้น 

การวัดจึงไม่ได้วัดเฉพาะเจาะจงแยกเป็นเรื่องใดเรื่องหน่ึงไปเลย ครูวัดเรื่องนึงเสร็จก็ค่อย 

เอาคะแนนไปแตกให้กบัทัง้สามส่ีวชิาทีบ่รูณาการมา มาตรฐานทีใ่ช้วดัเลยอาจจะไม่ได้ชดัเจน 

ตรง ๆ แบบนัน้นะครบั ทางศึกษานเิทศก์ทีเ่ข้ามาคยุกอ็ยากให้เราท�าเรือ่งน้ีให้ชดัข้ึนเหมอืนกนั 

ครับ”
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วัดผลตามสภาพบัวลอย

หลกัสตูรและรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ปล่ียนไป ส่งผลให้การวัดผลประเมนิผลด้วยวิธีการ 

เดิม ๆ อย่างการสอบปลายภาคไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ผู้อ�านวยการอ�านาจ เณรรักษา 

โรงเรียนวัดบ้านโคก เลือกใช้วิธีการวัดผลตามสภาพจริงที่เหมาะกับการเรียนรู้แบบลงมือ 

ปฏบิตัมิากกว่า

“เราวัดผลตามสภาพจริงโดย หนึ่ง วัดผลจากการสังเกต ดูว่าเขาให้ความร่วมมือไหม 

เขามีความสนใจไหม เขาต้ังใจท�าไหม สอง วัดผลจากผลงาน สาม วัดผลจากรายงานของ 

ผู้ปกครอง อย่างวันนั้นประชุมผู้ปกครองเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาอยู่ ป.2 เขาเรียน 

ท�าขนม แรก ๆ เขาก็เข้ากลุ่มท�าบัวลอย พอกลับไปบ้าน เขามีแป้งอยู่แล้วก็ไปบอกแม่ว่า 

แม่หนูอยากท�าบัวลอยให้พ่อกิน ทีนี้เขาอยากท�าบัวลอยมีสีสัน ตอนท�าที่โรงเรียนมันมีสีผสม 

อาหารนะครับแต่ที่บ้านเขาไม่มี เขาก็ถามแม่ว่าเราจะใช้สีเขียวจากอะไรได้บ้าง แม่ก็บอกว่า 

ใบเตยไงลูก แต่มันไม่มีน่ะสิ งั้นถ้าเราจะหาสีแดงจะหาจากไหน แม่ก็บอกว่าเขาใช้ไม้อะไร 

สักอย่างเอามาละลายน�้าจะออกเป็นสีน�้าตาล ใช้ผสมอาหารได้ มันก็ไม่มีอีก เด็กเขาก็อยาก

จะท�าให้เป็นสีสันแต่ไม่รู้จะท�ายังไง เขาหันไปเจอขวดน�้าแดงเฮลส์บลูบอย เขาก็ถามแม่ว่า 

นี่ไงลองเอามาผสมแป้งได้ไหมแม่ แม่เขาก็ไม่ห้าม ก็ลองท�าดู พอท�าได้แล้วก็ไปให้พ่อชิม 

ไปให้เพื่อนพ่อชิม นี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้ข้อมูลกลับมา อีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง ป.3 แม่จะ 

ทอดไข่ให้กินตอนเช้า เขาบอกแม่ไม่ต้องเลย เดี๋ยวหนูทอดเอง เด็กเขาได้เรียนรู ้จาก  

Makerspace เรื่องอาหารไป สิ่งเหล่านี้คือการวัดผลตามสภาพจริง
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นอกจากนี้ก็จะมีกรอบระยะเวลาเรียน ก็ต้องมีการก�าหนดด้วยว่าต้องมีการเข้าร่วม 

อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็สังเกตจากการปฏิบัติ การให้ความร่วมมือ เพราะความ 

ร่วมมือในเรื่องอาหารดูได้จากการที่เราให้เขาเตรียมของมาจากบ้าน ให้เขาคุยวางแผนกัน 

ในกลุ่มก่อนว่าสัปดาห์หน้าจะท�าแบบไหน ยังไง หน้าที่ใคร ใครจะเอาอะไรมา คราวที่แล้ว 

มีบางคนไม่เอาอุปกรณ์มา เสร็จเลยครับ ท�าไม่ได้ กลุ ่มน่ังเศร้าทั้งกลุ ่มเลย ครูก็เช็ก 

ความร่วมมือได้เลย เป็นการวัดผลที่ง่ายกว่าเดิม ไม่ต้องสอบเลย วัดจากการปฏิบัติแทน”

การออกแบบเกณฑ์การวัดผลที่ตามสภาพจริงของโรงเรียนวัดบ้านโคกนั้น ยึดตาม 

ขั้นตอนทั้ง 5 ของกระบวนการ STEAM Design Process โดยมีการผนวกเกณฑ์การวัดผล 

ทีค่ดิขึน้มาเพ่ิมเติมเข้าไปด้วย เพือ่ท�าให้เหน็ผลลพัธ์จากการบรูณาการทีเ่กิดกับตวัเดก็ได้ครบ 

ทุกมิติ 
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“ก็มีแผ่นที่เขาต้องบันทึกขั้นตอน STEAM Design Process ข้อ 1 ถึงข้อ 5 สุดท้าย 

ขั้นตอนสะท้อนคิดเขาเป็นยังไง พูดน�าเสนอเป็นยังไง รับฟังเพื่อนไหม มันวัดได้หมด  

เราท�าเกณฑ์วัดไว้เลยนะ ตรงนี้ก็มาคุยต่อยอดกับคุณครูว่าเราจะท�ายังไงที่จะไปบูรณาการ 

กับวิชาอื่นนอกจากศิลปะ เขาก็บอกว่าบูรณาการกับกลุ่มน้ันได้กลุ่มน้ีได้ ผมก็ว่าได้แหละ  

แต่ไหนคือหลักฐาน ก็เลยมาวางแผนร่วมกัน คุยกัน ในท่ีสุดเราไปปรินต์แผ่นใบงานที่เขา 

ต้องกรอก 5 ข้อนี้นะครับ ที่ด้านหลังเราไปพิมพ์ค�าถามเพ่ิมเลยว่า บูรณาการกับกลุ่มสาระ 

ใดบ้าง เว้นไว้ให้เด็กเขียนว่า บูรณาการกับอะไร ครูก็จะช่วยสรุปด้วยในตอนหลัง ใบนี้ก็เป็น 

หลักฐานตัวหนึ่งว่าเด็กแต่ละคนเขาสามารถบูรณาการกับสาระใดบ้าง”
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รูปแบบและกำรปฏิบัติกำรสอน

หลายปีที่ผ่านมา วงการการศึกษาไทยได้ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้แบบ Active 

Learning แต่หลักสูตรที่ใช้ยังคงเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานที่เน้นเน้ือหาสาระมากกว่า 

การสร้างสมรรถนะที่จ�าเป็น ท�าให้โรงเรียนหลายแห่งยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมที่มี 

ครูเป็นศูนย์กลางและอาศัยต�าราเรียนเป็นหลัก หากต้องการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ 

พัฒนาตนเองได้ในยุคปัจจุบัน ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง จากผู้สอนไปเป็น 

ผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านการ 

ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ผู้น�าจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Classroom) 

แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการใช ้

กระบวนการ STEAM Design Process เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการใช ้
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หนังสือแบบเรียนท�าให้ครูออกแบบการเรียนรู้ไม่เป็น

ครูจะสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ ตัวครูเองต้องปรับบทบาทใน 

หลาย ๆ ด้าน ผู้อ�านวยการสุริยน สุริโยดร โรงเรียนแม่คือวิทยา ได้แสดงมุมมองไว้ว่า สิ่งที ่

ครูต้องปรับตัวอย่างชัดเจน คือ คือการเปลี่ยนตัวเองให้สามารถเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้ 

“ผมมองว่าตั้งแต่หลายปีก่อนที่เรามีหนังสือแบบเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาให้ 

โรงเรียนจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน ทักษะหน่ึงของครูที่หายไปเลยก็คือทักษะการออกแบบ 

การเรียนรู้นะครับ เพราะว่าครูเดินตามหนังสือเลย พอมีหนังสือก็ยึดหนังสือนั้นเป็นสรณะ 

ของการเรียนตลอดทั้งปี เดินตามหนังสือไปเลย ท�าให้คุณครูออกแบบการเรียนรู้ไม่เป็น  

เหมือนตอนเริ่มต้นท่ีเราก�าลังเริ่มเรื่องบูรณาการ เรื่องพหุปัญญา เรื่องการออกแบบรายวิชา 

อาชีพ เราติดปัญหาเรื่องเราออกแบบเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นครับ ผมก็ไปหาตัวอย่างรายวิชาที ่

เขาเปิด ๆ กันดู แล้วก็เอามาคุยกันว่า 

การออกแบบรายวิชาคุณครูต้องเขียน

แบบนี ้มนัจะต้องมส่ีวนขององค์ความรู ้

มีส่วนของทักษะ ส่วนของจิตพิสัย  

เราก็เอาไปดีไซน์กิจกรรมการเรียนรู ้

ออกมา เราก็เรียนรู ้กันไป ผิดบ้าง 

ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเราก�าลัง 

ทดลองใช้ดู”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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คิด 5 ขั้น ได้ทุกช่วงชั้นทุกวิชา

กระบวนการ STEAM Design Process ทั้ง 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การถาม จินตนาการ 

วางแผน ปฏบิตั ิและน�าเสนอ เป็นกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร์ทีถ่อดออกมาให้เข้าใจง่าย 

เหมาะกับรายวิชาที่เรียนผ่านการปฏิบัติหรือมีโครงงานเป็นฐาน เมื่อจบกระบวนการเด็กอาจ 

ได้ผลงานออกมาเป็นช้ินที่จับต้องได้ อาจส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จก็ได้ แต่สิ่งที่เด็กจะได้แน่นอน 

คือการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนจบ

อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าชั่วโมงเรียนที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม 

หรือโครงงานจะไม่สามารถน�า 5 ขั้นตอนของกระบวนการ STEAM Design Process  

ไปใช้ได้ หลังจากที่โรงเรียนวัดบ้านโคกได้น�า STEAM Design Process ไปใช้กับกิจกรรม 

Makerspace ได้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีแล้ว ผู้อ�านวยการอ�านาจ เณรรักษา จึงมี 

แนวคิดที่จะต่อยอดไปสู่รายวิชาสามัญด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจกับครูอยู่พอสมควร

“ตอนนีผ้มต่อยอดเข้าไปแล้วนะ เข้าไปในการจัดการเรยีนรูกั้บกลุม่สาระทกุกลุม่สาระ 

ซึ่งโดยทั่วไปเราจะไม่ลงไปในลักษณะของการปฏิบัติคล้าย Makerspace ใช่ไหมครับ 

แต่เราจะกลับเอาขึ้นมาให้อยู่ STEAM Design Process มาอยู่ในสาระเลย โดยใช้ 5 หัวข้อ 

เหมือนเดิม ผมให้ครูท�าแล้วในชั่วโมงปกติ มีอังกฤษ คณิต ไทย ที่ท�าไปแล้ว 73



สมมติุเขาจะสอนเรือ่งอะไรในหน่วย ครูแต่ละสาระจะท�าแผนย่อยขึน้มา ผมกบ็อกเขา 

ว่าคุณครูไม่ต้องไปเลือกหน่วยที่ยากเย็นอะไรเลย เพราะเราเพิ่งจะปูพื้น ผมก็ยกตัวอย่าง 

เขาว่า ณ วันนี้คุณครูก็อย่าเพิ่งไปให้เด็กเลือกเองว่าอยากรู้เรื่องอะไร มันจะกว้างไป ครูต้อง 

ฝึกเขาโดยการตีกรอบให้เขานิดนึงก่อน ผมก็ยกตัวอย่างสุขศึกษา ในระดับ ป.4-6 เขาจะมี 

เรื่องอวัยวะภายใน สมมุติวันนี้มีเรื่องปอด หัวใจ ตับ ล�าไส้ กระเพาะอาหาร เราก็เขียนหัวข้อ 

ให้เด็กไว้ แล้วก็ถามเด็กว่าอยากรู้เรื่องอะไร อวัยวะไหนก่อน ให้เขาเลือก 1 อวัยวะ แล้วก็ 

ให้เขาเข้าไปเอาตัวนี้ไปเป็นปัญหาในขั้นที่ 1 พอขั้นที่ 2 เขาจะให้ปอดเขาเป็นยังไง แข็งแรง 

ยังไง ก็ให้จินตนาการวาดรูปออกมา ขั้นที่สามเขาก็จะต้องไปหาว่าปอดมีหน้าที่อะไร จะดูแล 

รักษายังไง เขาก็จะต้องวางแผนว่าจะไปค้นคว้าจากไหน แล้วก็มาเขียนบรรยายในขั้น 4  

พอมาถึงขั้นที่ 5 ก็มาน�าเสนอให้เพื่อนฟัง เพื่อนก็จะถามตอบ ผมก็ยกตัวอย่างให้ครูเขา 

แบบนี้ เขาก็มองภาพออกว่าจริงด้วย เราอย่าไปตีกว้างมาก เราอยากสอนเรื่องอะไร เราตั้ง 

ค�าถามน�าไปก่อน ในที่สุดตอนน้ีภาษาอังกฤษก็ท�า ภาษาไทยก็ท�า การให้เด็กเขียนมันยาก 

ก็ไม่เป็นไร ก็อย่างที่สตาร์ฟิชบอกมาว่า ถ้าเขาเขียนไม่ได้เราก็ช่วยเขาเขียน ก็มีหลายปัญหา 

ก็ค่อย ๆ แก้”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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กำรพัฒนำวิชำชีพ
 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาระงานที่มากมาย 

ท�าให้ครูไม่มีเวลาที่จะพัฒนาสมรรถนะของตน อีกทั้งครูส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับการ “ถ่ายทอด 

ความรู้” มากกว่าการ “สร้างการเรียนรู้” ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ผู้น�าจึงควรก�าหนดนโยบายและกระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 

ของครูอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 

ชุมชนเพื่อการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และเครือข่าย (Network) เพื่อการพัฒนาความรู้และ 

ทักษะทางวิชาชีพทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ชุมชนเพื่อการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มครูที่มา 

รวมตัวกันเพื่อท�างานร่วมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผล 

การปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การวิพากษ์วจิารณ์การท�างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลงั โดยมุง่เน้นและส่งเสรมิกระบวนการ 

เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม สิ่งที่ครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะได้รับ คือ การพัฒนา 

การความรู้และการปฏิบัติด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ระหว่างครูผู้สอน เกี่ยวกับการท�างานสอน 

ใน 4 ประเด็น คือ การสอนของครูแต่ละคน ผู้เรียน ครูผู้สอนท่านอื่น และวิชาชีพ โดยเป็น 

การแบ่งปันความคิด ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา 

ในการจัดการเรียนรู้

2. การท�างานแบบร่วมมือร่วมใจกัน (Work Collaborative) เป็นปัจจัยที่มี 

ความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากการการท�างานในองค์กรใดก็แล้วแต่ ทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน ดังนั้นการท�างานโดย 

บูรณาการให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 

วิชาชีพ จึงเป็นหนทางไปสู่ความส�าเร็จและยั่งยืน 

3. ส�านึกความรับผิดชอบ (Accountable) เป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอน 

แต่ละคนที่จะต้องตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาตนเองตามแผนการด�าเนินงาน เพื่อน�า 

ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกท่านอื่น

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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PLC ด้วยวัฒนธรรมการวิพากษ์

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้อง 

อาศัยหลายปัจจัย ส�าหรับผู้อ�านวยการประทิน ตั้งใจ ได้น�าเทคนิกการวิพากษ์เข้ามาใช้ใน 

ขั้นตอนการวางแผนการปฏิรูปโรงเรียนพร้าวบูรพาต้ังแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ครูคุ้นเคยกับการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ค่อย ๆ สร้างให้การวิพากษ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

 “ทีน่ีจ่ะใช้วธิกีารวพิากษ์ครบั ถ้าผูบ้รหิารกับคณุครไูม่ร่วมวิพากษ์กันเขาก็จะท�าตาม 

ความเข้าใจ ถ้าแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเราผิดต้ังแต่ต้นเทอม เราก็ไม่สามารถควบคุม 

กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแล้วมันต้องมีการวิพากษ์กันก่อนต้ังแต่เปิดภาคเรียน ว่าด้วย 

เรื่องของหลักสูตร แบบสังเกต แบบประเมินต่าง ๆ ให้มันรัดกุม แล้วก็ให้สอดคล้อง แล้วก ็

วิพากษ์กันจนถึงที่สุดว่ามันดีที่สุดแล้วเราค่อยน�าไปใช้

ก่อนจะวิพากษ์เราต้องพดูคยุตกลงกันก่อนในทีป่ระชมุรวมว่า เราต้องช่วยกันก�าหนด 

เป้าหมาย เป้าประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ โดยน�าเอาแผนพัฒนาของโรงเรียนมาดูก่อนว่าเราม ี

วิสัยทัศน์อย่างไร เราก็ต้องถอดออกมา แล้วจากน้ันคุณครูค่อยออกแบบหลักสูตรเพ่ือให ้

สอดคล้องกับวสิยัทศัน์และพนัธกจิของโรงเรยีน  

ผมให้คุณครูได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน 

ภายในระหว่างช่วงชั้นของตัวเอง ทั้งช่วงชั้นที่ 1 

ช่วงช้ันที ่2 และช่วงช้ันที ่3 ก่อนทีจ่ะเอาเนือ้งาน 

ของแต่ละช่วงชัน้มาวพิากษ์ในระดบัโรงเรยีนโดย 

ครูช่วงชั้นอื่น ๆ แบบนี้ครับ”
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ในการจัดการวิพากษ์แต่ละคร้ังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ครูแต่ละคนจะมีความคิดเห็น 

ไม่ตรงกนั จนหลายครัง้กลายเป็นการถกเถยีงทีเ่ผด็ร้อนมากกว่าการแลกเปลีย่นเชงิสร้างสรรค์ 

ท�าอย่างไรที่จะท�าให้วงสนทนาเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ความคิดเห็นของทุกคนได้รับการรับฟัง  

และท�าให้ทุกความขัดแย้งน�าไปสู่ผลลัพธ์และเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันได้ในที่สุด 

“มทีะเลาะกนัอยู่แล้วครบั แต่ผมจะเข้าร่วมด้วยทกุครัง้ ถ้าผูบ้รหิารไม่เข้าร่วมแล้วเนีย่ 

ผมว่ามันไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จ ดังนั้นผู้บริหารต้องเป็นเหมือนกับกรรมการผู้ตัดสิน บางท ี

ถ้าคณุครถูกูแล้วเรากต้็องยอมตามครู ในขณะเดยีวกันเราก็ต้องคอยชีแ้นะให้เดนิตามแนวทาง 

ด้วย ก็จะมีคุณครูที่มีประสบการณ์สูงใช่ไหมครับ คุณครูที่อยู่กลาง ๆ แล้วก็คุณครูรุ่นใหม่ ๆ 

บางทีถ้าปล่อยให้คุณครูที่มีประสบการณ์สูงพูด โดยที่คุณครูเล็ก ๆ เป็นแค่คนคอยฟังแล้วก ็

ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเนี่ย มันก็จะท�าให้เขาไม่มีส่วนร่วม แต่ถ้ามีผู้บริหารเช่นผมเข้าร่วม 

ตลอด ผมก็จะให้ทุกคนได้ออกความคิดเห็นของตัวเอง แล้วก็น�ามาผนวกกันเพื่อเป็นของ 

โรงเรียนแบบนี้ครับ เป็นคนที่ช่วยกระตุ้นให้คุณครูตัวเล็ก ๆ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวิพากษ ์

ให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้น 

เพราะบางทเีขากม็คีวามคดิ 

ดี ๆ แต่ว่าเขาจะไม่กล้า 

แสดงออก ดังนั้นผู้บริหาร 

มีส่วนตรงนี้มากเลยครับ 

ในการกระตุ้นการวิพากษ์ 

ร่วมกัน”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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การจับมือกันของครูต่างรุ่น

การขบัเคลือ่นการทัง้ระบบอย่างทีม่ลูนิธิโรงเรยีนสตาร์ฟิชคนัทรโีฮม พยายามผลกัดนั 

ให้เกิดนั้น จ�าเป็นต้องมีความต่อเนื่องและใช้ระยะเวลา โดยมีครูเป็นทรัพยากรบุคคลส�าคัญ 

ที่จะขับเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส�าเร็จได้ ทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูทั้งจากปัจจัย 

ภายนอกและภายใน ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดูกาลโยกย้าย 

ของระบบราชการ ก็มีส่วนท�าให้การด�าเนินงานปฏิรูปโรงเรียนขาดความต่อเนื่องและอ่อน 

ประสิทธิภาพลงได้ ผู้อ�านวยการไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล โรงเรียนบ้านตองกาย ได้ออกแบบ 

การจัดการบุคลากรครูในโรงเรียนใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

“การบริหารบุคคลเป็นเร่ืองยากนิดนึง เพราะว่าครูเขาเข้าใจว่ามันเป็นการสร้าง 

ภาระงานเพิ่มเติม บางคนก็อยากจะเห็นผลเร็ว ๆ แต่ในความจริงการฝึกเด็กมันต้องใช้เวลา 

ปัญหาก็มีทั้งครูย้ายบ้าง เกษียณบ้าง เดี๋ยวครูใหม่เข้ามาก็ไม่รู้เร่ือง ก็ต้องท�าใจให้กว้างและ 

พยายามให้เขาได้เรียนรู้ 

โรงเรียนของเรามีครูอยู่ 13 คน ห้องละสองคน เราก็จัดให้เป็นครูประจ�าชั้นคู่กัน  

คนนึงเป็นครูใหม่ คนนึงเป็นครูรุ่นเก่า เพื่อที่จะให้เขาซึมซับ คนรุ่นใหม่ก็จะเรียนรู้จากคน 

รุ่นเก่าในเรื่องบางเรื่อง ส่วนครูรุ่นเก่าก็เรียนรู้เทคโนโลยีจากครูรุ่นใหม่ในบางเรื่อง พอคร ู

รุ่นเก่าเกษียณไปครูรุ่นใหม่ก็แทนที่เลย ครูรุ่นเก่าก็เหลือน้อยแล้วครับ ประมาณสองสามคน 

ผมคิดว่าในโลกยุคนี้เอาเรื่องเก่า ๆ มามันไม่ทันแล้ว ก็ต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่”
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นอกจากการจับคู่ครูต่างรุ่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองภายในโรงเรียน 

แล้ว ท่ีนี่ยังมีการน�าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Starfish Labz เข้ามาช่วยเปิดมุมมองและ 

เพิ่มไอเดียใหม่ ๆ ในการสอนให้กับครูด้วยอีกทาง

“คุณครูเขาก็กังวลว่าจะสอนในหลักสูตรไม่ทัน เขาก็พยายามจะเอาตามเอกสาร 

หลักสูตรและตัวชี้วัดก่อน เพราะกลัวว่าการมาท�าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เสียเวลา ผมว่าเรื่องที่ 

พอจะช่วยได้คือให้เขาไปเปิดสตาร์ฟิชแล็บ ซึ่งมีเนื้อหาสาระแล้วก็มีบทเรียนที่สอดคล้องกับ 

หลักสูตร ครูเขาบอกว่าดีมากเลย เป็นสื่อท่ีครูสามารถค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ไปปรับใช้ใน 

โรงเรียนได้ดี”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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Starfish Labz คอืชมุชนออนไลน์ทีม่ลูนิธิโรงเรยีนสตาร์ฟิชคนัทรีโฮม ได้ออกแบบมา 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและ 

กิจกรรมท่ีสนุกสนานและท�าตามได้ง่าย สอดคล้องไปกับแนวทางการจัดการศึกษาแนวใหม ่

และการพัฒนาการเด็ก รวมถึงเป็นพื้นที่ส�าหรับครูและนักการศึกษาที่ต้องการพัฒนาตัวเอง 

สู่การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมในชุมชน 

ครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (PLC) 
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คอร์ส

ครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม ่

รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันต่าง ๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถ 

เลอืกค้นหาคอร์สทีต้่องเรยีนได้จากหมวดหมูท่ัง้ 12 หมวดทีเ่ป็นหัวข้อส�าคญัในการพัฒนาทกัษะ 

เด็กในศตวรรษที่ 21 หรือเลือกค้นหาตามคอลเลกชันที่จัดกลุ่มคอร์สที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน 

ไว้ให้แล้วเพื่อความสะดวกในการน�าไปใช้ เช่น Home-based Learning, Home School,  

สอนลกูดแูลเรือ่งสขุภาพ ฯลฯ แต่ละคอร์สมคีวามยาวไม่เกิน 2 ชัว่โมง ภายในคอร์สมทีัง้เนือ้หา 

ที่เป็นบทความและวิดีโอ ผู้เรียนสามารถเรียนค้างไว้และกลับมาเรียนต่อเมื่อไหร่ก็ได้

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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วิดีโอ

เรียนรู้เรื่องราว หาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย 

ผ่านวิดีโอสั้นที่รวบรวมมาไว้เป็น Playlist สามารถเลือกดูได้ตามความสนใจดังนี้

Children’s Story  เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของนักเรียน 

ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และสามารถน�าสิ่งที่เรียนไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมหรือน�าไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัวหรือชุมชน

Parents’ & Teachers’ Story  แนวคิด เรื่องราว และประสบการณ์ของ 

คุณครูและผู้ปกครอง ในการเรียนรู้หรือลองท�าสิ่งใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือ 

เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูและผู้ปกครองคนอื่น ๆ ได้

How-to  วิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดเตรียม 

พื้นท่ีการเรียนรู้ วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน  

ซึ่งจะต้องมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

Lesson Ideas  แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ 

ผูเ้รยีนเกดิทักษะส�าคญัในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการเรยีนรู้แบบลงมอืท�าและเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ 

อาทิ การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน การสอนแบบ Active Learning การใช้นวัตกรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน
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นอกจากนี้ยังมีวิดีโอจากองค์กรในความร่วมมืออื่น ๆ ให้เลือกชมอีกด้วย

บล็อก

รวบรวมข ้ อ มู ล

ข่าวสาร บทความ เรือ่งราว

ที่น่าสนใจ เป็นพื้นที่แบ่ง

ปันความรู้ในการดูแลเด็ก

ส�าหรับผู้ปกครองและครู

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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เครือข่ำยควำมรู้

นอกจาก Starfish Academy และ โรงเรียนบ้านปลาดาวแล้ว ยังมีองค์กรทางด้าน 

การศึกษาอีกมากมายที่เข้ามาร่วมเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ใน Starfish Labz อีกด้วย

Teaching with Appiness กลุ่มนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Apple 

Technology เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนส�าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะส�าคัญของ 

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้มี 

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบริษัทแอปเปิลในระดับ 

ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ 

ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และพร้อมก้าวสู่การท�างานในโลกอนาคต โดย Appiness 

สื่อความหมายถึง Apple + Apps + Apply + Happiness Community

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและ 

สาธารณกศุล ทีด่�าเนนิพนัธกจิด้านต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนาคณุภาพชีวติให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ท่ีด�าเนินชีวิตในภาวะยากล�าบาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 

เด็ก ครอบครัว ชุมชน และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มูลนิธิฯ จะปฏิบัติตามแบบอย่างของ 

องค์พระเยซคูริสตเจ้า ในการส�าแดงความรกั ความเมตตา และการช่วยเหลอืสงเคราะห์ เพือ่ให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต และตอบสนองความต้องการของพี่น้องคนไทย ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล 

ในเมืองหรือชนบท ด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  

เอกชน คริสตจักร สถาบันต่าง ๆ  และผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
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โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นองค์รวมทั้ง 
กาย ใจ สติปัญญา และสังคม ผ่านการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
และการเรียนรู้จากการสื่อสาร RA Learning Space ท�าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ Holistic  
Learning และ Transformative Learning เพื่อใช้ในการพัฒนาครู ทั้งทางด้านความรู้  
ด้านทักษะ และด้านคุณค่าการเป็นครู ที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สามารถน�าไปต่อยอด 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�ำนกังำนพระสอนศลีธรรม มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั 
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ใน 
รูปแบบใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียน เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ท�าให้ไม่สามารถเลือกบริโภคข้อมูล 
ด้วยปัญญา ขณะเดียวกันโดยธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจะเกิดประสิทธิภาพ 
ได้จากการปฏิบัติและทดลองท�า โดยเฉพาะการท�ากิจการงานที่เป็นเรื่องจริงในชีวิต ส�านักงาน 
พระสอนศีลธรรม จึงได้เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการสอนของพระสอนศีลธรรมจากรูปแบบที่  
“เน้นสอนเนื้อหาสาระ” มาสู่ “การจัดการเรียนรู้” ที่เน้นความเข้าใจสภาวธรรมของข้อธรรม 
ค�าสอนของพระสัมมาสมัพทุธเจ้า อนัเกิดจากประสบการณ์ตรงของผูเ้รยีน เพือ่เข้าถงึสภาวะของ 
ข้อธรรมโดยแท้จริง เป็นสร้างนิสัยและความรู้ความเข้าใจในข้อธรรมนั้น ๆ ให้เป็นของตัวเอง

สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล 
หน่วยงานกลางทางวิชาการในระดับชาติที่ด�าเนินการวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษา และ 
ผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวอย่างผสมผสาน เป็นแหล่งวิชาการที่มีความ 
หลากหลายเชิงสหวิทยาการ ที่ท�างานท้ังด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้ที่จะน�าไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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กำรขับเคลื่อนด้ำนกำรเรียนรู้

ก�รจดัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ	จะช่วยให้นกัเรยีนมทีกัษะทีจ่ำ�เป็นสำ�หรบั 
โลกในอน�คต	ผูน้ำ�ควรส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เกิดก�รมส่ีวนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม 
ก�รเรียนรู้เชิงรุกที่หล�กหล�ย	 และได้บูรณ�ก�รคว�มรู้เพื่อก�รเรียนรู้	 แก้ไข 
ปัญห�ผ่�นประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้แบบโครงง�น	(PBL)	จนส�ม�รถลงมือทำ� 
สิ่งต่�ง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 ซึ่งนับเป็นก�รเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ที่จัด 
ก�รเรียนก�รสอนแบบมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์เพื่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้ 
ต�มคว�มสนใจ	 ระดับ	 และรูปแบบสไตล์ก�รเรียนรู้ของแต่ละบุคคล	 รวมถึง 
ก�รใช้กระบวนก�ร	 STEAM	 Design	 Process	 ในก�รพัฒน�ทักษะสำ�คัญ 
ในศตวรรษที่	 21	 ที่ถือเป็นก�รบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้เพื่อใช้ในก�รแก้ไขปัญห� 
ในชีวิตจริง	

ก�รให้ได้ม�ซึ่งทักษะของผู้เรียนต�มเป้�หม�ย	 จะต้องม�จ�กก�รว�ง 
เป้�หม�ยที่ชัดเจน	 และมีแผนปฏิบัติก�รที่ส�ม�รถทำ�ได้จริง	 ผ่�นก�รใช ้
กระบวนก�รวิเคร�ะห์เพื่อห�วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสม	 โดยอ�จจะ 
เริ่มต้นด้วยก�รตอบคำ�ถ�มเหล่�นี้
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แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
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กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

การน�าแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมไปใช้ 

กับโรงเรียนต่าง ๆ ไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแบบแผนเหมือนกันหมดทุกประการ แต่สามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายของโรงเรียน โดยคงหัวใจส�าคัญไว้ที ่

การท�าให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพในแบบของตัวเอง ส�าหรับโรงเรียน  

พร้าวบรูพาทีแ่ม้จะเป็นโรงเรยีนเล็ก ๆ และนักเรยีนส่วนใหญ่เป็นกลุม่ชาติพนัธ์ุ แต่ก็สามารถ 

น�าเอา STEAM Design Process มาประยุกต์ใช้ จนกลายเป็นเครื่องมือจัดกระบวนการ 

การเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในแบบของตัวเอง เพื่อน�าไปใช้กับกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนทุกกิจกรรม 

ที่โรงเรียนท�าอยู่

“ตอนนี้ในปีการศึกษา 2563 ทั้งสามช่วงชั้นจะน�าหลักสูตรแม่ของโรงเรียนมา 

ด�าเนินการไปในทศิทางเดยีวกนัคอื เราจะใช้กระบวนการ 5 ขัน้ตอน เช่น เรือ่ง STEM-STEAM 

ของภาคเรียนที่ 1 พีเรียด 1 เราก�าหนดไว้ 5 ชั่วโมงเป็นเรื่องของ Little Space Chef  

นักเรียนก็จะมีการท�ากิจกรรมตามขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 เรียนรู้ปูพื้นฐาน (Fundamental 

Knowledge) คือต้องมีการศึกษาความรู้พื้นฐานนะครับ ขั้นที่ 2 คือประสานความสนใจ 

(Motivate and search) กคื็อ กระตุน้ความสนใจนกัเรยีนในการแสวงหาความรู ้แล้วจากนัน้ 

ก็น�าเข้าสู่กระบวนการที่ 3 ก็คือใฝ่เรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Practice) คือการลงมือปฏิบัติ และ 
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ส่วนที่ 4 คือเด่นชัดในผลงาน (Present) จะท�าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้น�าเสนอผลงานของ 

นักเรียนเอง และขั้นตอนสุดท้ายคือสร้างสรรค์สู่บทเรียน (Conclude and Apply) ก็คือ 

สรุปและประยุกต์ใช้ นี่คือกระบวนการที่เราใช้เหมือนกันทั้ง 3 ช่วงชั้นในทุกกิจกรรมที่เราท�า  

ซึ่งก็คือเรื่องของ STEM-STEAM เรื่องของ Language เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

กิจกรรมเพื่อท้องถิ่นที่เรียกว่ารักษ์เชียงใหม่ครับ”

จากโรงเรียนที่เต็มไปด้วยข้อจ�ากัดมากมาย มาถึงวันนี้ ผู้อ�านวยการ ประทิน ตั้งใจ 

ได้เล่าว่า โรงเรียนพร้าวบูรพาได้รับโอกาสให้เป็นโรงเรียนน�าร่องระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็น 

โรงเรียนที่ 61 ในฐานะที่เป็นตัวอย่างของการปฏิรูปการเรียนการสอนที่น�าผลลัพธ์มาสู ่

ผู้เรียนได้อย่างโดดเด่น

“โรงเรียนผมเนี่ยพยายามจะออกนอกกรอบในส่วนของกระบวนการเรียนการสอน 

พอศึกษานิเทศก์มาเห็นในปีท่ีแล้ว เขาก็เอาไปส่งเป็นโรงเรียนนวัตกรรม แล้วก็โรงเรียน  

Best Practice ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ สพฐ. ก็ได้รับรางวัลมานะ เขาก็ว่าอันนี้ก็เป็น 

แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีลักษณะโดดเด่น ผมก็เปิดใจคุยกันกับครูว่า 

เรามาถูกทางแล้วล่ะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะท�าไม่เหมือนใคร แต่จริง ๆ เราก็ไม่จ�าเป็นต้อง 

เหมือนใคร เพราะเด็กเราก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ในเม่ือศึกษานิเทศก์เขาว่าโรงเรียนเดินมา 

ถูกทางแล้วล่ะ เราก็น�าส่ิงที่เราท�ามาต่อยอดในปี 63 ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 

ที่สามารถเป็นแนวทางให้โรงเรียนอื่นได้ ซึ่งก็ต้องน�าไปประยุกต์นะครับ น�าไปใช้ทั้งดุ้นไม่ได้ 

ต้องไปดบูรบิทของคร ูบรบิทของชมุชน บรบิทของนกัเรยีนเองว่าเหมาะสมกบัแบบนีไ้หมครบั”

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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เสียงจำกผู้บริหำรถึงผู้บริหำร

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนและบุคล�กรฝ่�ยบริห�รถือเป็นเรี่ยวแรงสำ�คัญ 
ที่จะส�ม�รถขับเคลื่อนก�รปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบให้เกิดข้ึนได้จริงอย่�งเป็น 
รูปธรรม	 เช่นเดียวกับผู ้อำ�นวยก�รโรงเรียนทั้งหกท่�นที่ได้ออกเดินท�ง 
บนเส้นท�งก�รปฏิรูปโรงเรียนต�มแบบอย่�งจ�กมูลนิธิโรงเรียนสต�ร์ฟิช 
คันทรีโฮม

ด้วยคว�มหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 เรื่องร�วทั้งหล�ยเหล่�นี้จะส�ม�รถเป็น 
แรงบันด�ลใจให้กับนักก�รศึกษ�ในโรงเรียนอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย	เพื่อก้�วขึ้นม� 
นำ�พ�โรงเรียนไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่�	 ในบทสุดท้�ยของหนังสือเล่มน้ี 
จึงอย�กเปิดพื้นที่ให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนทั้งหกท่�น	 ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง 
ต่อก�รเป็นผู้นำ�สถ�นศึกษ�	อะไรคือสิ่งที่พวกเข�ยึดถือ	คุณลักษณะใดที่ผู้นำ� 
สถ�นศึกษ�ควรมีเพื่อนำ�พ�โรงเรียนไปสู่อน�คตที่พวกเข�ว�ดหวังไว้ 91



ส�าหรับ ผอ. ไม่ได้บังคับคุณครู แต่อยากคุณครูให้เขาตระหนักด้วยตัวเองว่าอยากให้ม ี

จิตใจที่อยากเห็นเด็กได้รับการพัฒนา อยากเห็นโรงเรียนมีชื่อเสียงในเรื่องผลสัมฤทธ์ิ อยากให ้

เด็กเกิดทักษะเพื่อที่จะใช้ในอนาคต ผมอยากให้ครูเป็นอย่างน้ี ดังน้ันผู้บริหารก็น่าจะต้องเป็น 

คนที่คอยรับฟัง ไม่ใช่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ คอยรับฟังว่าคุณครูมีปัญหาอะไรบ้าง เราจะแก ้

ยังไง ถ้าไม่รู้เราก็ไปหาผู้รู้มาแก้ให้ แล้วก็มีความเมตตา นอกจากนั้นก็เรื่องสนับสนุนงบประมาณ 

สนับสนุนขวัญก�าลังใจ น่าจะมาเป็นต้น ๆ นะครับ คุณครูที่ท�าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคุณครูผู้บุกเบิกนะ 

เราก็ต้องให้ก�าลังใจ

ผมว่าผู้น�าต้องมีความกล้าเป็นอันดับแรกครับ กล้าท่ีจะท�าในเรื่องที่เราเห็นว่ามันเกิด 

ประโยชน์กับเด็ก ต้องกล้าที่จะออกจากกรอบความคิดที่เราท�ากันมาจนชิน เหมือนตอนแรกที่ผม 

เริ่มคิดเรื่องพวกนี้ผมก็ยังไม่กล้านะครับ ว่าเราจะท�าเรื่องพวกนี้ได้หรือไม่ แต่พอถึงจุดหนึ่งมันก ็

บอกว่าถ้าจะไปต่อแบบนีมั้นจะไม่เกิดประโยชน์กบัใครเลย ต้องหาจุดเปลีย่น ผมกค็ยุกบัครนูะครบั 

ว่าถ้าเราจะไปต่อแบบเดิมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เพราะ O-NET เราก็ไม่ได้แย่อะไรเลย  

กค็งเป็นโรงเรยีนของเราไปแบบนีไ้ปเรือ่ย ๆ  แต่ถ้าเราเปลีย่น เราจะมเีดก็ทีจ่ะได้ผลประโยชน์จาก 

การเปลี่ยนแปลงของเราเกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมาย เรามาช่วยกันท�าตรงน้ันไม่ดีกว่าหรือ  

นอกจากจุดของการกล้าที่จะเปลี่ยนแล้ว ผู้น�าก็ควรจะมองทิศทางในบางเรื่องที่ส�าคัญออก ต้องม ี

ภาพชัดก่อน และต้องกล้าที่จะน�าด้วยนะครับ

ผู้อ�ำนวยกำร สุริยน ยุริโยดร 
โรงเรียนแม่คือวิทยำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยกำร ไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล 
โรงเรียนบ้ำนตองกำย จังหวัดเชียงใหม่

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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นักการศึกษาที่ดีต้องมี Mindset ว่าเด็กมีความแตกต่างกัน และในความแตกต่างกันนั้น 

เด็กสามารถทีจ่ะเกดิการเรยีนรูพ้ฒันาได้ ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้านเชือ้ชาต ิ ภาษา ชาตพัินธ์ุชนเผ่า  

ขอเพยีงคณุครมูคีวามเช่ือ ความหวัง และมองภาพความงดงามว่าการศกึษาคอืชวีติ “Education 

is Life” เราจะมีความสุข และพร้อมเติมเต็มให้เด็กมีความเจริญก้าวหน้าได้

ผู ้น�าต้องเข้าใจสภาพบริบทครูแต่ละท่านก่อนครับ เขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

เหมือนกับว่าเป็นหมอดู เราก็ต้องดูว่าครูแต่ละท่านมีลักษณะนิสัยส่วนตัวยังไง มีพื้นเพยังไง  

บางคนเป็นครูชนเผ่า บางคนเป็นชนพื้นเมือง คุณครูแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละระดับชั้นก็มีบริบท 

ไม่เหมือนกันนะครับ ครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยม ครูจบวิทย์ ครูจบภาษา ครูจบคณิต  

ก็มีบริบทไม่เหมือนกัน ดังนั้นแล้ว ผอ. มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา Case Study ครูเป็น 

รายบุคคลก่อน ก่อนที่จะเอาโครงการเข้ามาโรงเรียน คือเข้ามาโรงเรียนใคร ๆ ก็เอาเข้ามาได้  

ถ้าเกิด ผอ. ลงมาแล้วสั่งการอย่างเดียว ถามว่าโรงเรียนอยู่ได้ไหม อยู่ได้ครับ แต่ถ้าจะท�าให้ 

โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ คือมีการจัดกระบวนการที่ไม่เหมือนโรงเรียนปกติให้ส�าเร็จ ผอ.ต้อง 

เอาใจครูมาใส่ใจตัวเองก่อน แล้วก็สร้างเป็นพี่เป็นน้องให้เกิดความเชื่อถือกัน ค�าว่าเชื่อถือก็คือ 

เชื่อมือ ว่าเราจะสามารถน�าองค์กรให้ส�าเร็จได้

ผู้อ�ำนวยกำร จงรักษ์ กันทำ
โรงเรียนบ้ำนปำงปอย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยกำร ประทิน ตั้งใจ 
โรงเรียนพร้ำวบูรพำ จังหวัดเชียงใหม่
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ผู้น�าต้องมีใจ ค�าว่ามีใจรักก็คือรักที่จะพัฒนาตรงน้ีก่อน อย่างผมพอดีผมชอบ STEM 

อยู่แล้ว พยายามมองหาแนวทางอยู่แล้วว่าจะท�ายังไงให้เห็นผล แล้วมาเจอตรงนี้เราก็เทใจ 

ให้เต็มร้อย แล้วเราก็พยายามปลุกคุณครูพยายามแนะน�าเขา ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้น�าจะต้อง 

มีใจเริ่มก่อน แล้วก็ให้โอกาสกับทีมงาน เราต้องรับฟังและให้เขาช่วยคิด มันต้องมีส่วนร่วม 

ด้วยกันทั้งหมด และสุดท้ายผู้ทีได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือนักเรียน

ผู้อ�ำนวยกำร อ�ำนำจ เณรรักษำ 
โรงเรียนวัดบ้ำนโคก จังหวัดสมุทรสำคร

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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บทส่งท้ำย

ก�รสร้�งทรัพย�กรมนุษย์ที่เป็นกำ�ลังหลักในก�รพัฒน�ช�ติ	 จะต้อง 
อ�ศัยก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รของประเทศ	 ดังนั้น 
หัวใจของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�คือ	 “ห้องเรียน”	 ที่มีผู้นำ�และครู	 เป็นกลไกหลัก 
ในก�รขับเคลื่อน	 ผู้นำ�ควรตั้งเป้�หม�ยให้ชัดเจน	 และคำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ 
ในก�รปฏิบัติจริง	 สนับสนุนให้เกิดก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเชิงรุกโดยก�รใช้ 
เทคโนโลยีผนวกกับก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้เรียน	 ส่งเสริมก�รสร้�งคว�มรู้ 
ด้วยตนเอง	ด้วยก�รสร้�งสิ่งแวดล้อมและบรรย�ก�ศในก�รเรียนให้เหม�ะสม 
ผ่�นก�รออกแบบหลักสูตรฐ�นสมรรถนะที่คำ�นึงถึงสภ�พชุมชนเป็นหลัก	 
เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของท้องถิ่นนั้น	ๆ	

นอกจ�กก�รปฏิรูปห้องเรียนแล้ว	 อีกหนึ่งปัจจัยของคว�มสำ�เร็จคือ 
“ครู”	 ผู ้นำ�จะต้องเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ครูในก�รพัฒน�ตนเอง 
ทั้งด้�นวิช�ก�รและเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถด้�นทักษะและสมรรถนะ	 รวมทั้ง 
สนับสนุนก�รสร้�งกลุ่มคว�มร่วมมือท�งวิช�ชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ซึ่งกันและกัน	 เมื่อฟันเฟืองทุกส่วนทำ�ง�นสอดประส�นกัน	 ผลิตผลแห่ง 
คว�มสำ�เร็จจะปร�กฏเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ช�ติอย่�งยั่งยืน
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เอกสำรอ้ำงอิง
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม : คู่มือการด�าเนินงานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 

โรงเรียนทั้งระบบ School Leadership for the 21st Century

ผู้ให้ข้อมูล

● นายไพรรัตน์   รัตนดิลกกุล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตองกาย
● นายสุริยน   สุริโยดร  ผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา
● นายประทิน   ตั้งใจ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา
● นายอ�านาจ   เณรรักษา  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านโคก
● ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์   กันทา  ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านปางปอย
● ว่าที่ร้อยตรีวัตร   สุขใจ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านกองแขก
● นายประเสริฐ   สุขสวัสดิ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนซิแบร
● นางสาวณิชาภัฏฐ์   ธีระบุณยภรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าแดด
● นางสาววรรณพิศา   พฤกษมาศ ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
องค์ประกอบ 9 ด้าน
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