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1. “วิถีชีวิตใหม่ของครู”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการเรียนการสอนออนไลน์ ผูส้ อนมักจะมอบ
หมายงานจ� ำ นวนมาก เพราะไม่ ท ราบว่ า จะสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนอย่างไร จึงเป็นการเพิม่ ภาระงาน
ให้กับเด็ก ครูจึงต้องพัฒนาตนเอง ท�ำงานกันเป็นทีม
แบ่งหน้าที่ในการสอน การตอบค�ำถาม และการสรุป
ประเด็นจากการเรียนรู้ ใส่ความคิดต่อยอดจากสิ่งที่
สรุป ก็จะท�ำให้ผู้เรียนได้ความรู้มากกว่าการสั่งงาน
เพียงอย่างเดียว
การเขียนสรุปและน�ำความรู้ไปวิเคราะห์ต่อ
ยอดนี้ เรียกว่า Technical Report เป็นการเขียนสรุป
แล้วเพิ่มเติมความรู้ใหม่เข้าไป เพิ่มความคิดเห็น ก็จะ
ท�ำให้การเรียนมีการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์แบบมากขึน้
การเรียนวิชาชีพครูในอดีต ท�ำให้เป็น “ครู”
จากสิ่งที่เรียนมา แต่ปัจจุบัน “ความเป็นครูยุคใหม่”
เกิดจากสิง่ ทีค่ รูทำ� และเสริมสิง่ ต่าง ๆ เข้าไป ทักษะการ
สื่อสารของครูจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ครูต้องเปลี่ยนกระบวนการคิด ปรับ Mindset
ทั้งด้านความรู้และการด�ำรงตน การประพฤติปฏิบัติ
การเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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ครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู วิธีการประพฤติปฏิบัติของครูเป็นสิ่งที่จะ
สะท้อนจิตวิญญาณความเป็นครูได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่ครูควรจะต้องพิจารณา
1. ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุค Disruption เปลี่ยนโดย
การแทนที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน
2. เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามามีบทบาททางการศึกษามากขึน้ กระบวนการเรียน
รู้เปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมือนกระบวนการเรียนรู้แบบปกติ ทักษะเดิมของครูที่มีอยู่จึง
ไม่เพียงพอ ครูจึงต้องพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้เร็ว
3. สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องอัตราการเกิดของ
ประชากร ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้เรียนลดลง โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนก็จะถูกยุบ ครูจึงต้องมี
ความเข้มแข็ง จะท�ำให้โรงเรียนอยู่รอด ครูจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของโรงเรียน
ถ้าไม่พัฒนาก็จะเป็นทรัพย์สินที่ด้อยค่า
4. แนวทางชีวิตวิถีใหม่ ครูต้องตอบค�ำถามว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรจึงจะ
ช่วยพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี พัฒนากลับมาให้เร็วขึน้ (Resilience) มีทัศนคติทเี่ ป็นบวก หาความรู้เพิ่ม
เติม ท�ำงานร่วมกันผู้อื่นได้
ชีวิตครูรูปแบบใหม่นั้นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างล�ำบาก ครูจึงต้องเรียนรู้จากเด็ก
ทั้งการคิดและการพูด ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เราก็จะมองเห็นแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงไปสู่เป้าหมายได้
สิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่ (New Skills) อาจไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้หรือสัมผัสโดยตรง
แต่อาจเกิดจากการเรียนรู้ หรือต่อยอดแล้วเกิดสิ่งใหม่ สิ่งที่จ�ำเป็นที่สุด คือ “ตัวครู”
ต้องรูจ้ กั ใช้ทกั ษะความสามารถในการต่อยอดจากองค์ความรูท้ ไี่ ด้ เพือ่ น�ำไปท�ำให้เกิด
สิ่งใหม่
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1.“วิถีชีวิตใหม่ของครู”
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

อ้างอิงจาก

การบรรยายพิเศษ วิถีชีวิตใหม่ของครู กล่าวถึง
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนระบบออนไลน์ซึ่งเกิดการปรับเปลี่ยนในช่วงข้าม
วันข้ามคืน ที่เรียกว่า Disruption เป็นสิ่งที่ผลักดันให้
ครูต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งการน�ำความรู้ด้าน
Technology digital มาใช้จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเมื่อ
การเรียนการสอนขาดการปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนโดยตรง
แบบเดิมผู้สอนจึงมักมอบหมายงานจ�ำนวนมากส่งผล
ให้เกิดภาระการเรียนของผูเ้ รียน (student work load)
ที่มากกว่าปกติ และลดทอนการมีส่วนร่วมในการเรียน
รวมทั้งการฝึกทักษะการท�ำกิจกรรมกลุ่มด้วย ซึ่งจาก
การบรรยายครูจะต้องปรับเปลี่ยน Mindset เกี่ยวกับ
ความรูแ้ ละวิธปี ฏิบตั ริ วมทัง้ ตลอดการเรียนการสอนใน
ยุคใหม่ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง
ไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Janelle Cox สรุปทักษะ
ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับครูยคุ ใหม่ (modern teacher) จ�ำนวน
9 ประการ ดังนี้ (15 Professional Development
Skills for Modern Teachers)
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
ในยุคสมัยนี้ครูต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งได้
ซึ่งผู้บรรยายก็ได้กล่าวถึงจุดนี้ในตอนต้น
2. ความมั่นใจ (Confidence)
ครูต้องมีความมั่นใจในตัวเอง ในตัวผู้เรียนและผู้ร่วมงาน ความมั่นใจนี้ให้
เกิดแรงบันดาลใจทีท่ ำ� ให้การเรียนการสอนประสบความส�ำเร็จ ซึง่ ผูบ้ รรยายก็ได้กล่าว
รวมอยู่ในการท�ำงานเป็นทีม และ mind set ของครู
3. การสื่อสาร (Communication)
การสื่อสารจะเกิดขึ้นหลายทิศทางทั้งกับตัวผู้เรียนกับผู้ร่วมงานและผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ มากมาย ครูตอ้ งปรับตัว เพือ่ ทีจ่ ะสือ่ สารอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
โดยเน้นการท�ำความเข้าใจผู้เรียน
4. การท�ำงานเป็นทีม (Team Player)
ผูบ้ รรยายกล่าวถึงการพัฒนาตนเองการท�ำงานเป็นทีมกับครูผสู้ อนโดยการ
ท�ำหน้าที่แบ่งหน้าที่ในการสอนการตอบค�ำถามและการสรุปประเด็นจากการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดความคิดรวบยอดและต่อยอดได้มากกว่าการท�ำงานส่งตามสัง่
5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learner)
ผู ้ บ รรยายกล่าวถึง สิ่ง ที่ครูจ ะควรจะต้องพิจารณา ในข้อสอง เรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีบทบาททางการศึกษามากขึ้น กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนแปลง
ไป ทักษะเดิมของครูทมี่ อี ยูจ่ งึ ไม่เพียงพอครูจงึ ต้องพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
6. สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน (Organization) (ข้อ 8 ต้นฉบับ)
ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรส่งผลต่อจ�ำนวนผู้เรียน ครูจึงต้องมี
ความเข้มแข็งช่วยให้โรงเรียนอยู่รอด ครูจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของโรงเรียน
การพัฒนาตนเองจึงถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่ามาก
7. นวัตกรรม (Innovative) (ข้อ 9 ต้นฉบับ)
ชีวิตครูรูปแบบใหม่ ครูต้องเรียนรู้จากผู้เรียนทั้งการคิดและการพูดรวมทั้ง
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงจะมองเห็นแนวทางและน�ำไปสู่การพัฒนาได้ ครูจึง
จ�ำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถในการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้เพื่อน�ำไปท�ำให้
เกิดสิ่งใหม่จึงจัดได้ว่ามีทักษะนวัตกรรม
10
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2. การพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์

จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นสิ่งที่ครูทุกคน
ควรจะมี โดยเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของครูที่
เหมาะสม ทั้งนี้ “จิตวิญญาณความเป็นครู” นั้นเป็น
สิ่งที่สร้างและพัฒนาได้
ครูที่ผู้เรียนชื่นชอบ คือ ครูที่มีเมตตากรุณา
เอาใจใส่นักเรียนดี รองลงมาคือ ครูที่สอนเก่ง ดังนั้น
สิ่งที่ครูเป็นจึงมีค่ามากกว่าสิ่งที่ครูสอน เพราะผู้เรียน
นั้นมักจะจ�ำไม่ได้ว่าครูสอนอะไร แต่จะจ�ำได้ว่าครูนั้น
เป็นคนดีเช่นไร
องค์ประกอบทีจ่ ะท�ำให้ครูสอนหนังสือได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ห ลากหลาย เช่ น ต้ อ งมี ค วามรู ้
ประสบการณ์ การเรียนรู้ การสื่อสารที่ดี ใบอนุญาต
การสอน แต่องค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ ต้องมีความรัก
และเอาใจใส่
Passion & Caring การให้ความรัก ใส่ใจ และ
แบ่งปันผู้อื่น คือ สิ่งที่ท�ำให้ครูเป็นครูที่งดงาม
จิตวิญญาณ คือ ความเคารพ ความศรัทธา และ
ความมุ่งมั่น
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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ครูมเี ป้าหมายทัง้ การพัฒนาตน และการพัฒนาเด็ก ครูทแี่ สวงหาวิธกี ารพัฒนา
เด็ก เป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
ครูต้องสร้างจิตใจให้เป็นครู ครูต้องมี SKA ได้แก่ ทักษะ ความรู้ และทัศนคติ
ที่ดี (Skill Knowledge Attitude) หรือ 3H (Head Heart Hand) ซึ่งหากเริ่มต้น
จากการมีจิตใจที่ดี หรือมีทัศนคติที่ดีแล้ว ก็จะสร้างอย่างอื่น ๆ ตามมาได้
การสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู
1) ท�ำกิจกรรมร่วมกัน (ไม่เพียงแค่สั่งให้เด็กท�ำ) จะท�ำให้ครูรู้จักและเข้าใจ
เด็กมากขึ้น
2) หมั่นดูแลช่วยเหลือ
3) เอื้อความรักและความเมตตา
4) รับฟังและให้อภัย ให้โอกาสเด็กได้พูด และ
5) ใส่ใจและให้เวลา
สิ่งที่ได้จากความที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ ครูได้พัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพ สร้างพืน้ ฐานให้กบั ประเทศชาติ ครูจงึ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาทรัพย์สนิ ความเป็นมนุษย์
อาจจะไม่ได้เห็นผลทันที ต้องใช้เวลา
สิง่ ทีล่ กู ศิษย์จะจ�ำครู คือ จ�ำด้วยหัวใจ และการทีล่ กู ศิษย์จะจ�ำครูดว้ ยหัวใจได้
ก็คือจ�ำด้วยความมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ครูจึงควรตระหนักเสมอว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงต้องท�ำงานด้วยใจ
มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นครูของตนเองและมีจิตใจในการพัฒนาเด็ก
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2. การพัฒนาจิตวิญญาณ

ความเป็นครู
วิพากษ์โดย

ดร.จอย ทองกล่อมสี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อกล่าวถึงค�ำว่า “จิตวิญญาณ” ในความ
หมายทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยสามารถเปรียบได้เป็น “แก่น” ของ
ความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน “แก่น” คือส่วนที่เป็น
ของแท้ ของจริง แข็งแรงอยู่ภายใน มีความคงทน หรือ
อาจจะเรียกได้ว่า เป็น “ความเป็นตัวตนจริง ๆ” ของ
บุคคล ที่อยู่ภายในจิตใจ ของมนุษย์แต่ละคน
“จิตวิญญาณ” ของแต่ละคน ค่อย ๆ เกิดขึ้น
จากการบ่มเพาะ ตั้งแต่วัยเยาว์ ภายใต้ปัจจัยที่ส่งผล
หลายด้าน ประกอบกัน อาทิ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนปัจจัย
แวดล้อมอืน่ ๆทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ก่อเกิดขึน้
ภายใต้จิตส�ำนึก และถูกจดจ�ำ ด้วยกระบวนการทาง
สมอง สะสม ก่อร่างสร้างตัวจนเป็น “แก่น” ภายในตัว
ตน ดังนัน้ “จิตวิญญาณ” จึงเป็นสิง่ ทีถ่ กู พัฒนา หล่อ
หลอม อย่างต่อเนื่องตลอดมา ขึ้นอยู่กับว่า แนวโน้ม
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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การพัฒนาจิตวิญญาณ นัน้ ๆ จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ หรือจะเป็นไปในทางเสือ่ ม
ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาค จนถึงมหภาค นั่นหมายถึงว่า เมื่อจิต
วิญญาณ ที่แสดงออกมาสู่พฤติกรรม หรือการกระท�ำ ทั้ง กาย วาจา จิต ของบุคคล
แล้ว เป็นการยากที่จะย้อนเวลา กลับไปเปลี่ยนแปลง แนวคิด การกระท�ำ ในวัยเยาว์
ให้เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การพัฒนาจิตวิญญาณ จึงเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ ที่ต้อง
พัฒนา บ่มเพาะด้วยการมี “พี่เลี้ยง หรือ Coach” ที่เป็นต้นแบบ แนะน�ำ ชี้แนะ
ชักชวน โน้มน้าว ด้วยกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี ทีแ่ ตกต่างกันไป ตัง้ แต่วยั เยาว์ ซึง่ ไม่สามารถ
จะใช้วิธีเดียว แบบแผนเดียว ไปพัฒนา จิตวิญญาณ คนทุก ๆ คน ให้เป็นไปในแบบ
เดียวกัน ได้
เมื่อชีวิตของคน คนหนึ่ง ที่เกิดมาต้องมี “พี่เลี้ยง หรือ Coach” ทุกๆ คน
สามารถตอบตัวเองได้แล้วว่า Coach คนแรกในชีวิตของเราคือใคร...? ค�ำตอบคือ
“พ่อ แม่ ผู้ปกครอง” ผู้ซึ่งบ่มเพราะดูแลเรา คือ “ครู” คนแรกของชีวิตเรานั่นเอง
“การสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู” จึงไม่ต่างอะไร จาก “การพัฒนาจิต
วิญญาณของผู้ซึ่งท�ำหน้าที่ มีบทบาทเสมือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง” ซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
การพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อชีวิตของคน คนหนึ่ง ให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพให้สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
มวลมนุษยชาติ ได้อย่างมีศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบส่งต่อให้กับรุ่นต่อ ๆ ไปได้
2. มีสติและปัญญา ที่จะสร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ต่อยอดความรู้ เรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาทีแ่ ตกต่าง สามารถพัฒนา ประยุกต์ ใช้ในการครองตน
ครองคน ครองงาน ได้อย่างเข้มแข็ง แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความยาก
ล�ำบาก อุปสรรคนานัปประการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
3. มีวุฒิภาวะและสัมมาคารวะ อย่างสมเหตุสมผล เมื่อต้องมีบทบาทเป็น
“ผู้น�ำ” ต้องสามารถน�ำได้อย่างสง่าภาคภูมิ เมื่อต้องรับบทบาทเป็น “ผู้ตาม”
ก็สามารถเป็นผู้ร่วมงานในทีมได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยหลักตรรก สามารถประยุกต์ใช้ทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ อย่างมีคณ
ุ ภาพเป็นทีป่ ระจักษ์ ยอมรับด้วยความภาคภูมสิ มศักดิศ์ รี
แห่งความเป็นมนุษย์
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4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหลัก พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมประจ�ำใจที่จะ
ช่วยให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ คือ เมตตา มีความปรารถนาให้
ผู้อื่นได้รับสุข กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา คือ มีความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นได้ดี และ อุเบกขา คือการรู้จักวางเฉย
การพัฒนาจิตวิญญาณแห่งความป็นครู จึงเป็นรูปแบบการพัฒนาตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ อันเป็นวงจรแห่งการพัฒนาทักษะชีวิตที่จะน�ำ
ไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ สืบไป
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3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
ที่ปรึกษาอธิการบดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มี
พระราชด�ำริเกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึน้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอ
เพียงไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นมองย้อนหลังในอดีต น�ำมา
วิ เ คราะห์ เรี ย บเรี ย งใหม่ และสั ง เคราะห์ ม าเป็ น
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักคิด 3 เรื่อง คือ
1) ตัวเราต้องรู้จักพอประมาณ
2) มีเหตุมีผล ใช้ตรรกะในการคิดวิเคราะห์
3) มีภมู คิ มุ้ กันในการด�ำเนินชีวติ ประกอบด้วย
การมีความรู้และคุณธรรม หลักคิดนี้เรียกว่า 3 ห่วง 2
เงื่อนไข ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์สรุปออก
มาเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
ในการจะอยู่ยั่งยืนนั้น คนเราจะต้องมีความสุข
ในการกิน การเป็นอยู่ และที่อยู่อาศัย หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้จึงให้ความส�ำคัญกับเรื่องอาหาร
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพราะการใช้ชีวิตแบบการ
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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ตามโลกกระแสสมัยใหม่มากเกินไป อาจเป็นกับดักและท�ำให้เกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็
เป็นได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดขึ้นเพราะต้องการให้มนุษย์อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ตัวอย่างการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
เช่น การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นทีก่ นิ ทีอ่ ยู่ ปลูกบ้านในพืน้ ทีพ่ อเหมาะ ปลูกพืช
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
หลักการพัฒนาที่ดินเป็นสวนป่าสามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น
ภูมศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ โดยสามารถน�ำหลักคิดไปปรับเป็น
แหล่งห้องเรียนได้ทุกวิชา โดยอาศัยวิธีคิดของครู ครูต้องปรับวิธีคิด น�ำไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ เรียกว่า
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักสูตรหนึง่ ทีส่ ามารถ
น�ำไปจัดการเรียนการสอนพัฒนานวัตกรรมได้ เช่น การคิดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
แปรรูปทางการเกษตร เป็นต้น โดยครูต้องช่วยเหลือเด็ก ให้ขอ้ คิด ชักชวนให้เกิดการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นกรอบแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน ค�ำว่า “พอเพียง” มีหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี (ความรู้คู่คุณธรรม)
เศรษฐกิจพอเพียงท�ำได้ 3 ระดับ คือ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน/ประเทศ
และระดับนานาชาติ/ระดับโลก
นับได้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจส�ำคัญ เป็นแกนการคิดที่ส�ำคัญของ
ประเทศ อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต้องไม่ใช่แค่การท่องจ�ำ แต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติซ�้ำ ๆ จน
เป็นนิสัย เป็นแนวปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้น
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3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิพากษ์โดย

วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผล
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. บทความนี้นำ� เสนอสิ่งที่รับทราบกันโดยพื้น
ฐานได้ครบถ้วน มิได้น�ำเสนอสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจ
ของผู้คนทั่วไปในสังคม อาจจะกล่าวได้ว่าบทความนี้มี
โครงสร้างเนื้อหาหลักเป็นบทย่อความจาก “เศรษฐกิจ
พอเพียง1” ใน Web Page ของมูลนิธิชัยพัฒนา
2. จุดทีผ่ มมีขอ้ เสนอให้ปรับหรือศึกษาเพิม่ เติม
มี 2 ประเด็น
a. ขอเสนอเพื่อพิจารณาใช้ชื่อเต็ม ๆ ว่า
“หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” แทนค� ำ ว่ า
“เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้โดยส่วนตัวผมเห็นว่า สังคม
ไทยโดยเฉลี่ยใช้ค�ำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ในมิติของ
การไม่มงุ่ มัน่ และขาด Passion ในการพัฒนาต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม
1

https://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-0603-09-50-07.html
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b. ตัวอย่างประกอบน�ำเสนอสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ทฤษฎีใหม่” ทัง้ นีก้ ารน�ำเสนอ
ตัวอย่างประกอบเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นการประยุกต์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาจจะพิจารณาน�ำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตการท�ำงานประจ�ำวันในสังคมเมือง
หรือสอดคล้องกับชีวิตงานในภาคธุรกิจที่แข่งขัน
3. จุดที่ผมเห็นต่างจากท่านผู้เขียนคือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สามารถประยุกต์เข้าการกับ “การใช้ชวี ติ แบบการตามโลกกระแสสมัยใหม่” ทัง้ นีท้ า่ น
ผู้เขียนร้อยเรียงตรรกะตามล�ำดับที่อาจจะชี้น�ำผู้อ่านให้เข้าใจว่า “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ“การใช้ชีวิตแบบการตามโลกกระแสสมัยใหม่” เป็นสิ่งที่
ประยุกต์เข้ากันไม่ได้ จุดนี้ผมเห็นว่าการน�ำ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาประกอบการตัดสิน
ใจทัง้ การท�ำงานและการเลือกบริโภคตามโลกกระแสสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตาม
ระบบทุนนิยมและกลไกตลาด สามารถใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
ปรัชญาเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
4. จุดที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านผู้เขียนคือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง” ท�ำได้ 3 ระดับ คือ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน/ประเทศ และระดับนานาชาติ
เพราะเป็นปรัชญาประกอบการตัดสินใจในการเลือกสิง่ ต่าง ๆ จุดนีก้ ล่าวได้วา่ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับพืน้ ฐานหลักการตัดสินใจตามองค์ความรูข้ องวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
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4. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
นายกมล ศิริบรรณ

อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วินัยและจรรยาบรรณ คือ เกราะคุ้มกันความ
เป็นครู เพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพ และต้องมีวินัยจรรยาบรรณติดตัว
เสมอ
พระราชด� ำ รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ให้กับครูไว้ตอนหนึ่งคือ “เป็นครู
ใช่ไหม ฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี”
แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของครูได้เป็นอย่างดี
ครูจึงต้องพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองว่าประพฤติปฏิบตั เิ หมาะสมหรือไม่ มีความเป็น
ครูแล้วหรือไม่ จิตใจที่มีต่อวิชาชีพครูเป็นอย่างไร
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณต่อตนเอง ได้แก่ การมีวินัยใน
ตนเอง ประพฤติตนเหมาะสม พัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
ภายนอกและภายใน พั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น์ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดี จะต้องดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ได้แก่ การรักและศรัทธาในวิชาชีพ สร้างสรรค์เทคนิค
และวิธีการใหม่ ๆ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิซาชีพ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงผู้เรียน
ได้บางส่วน แต่ครูสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เรียนและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เรียนได้ทันที
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ ได้แก่ การเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าง
สร้างสรรค์ ยึดมั่นระบบคุณธรรม รัก สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ผนึกก�ำลังในการ
พัฒนาการศึกษา เสียสละ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ให้ก�ำลังใจกันทั้งทาง
กายและทางใจ ความมีน�้ำใจให้แก่กันและกัน จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเรายาวนาน
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ได้แก่ การรัก เมตตา เอาใจใส่ ให้ก�ำลังใจผู้รับ
บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาค ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รับ
ฟัง และร่วมท�ำงานกับผู้รับบริการ ครูต้องค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นส�ำคัญ
จรรยาบรรณต่อสังคม ได้แก่ การรักษาผลประโยชน์สว่ นรวม ให้ความส�ำคัญ
กับชุมชน สังคม
ความรู้สึกหรือความรักนั้นมีความหมายเทียบเท่ากับเหตุผล เรื่องการมีวินัย
และจรรยาบรรณ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ความรักในตนเอง วิชาชีพ เพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้รับ
บริการและชุมชน
ความส�ำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในหนึ่งวัน แต่เป็นผลรวมของความพยายาม
ทีละเล็กละน้อยที่ท�ำต่อเนื่องอย่างไม่ลดละ
“วิชาชีพครู” จะอยู่ได้ ครูต้องมี “ความเป็นครู”
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4. วินัยและจริยธรรม
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ประธานคณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

วินัยและจริยธรรมเป็นเครื่องรักษาคลองธรรม
ไว้ในบุคคลทุกวิชาชีพ ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการ
งานใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานส�ำคัญที่สุดในการ
สร้างคน ให้คนไปสร้างชาติ คือ งานของความเป็นครู
แต่การจะพูดเรื่องวินัยและจริยธรรม ไม่ใช่ใคร ๆ ก็พูด
ได้ ตัวผูเ้ ขียนเองก็ไม่ใคร่จะสันทัด วินยั อันพอมีอยู่ ก็ยงั
ไม่ถึงกับเหมาะสม เรื่องจริยธรรมของตน ก็ยังเหนียม
อายที่จะบอกว่ามีอยู่พอพูดได้
โชคดีที่ได้อานิสงส์จากการที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลางบริหาร
งานบุ ค คลประเภทต่ า ง ๆ ได้ จั ด ท� ำ มาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้อาราธนา
งานเขี ย นของสมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ (ป.อ.
ปยุตโต) มาพิมพ์เผยแพร่อยู่ ๕ เรื่อง ซึ่ง ๒ ใน ๕ นั้น
คือ วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด และการพัฒนาจริยธรรม
จึงได้น้อมน�ำมาสรุปพอเป็นสังเขป ณ ที่นี้
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เรือ่ งวินยั ทีว่ า่ ใหญ่กว่าทีค่ ดิ นัน้ เป็นเพราะเมือ่ คนไม่มวี นิ ยั ก็จะไม่เคารพหลัก
การ กฎเกณฑ์ และกติกา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของสังคม ยิ่งสังคมประชาธิปไตย
ที่ผู้คนมีสิทธิและเสรีภาพกันในระดับที่ถือได้ว่าสูงเป็นส่วนใหญ่ หากขาดไร้ซึ่งวินัย
บ้านเมืองยิ่งวุ่นวาย คนทั่วไปไม่มีวินัยก็ย�่ำแย่แล้ว ครูบาอาจารย์ไม่มีวินัย ย่อมจะ
ถ่ายทอดความมีวินัยไปสู่ลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้
วินัยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในทางศาสนา เช่น พุทธศาสนามีค�ำว่าธรรมวินัย ซึ่ง
มีความส�ำคัญถึงขนาดพระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อกาลสิ้นไปแห่งพระองค์แล้ว ให้เอา
ธรรมวินัยเป็นเหมือนศาสดา เพราะธรรมนั้น คือกฎของธรรมชาติ ส่วนวินัยนั้น คือ
กฎของมนุษย์ วินัยต้องมีความจริงในธรรมชาติ เป็นฐาน และกฎเกณฑ์ที่มนุษย์วาง
เอาไว้ก็เพื่อให้ผสานได้กับธรรม คือธรรมชาตินั่นเอง เมื่อท�ำได้ดังนี้ มนุษย์ก็จะเกิด
ความจริงแท้ขึ้นในใจ และจะท�ำให้ระบบ-ระเบียบทุกอย่างของชีวิต เป็นไปด้วยดี มี
ปัญญาที่ดี ตามมาด้วยเจตนาที่ดี เป็นครูก็จะเป็น ครูที่ดี เป็นศิษย์ ก็จะเป็น ศิษย์ที่ดี
ส่วนเรือ่ งของจริยธรรมนัน้ คือ จริยะ กับ ธรรม คือ ความประพฤติอยูใ่ นธรรม
ดังที่กล่าวไปแล้ว ธรรม คือ ธรรมชาติ ซึ่งจ�ำเดิมนั้น ในความเป็นมนุษย์ถึงแม้จะพก
น�ำสิ่งต่าง ๆ ติดตัวมาแต่เกิด แต่พื้นเดิมของจิตนั้นเหมือนผ้าขาว ยังไม่ถูกแปดเปื้อน
ด้วยอันใด แต่เมือ่ เติบใหญ่มกี เิ ลส ตัณหา ความต้องการ ความอยากได้ อยากมี อยาก
เป็น ต่าง ๆ นานา เข้ามาสู่จิตใจ จ�ำเดิมแต่ความเป็นผ้าขาวนั้นก็จะค่อย ๆ หายไป
เป็นผ้าสีหม่น สีหมอง เทาไปเรื่อย ๆ จนหากไม่ได้รับการท�ำความสะอาด ก็จะถึงขั้น
ด�ำไปก็เป็นได้ ซึ่งมันไกลจากธรรมชาติไปโขนัก จะต้องดึงมันกลับมา ก็โดยความ
ประพฤติ หรือจริยะ ที่ตั้งมั่นไว้ดี ตั้งมั่นไว้ถูกที่ สอดคล้องกับธรรมชาติอันควรจะเป็น
ของจิต ก็จะน้อมน�ำพาเอากาย คือ ตนไปสู่หนทางที่ดี เป็นครูก็มีความประพฤติที่ดี
เป็นศิษย์ก็มีความประพฤติที่ดี นั่นคือ ต่างพากันมีจริยธรรมนั่นเอง
สังคมทุกวันนี้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย หลงกันแต่พัฒนาการด้านวัตถุอย่างที่เขาเรียก
กันว่า วัตถุนยิ ม ซึง่ มุง่ แต่จะบ�ำรุงบ�ำเรอปรนเปรอตัวให้มากทีส่ ดุ บางรายเป็นหนีเ้ ป็น
สินก็เพราะความลุ่มหลงงมงายในวัตถุนี้นั่นเอง เป็นครูติดหนี้ติดสิน ใช้ชีวิตไม่
ระมัดระวังเห็นเงินเป็นใหญ่ เห่อเหิม คือ จริยะบกพร่อง ห่างไกลธรรมะ จะสอนศิษย์
ให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตก็ยาก จะส่งเสริมให้ศิษย์มัธยัสถ์อดออมก็ล�ำบาก
ดังนั้น จึงควรพากันเห็นให้ถูก ให้ตรง ว่าวินัยและจริยธรรมนั้นส�ำคัญมาก หากขาด
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ครูก็เหลว ศิษย์ก็ล้ม ประเทศชาติก็ล่มจม ให้พากันตระหนักไว้ให้จงดี
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5.ครูกับวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

วิทยฐานะ หมายถึง ต�ำแหน่ง ความรู้ ความ
สามารถ ความช� ำ นาญ หรื อ ความเชี่ ย วชาญของ
ข้ า ราชการครู ใ นการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การเลื่ อ น
วิทยฐานะจึงเป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถ
ของครู
ครู ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นากระบวนการคิ ด การ
ท�ำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงจะแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นวิชาชีพชั้นสูงของครู มีเสรีภาพในวิชาชีพ
นั้น ๆ มีจรรยาบรรณ และมีสถาบันวิชาชีพรับรอง
(คุรุสภา)
1. รู้ตัวตนของครู
มาตรา 38 ก�ำหนดให้ต�ำแหน่งครู ประกอบ
ด้วยครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มาตรา 39 ก�ำหนดวิทยฐานะครู ได้แก่
ช�ำนาญการ ช�ำนาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ และเชีย่ วชาญ
พิเศษ
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ครูต้องรู้จักตัวตนของตนเอง วางแผนการพัฒนา การท�ำผลงาน และขั้น
ตอนวิธีการในการยื่นขอวิทยฐานะ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ทันเวลา
ครูต้องมีกัลยาณมิตร รู้จักกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ใช้ช่องทางการ
สื่อสารให้เกิดประโยชน์
2. บทบาทครูช�ำนาญการพิเศษ
สร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความส�ำเร็จทางวิชาการ สร้างบรรยากาศ
ทางการศึกษาที่อบอุ่น ปลูกฝังภาวะผู้น�ำให้กับบุคคลอื่น ปรับปรุงการเรียนการสอน
ท�ำหน้าที่บริหารจัดการคน ข้อมูล และกระบวนการ
เมื่อได้รับวิทยฐานะ จะได้รับโอกาสและความก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นการ
พัฒนาหน้าทีใ่ ห้สมบูรณ์ ผลงานถูกเผยแพร่เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอืน่ ๆ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. ท�ำอย่างไร? จึงจะมีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
ด�ำรงต�ำแหน่งครูช�ำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีภาระงานสอนไม่
ต�ำ่ กว่าทีก่ ำ� หนด มีผลงานปฏิบตั งิ านด้านการเรียนการสอนการพัฒนาผูเ้ รียนย้อนหลัง
2 ปี
ประเมิน 3 ด้าน คือ
1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ด้านความรู้ความสามารถ และ
3) ด้านผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
ผลงานทางวิชาการ
4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
ด้ า นคุ ณ ภาพของผลงานต้ อ งมี ค วามสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาสาระ และ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิมพ์และการจัด
รูปแบบถูกต้อง
ด้านประโยชน์ของผลงานวิชาการ เป็นประโยชน์ตอ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
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5. ครูกับวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ
วิพากษ์โดย

สุปราณี นฤนาทนโรดม
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

วิ ท ยฐานะ เป็ น ระบบความก้ า วหน้ า ของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส� ำ หรั บ
ต�ำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต�ำแหน่งครู เป็นอีกต�ำแหน่งหนึ่ง ที่ก�ำหนดให้
มีวิทยฐานะ 4 วิทยฐานะ ได้แก่ ครูช�ำนาญการ ครู
ช�ำนาญการพิเศษ ครูเชีย่ วชาญ และครูเชีย่ วชาญพิเศษ
ใน 4 วิทยฐานะของต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูช�ำนาญ
การพิเศษ ถือว่ามีจ�ำนวนมาก ซึ่งเส้นทางหรือช่อง
ทางการเข้าสูว่ ทิ ยฐานะดังกล่าวมาจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับแต่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ ก.ค.ศ. ได้ประกาศ
ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ฯ จ� ำ นวนหลายหลั ก เกณฑ์ ส� ำ หรั บ
วิ ท ยฐานะตั้ ง แต่ ช� ำนาญการพิ เ ศษลงไป ก.ค.ศ.ได้
ก�ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ กศจ.เป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ ส่งผลให้การด�ำเนินการสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งครูจะมีหรือเลือ่ นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
ใดก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันคือต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รวมทัง้ วินยั คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานต�ำแหน่ง และมีคณ
ุ ภาพการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ด�ำรงอยู่
ท�ำไมวิทยฐานะต้องประเมิน
เนื่องจากวิทยฐานะไม่ใช่สวัสดิการที่ครูทุกคนได้รับ แต่ต้องบ่งบอกถึงความรู้
ความสามารถ และความประพฤติ โดยที่มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก�ำหนดว่าการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงความประพฤติด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความช�ำนาญการ ความเชีย่ วชาญ ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านการเรียน
การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด
จากการที่กฎหมายก�ำหนดดังกล่าว หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะและทุก
ต�ำแหน่งจึงก�ำหนดให้ต้องผ่านการประเมินทั้งสิ้น
ดังนั้น ครูที่มีหรือเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะจึงต้องแสดงความรู้ความ
สามารถในวิชาชีพ โดยสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของผู้
เรียน รวมทั้งไม่ละเลยการมีวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย
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6. การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ประเทศส่ ง ผลกระทบต่ อ การศึ ก ษา โดยการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจโลก
วาระการพัฒนาของโลกหลังปี 2015 (SDG 2030)
สภาพอากาศ เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
การเปลีย่ นแปลงภายในประเทศ ได้แก่ การ
เข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงวัย สังคมมัน่ คงแต่ยงั มีปญ
ั หาเชิง
คุณภาพ เผชิญกับความเสือ่ มถอยทางวัฒนธรรม ชุมชน
เข้มแข็งมากขึ้น และความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่
ยังมีความเหลื่อมล�้ำ
2. ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับประชากรของโลก
วีถีใหม่
ปัจจุบันการศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับ
การสอนทักษะมากกว่าการสอนความรู้ เพราะความรู้
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นั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ทักษะจะท�ำให้ผู้เรียนสามารถน�ำไปปรับใช้ได้
5 ทักษะที่จ�ำเป็นในยุค New Normal ที่ควรปลูกฝังให้กับผู้เรียน ได้แก่
การสื่อสารและท�ำงานร่วมกัน การยืดหยุ่นทางอารมณ์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การ
คิดวิเคราะห์และการออกแบบ การคิดสร้างสรรค์
ทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
สร้างสรรค์ การท�ำงานร่วมกัน และการสื่อสาร
3. ระเบียบวิธีวิจัยส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การออกแบบการวิจัยที่ดี จะท�ำให้งานวิจัยดีและมีคุณภาพ โดยการ
ออกแบบการวิจยั (Research Design) ทีด่ ี ประกอบด้วย การออกแบบด้านประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) การออกแบบด้านการวัด (Measurement
Design) และการออกแบบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Design)
การวิจัยแบ่งหลัก ๆ ได้ 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (เจาะลึก เป็น
กรณีศึกษา) การวิจัยเชิงปริมาณ (ขยายวงกว้าง ใช้สถิติทดสอบ) และการวิจัยด้วย
การปฏิบัติ (ลงมือปฏิบัติเอง ดูการเปลี่ยนแปลง)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วย การวางแผน
(จะท�ำอะไร จะแก้ไขปัญหาอะไร) การปฏิบัติ (น�ำไปทดลองท�ำตามที่วางแผนไว้)
การเก็บข้อมูล (การสอบถาม การสัมภาษณ์) และการสะท้อนผล (สรุปผล น�ำไป
ปรับใช้แก้ไข)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จะช่วยให้ครูน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ดขี นึ้ กระบวนการประกอบด้วย วางแผน ปฏิบตั ิ ปรับปรุง
สะท้อนผล
การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology) เป็นการวิจัยแบบผสม
ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4. Assessment for learning
Learning Assessment เป็นการประเมินการเรียนรูต้ ามผลลัพธ์การเรียน
รู้ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้
Assessment as A Learning เป็นการประเมินโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
ก�ำหนดไว้ แต่กระบวนการพัฒนาเด็กใช้การประเมินเป็นเครื่องมือ
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Assessment for Learning (AFL) เป็นกระบวนการเรียนการสอนของ
ครูทปี่ ระเมินและให้การสะท้อนกลับไปให้เด็กว่าเด็กมีศกั ยภาพและต้องพัฒนาอย่างไร
การประเมินจะเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน
เกณฑ์การวิจัยที่ดี ต้องชัดเจน อธิบายได้ ออกแบบเป็นระบบ ไม่ละเมิด
จริยธรรม ไม่ล�ำเอียง
5. ตัวอย่างงานวิจัย
การวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบ การประเมินโครงการ การประเมินผลสัมฤทธิ์
การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น
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6. การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิพากษ์โดย

ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนนัน้ ได้เริม่ ต้น
จากแนวคิดเดิมทีว่ า่ การจัดการเรียนรูแ้ ละการวิจยั แยก
ออกจากกัน ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการ
เรียนรูแ้ ต่ไม่มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการวิจยั ส่วนนักวิจยั ก็มี
บทบาทหน้าที่ในการท�ำวิจัยเท่านั้นแต่ไม่ได้มีบทบาท
ในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชั้น
เรียนครูผู้สอนก็ไม่มีการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย จึงท�ำให้ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน ปัจจุบนั การวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิด
ใหม่ที่เชื่อว่าการจัดการเรียนรู้และการวิจัยไม่ได้แยก
ออกจากกัน แต่การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
จัดการเรียนรูห้ รือเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้
โดยครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่เป็นครูนักวิจัย โดยท�ำ
หน้าทีใ่ นการจัดการเรียนรู้ เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ ในชัน้ เรียน
ครูผสู้ อนก็ศกึ ษาค้นคว้าหาวิธกี ารหรือนวัตกรรมเพือ่ แก้
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ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยสอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการท�ำวิจัยไปด้วย ซึ่ง
การท�ำวิจยั เช่นนีจ้ ะเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนควบคู่กันไปด้วยการวิจัยลักษณะนี้เป็นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559)
ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีหลายประเภท ได้แก่
(1) การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เพื่อเปรียบเทียบ
วิธีการสอน สื่อการสอน ฯลฯ เป็นการวิจัยที่ครูผู้สอนใช้มากที่สุด และแบบแผน
การวิจัยเชิงทดลองที่ครูผู้สอนนิยมใช้กันมากที่สุด คือ แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวมี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)
และแบบกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่เท่าเทียมกันวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
(Non-equivalent pretest-posttest control group design)
(2) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)
ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ค่อยเห็นงานวิจัยประเภทนี้มากเท่าที่ควร แต่จริง ๆ แล้วการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้นมีเหมาะสมกับครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการวิจัยที่
เป็นงานประจ�ำของครูผสู้ อน ไม่เป็นการเพิม่ ภาระให้กบั ครู เป็นงานวิจยั เล็ก ๆ ท�ำง่าย
ๆ มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่มาก และมีคุณค่า (a small, simple and
significant task) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2557; สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, ม.ป.ป) เพราะ
ช่วยในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพหรือคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาครูผสู้ อนให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และ
(3) การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาลักษณะความเป็นจริง
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ เช่น ส�ำรวจสภาพทั่ว ๆ ไปของโรงเรียน เช่น สื่อ
การเรียนการสอน การวัดผล การเงิน บุคลากร อาคารสถานที่ ฯลฯ ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น เป็นต้น
อนึ่ง กรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030
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โดยก�ำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด�ำเนินการร่วมกัน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก
ประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล�้ำทางเพศด้าน
การศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง
และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ.
2573 ซึ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) เป็น 1 ในกลุ่มเป้าหมายของ
กลุ่มเปราะบาง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจ�ำนวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี และผู้เรียนกลุ่มนี้ก็ได้
เข้าศึกษาอยู่ในชั้นเรียนร่วมกับผู้เรียนปกติ ดังนั้น ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนควรค�ำนึงถึงผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียนกลุม่ นีด้ ว้ ย ดังนัน้
ครูผสู้ อนจึงควรศึกษารูปแบบการวิจยั และออกแบบการวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ผูเ้ รียน
กลุ่มนี้เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม เช่น การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single-subject
research design) ซึ่งใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ใช้วิธี
การจัดการกระท�ำและการระงับการจัดการกระท�ำ มีขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และ
เหมาะที่จะน�ำมาใช้ทางการศึกษาพิเศษ และการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
ซึง่ เป็นวิธกี ารศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึง้ เฉพาะเจาะจงในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เพือ่
หารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด และน�ำผลที่ได้มาแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้เต็มตามศักยภาพต่อไป
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7. การสร้างเครือข่าย

เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม

ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

1. ความหมายของเครือข่าย
เครือข่ายเป็นการเชือ่ มโยงของคน กลุม่ หรือ
องค์ ก ร ที่ เ ปิ ด ใจและสมั ค รใจท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สนั บ สนุ น กั น เชื่ อ มระบบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ประสานงาน ท� ำ งาน
ตระหนักในเป้าหมายร่วมกัน
กลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามเห็ น ใกล้ เ คี ย งกั น
มีการติดต่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โดยสรุป “เครือข่าย” คือ กลุ่มบุคคลที่รวม
ตัวกัน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน
2. ความส�ำคัญของเครือข่าย
เครือข่ายกลุ่มแรก ๆ ของมนุษย์ คือ กลุ่ม
เพื่อน เป็นมิตรภาพ และความทรงจ�ำที่น่าภาคภูมิใจ
เครื อ ข่ า ยท� ำ ให้ เ กิ ด การท� ำ งานเป็ น กลุ ่ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างคุม้ ค่า เติมเต็มในสิง่ ทีข่ าด ใช้ประโยชน์จากจุดเด่น
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ของสมาชิกในเครือข่าย เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิผลสูงสุด และเกิดพลังกลุ่ม
เครือข่ายเป็นเหมือนทรัพย์สิน การมีเครือข่ายมาก ก็เท่ากับมีช่องทาง
ทรัพย์สินมาก ขึ้นอยู่กับการน�ำไปใช้ประโยชน์
3. วิธีการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่าย เป็นกลยุทธ์เพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร ช่วยส่ง
เสริมประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
เครือข่ายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ เครือข่ายภายใน (ครู บุคลากร นักเรียน
ศิษย์เก่า) และเครือข่ายภายนอก
เทคนิคการสร้างเครือข่าย เริ่มจาก
1) ส�ำรวจตัวเรา หาจุดเด่น จุดด้อย
2) ก�ำหนดเป้าหมาย
3) หากลุ่มหรือหน่วยงานที่เป้าหมายคล้ายกัน
4) หาจุดเชื่อมโยงเข้าหากัน
5) หาประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
6) หาแนวทางการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เทคนิคส�ำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่น อย่าบ่น อย่าติเตียนใคร ยกย่อง
ชมเชยผู้อื่นอย่างจริงใจ ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง ให้นึกถึงความดีของผู้อื่น เป็นต้น
4. วิธีการรักษาเครือข่าย
วิธคี ดิ ในการรักษาเครือข่าย (พันธมิตร) ต้องรูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา รูจ้ กั
Give and Take ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล การท�ำงาน สื่อสารกัน สะท้อนความคิดเห็นต่อกัน ท�ำกิจกรรม
มีเป้าหมายร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม
สรุป “เครือข่าย” เป็นการสร้างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน สร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
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7. การสร้างเครือข่าย

เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
วิพากษ์โดย

ดร.วาสนา เตชะวิจิตรสาร

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานอาเซียน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เนือ้ หาของการอบรมมีความส�ำคัญต่อการเสริม
สร้างการเรียนรู้ให้กับผู้อบรม และหัวข้อที่มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงจะท�ำให้ผู้รับการอบรม
มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ข้อวิพากษ์ มีดังนี้
1. หัวข้อความหมายของเครือข่าย เป็นหัวใจ
ส�ำคัญสิ่งแรกที่วิทยากรจะให้ความรู้ ความเข้าใจถึง
ความหมายของเครือข่าย เนือ้ หาจึงต้องแสดงให้เห็นถึง
หัวใจส�ำคัญของความหมายและเงื่อนไขของเครือข่าย
นอกจากความเชื่อมโยง ความสมัครใจแล้ว สิ่งที่การ
สร้างเครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องมี คือ ความ
เท่าเทียม และความเป็นอิสระความเป็นอิสระหรือ
ความเป็นตัวของตัวเองของบุคคลหรือองค์กร ทัง้ นี้ การ
ให้คำ� อธิบายทีช่ ดั เจน ครอบคลุมจะท�ำให้มคี วามเข้าใจ
มากขึ้น เช่น การเชื่อมโยง ควรจะอธิบายให้เห็นว่า
ลักษณะของการเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเป็น
อย่างไรจึงจะน�ำไปสูร่ ะดับของการลงมือกระท�ำร่วมกัน
และเงื่อนไขส�ำคัญด้วยการติดต่อระหว่างกันอย่าง
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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สม�ำ่ เสมอ การเข้าใจความหมาย หัวใจส�ำคัญ และเงือ่ นไขทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน จะท�ำให้
เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของเครือข่าย วิทยากรจึงจ�ำเป็นต้องให้ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจในความหมายอย่างลึกซึง้ ความหมายทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนจึงเป็นด่าน
แรกทีส่ ำ� คัญของการเรียนรู้ ชุดความรูน้ จี้ งึ จ�ำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผรู้ บั
การอบรมมีความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง
2. หัวข้อความส�ำคัญของเครือข่ายควรจะเป็นหัวข้อที่ให้กล่าวถึงประโยชน์
ด้วย โดยปกติมนุษย์จะให้ความส�ำคัญกับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั การรับรูถ้ งึ สิง่ ส�ำคัญแต่
อาจไม่เป็นประโยชน์ส�ำหรับตนก็จะไม่ให้ความส�ำคัญ หัวข้อนี้อาจจะผูกให้เห็นถึง
ความส�ำคัญและประโยชน์ของเครือข่ายทีผ่ รู้ บั การอบรมจะได้รบั โดยใช้หวั ข้อ “ความ
ส�ำคัญและประโยชน์ของเครือข่าย” เมื่อผู้รับการอบรมได้รับความรู้ถึงความส�ำคัญ
และประโยชน์ของเครือข่ายก็จะเปิดใจที่จะน�ำมาสู่การใช้ประโยชน์ และจะมีค�ำถาม
ต่อไปว่าจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายจะต้องสร้างอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหา
“เครือข่ายกลุ่มแรก ๆ ของมนุษย์ คือ กลุ่มเพื่อน เป็นมิตรภาพ และความทรงจ�ำที่
น่าภาคภูมิใจ” ควรจะน�ำมาเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพของค�ำว่าเครือข่ายใน
หัวข้อความหมายของเครือข่ายจะเหมาะสมกว่า ในหัวข้อนี้ควรจะกล่าวถึงความ
ส�ำคัญและประโยชน์เพือ่ เป็นขัน้ ต่อไปในความใสใจว่าจะท�ำอย่างไรถึงจะใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายได้
3. หัวข้อวิธกี ารสร้างเครือข่าย เป็นหัวข้อทีม่ คี วามต่อเนือ่ งทีต่ อบสนองความ
สนใจของผู้รับการอบรมที่เห็นถึงประโยชน์แล้วก็จะเปิดใจเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะน�ำไป
ใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายที่ส่งเสริมการกิจของตน เนื้อหาในหัวข้อนี้จึงต้องมุ่งเน้น
ไปถึงวิธีการ เทคนิคในการสร้างเครือข่ายเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับเนื้อหา“เครือข่ายแบ่ง
เป็น 2 ลักษณะ คือ เครือข่ายภายใน (ครู บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า)” สามารถน�ำ
เอามาใส่ในหัวข้อความหมายของเครือข่าย เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ประเภท
ของเครือข่าย หรือจะเพิ่มเป็นหัวข้อประเภทของเครือข่ายก็ได้ แต่ในมุมมองของผู้
วิพากษ์เห็นว่าควรจะอยู่ในหัวข้อความหมายโดยให้ความรู้ประเภทของเครือข่ายจะ
มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากกว่าน�ำมาเป็นเนือ้ หาของหัวข้อวิธกี ารสร้างเครือ
ข่าย ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างเครือข่ายแล้ว การให้ความรู้ต่อเนื่องเพื่อ
ให้เครือข่ายทีส่ ร้างขึน้ แล้วจะคงอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและคงความร่วมมือระหว่าง
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กันได้อย่างไร ด้วยหัวข้อวิธีการรักษาเครือข่ายต่อไป
4. วิธีการรักษาเครือข่าย เป็นหัวข้อที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนของเครือ
ข่ายด้วยหลักการเนือ้ หาของหัวข้อนีจ้ ะเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทใี่ ห้ความ
ส�ำคัญในเรือ่ งของความรูส้ กึ ความเอือ้ อาทรเป็นหัวใจของการรักษาความสัมพันธ์ทดี่ ี
และเป็นวิธีท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้วิพากษ์เสนอให้ลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจยกประเด็นรูปแบบของการช่วย
เหลือเป็น สามารถท�ำได้อย่างไรบ้าง เช่น การช่วยแก้ไขปัญหา การสนับสนุนทรัพยากร
ฯลฯ และการจัดกิจกรรม ควรจะจัดอย่างต่อเนื่องบนฐานของการมีส่วนร่วม
สรุป “เครือข่าย” เป็นการเชื่อมโยงคน กลุ่มคน หรือองค์กรที่มีพันธกิจหรือ
ความสนใจในเรือ่ งประเภทเดียวกันหรือมีผลประโยชน์รว่ มกัน และมีความต้องการที่
จะแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แลกเปลีย่ นข้อมูล สนับสนุนซึง่ กันและกัน เชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ระหว่างวัน การประสานงานที่ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเพื่อท�ำให้มีความ
เข้มแข็งยิง่ ขึน้ โดยหัวใจส�ำคัญของเครือข่ายต้องเกิดขึน้ ด้วยความสมัครใจ มีความเท่า
เทียม และมีความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของบุคคลหรือองค์กรโดยมี
เงื่อนไขจะต้องมีการติดต่อระหว่างกันอย่างสม�่ำเสมอ
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7. การสร้างเครือข่าย

เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทความของ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ได้ให้ขอ้ มูล
ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ความหมายและความส� ำ คั ญ ของ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยอาจสรุปได้ว่า เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน หมายถึง กลุม่ ของบุคคลหรือหน่วยงานทีร่ วม
ตัวกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและร่วมกันด�ำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาการเรียน
การสอน สถาบันการศึกษาคือเป็นแกนกลางของเครือ
ข่ายซึ่งต้องท�ำหน้าที่ในการดึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ศิษย์เก่า รวม
ทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการ
ศึกษาอื่นๆ ภาคธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนสอนในทุกมิติ ตัง้ แต่การออกแบบหลักสูตร
40

“เราพูด ท่านวิพากษ์”

และผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน กระบวนการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกระบวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตและมี
ความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกได้
ในขณะเดียวกันก็ต้องเหมาะสมกับความต้องการเรียนรู้และไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนใน
ปัจจุบัน
ในการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบความส�ำเร็จ
สถาบันการศึกษาจะต้องค้นหากลุ่มหรือหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ
การพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จากนั้นจึง
ร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน
ตลอดจนร่วมกันก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยทีต่ า่ งฝ่ายต้อง
ได้ประโยชน์ร่วมกัน การด�ำเนินงานดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็งและยั่งยืน
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาพึ ง ระลึ ก ไว้ เ สมอในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน นั่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายจะต้อง
เป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์สองทาง (Two Way Relationship) และต่างฝ่ายต่าง
ได้ประโยชน์จากความร่วมมือภายใต้การด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้รว่ ม
กัน ซึ่งหากสถาบันการศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายในลักษณะดังกล่าวได้ เครือข่าย
จะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน กลายเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพถือเป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญ
ในการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งจะน�ำไปสู่การยกระดับความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
สรุป “เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน” คือฟันเฟืองส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการขับ
เคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
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8. ผู้นำ�ทางวิชาการ
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

การที่ครูมีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ จะช่วยให้ครู
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จนเกิดผลลัพธ์
ที่ดีต่อผู้เรียน
1. ภาวะการเป็นผู้น�ำทางวิชาการของครู
ความสามารถของครู ใ นการน� ำ ความรู ้
ทักษะ แนวคิดวิธีการ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการห้องเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูง
ขึ้น
ครูต้องประเมินตนเองว่ามีภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการหรือไม่ โดยภาวะผู้น�ำทางวิชาการ คือ การที่
ครูตั้งเป้าหมายทางวิชาการอย่างชัดเจน การจัดสรร
ทรัพยากร สนับสนุนความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียน เน้นคุณภาพการเรียนรู้ รวมทั้งมีพฤติกรรม
เป็นผูน้ ำ� แห่งการเรียนรู้ (Learning Leader) เหนือผูน้ ำ�
การสอน (Instructional Leader)
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ผูน้ ำ� ทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ต้องรูเ้ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง บริหาร
จัดการชั้นเรียนรูปแบบใหม่ จัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
2. การพัฒนาครูสู่การเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครู (Self-Development of
Professional Teacher) ต้องมีทัศนคติทางบวกในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
แสวงหาความรู้ เปลี่ยนแปลงตนเองโดยแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลอาชีพ
เดียวกัน
ทัศนคติทางบวกกับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การดูแลตนเองทางกายภาพ
การนับถือตนเอง และมองอนาคต
แนวทางการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรมวิชาเฉพาะ การพัฒนาทักษะ
ใหม่ ๆ
บทบาทของครูที่ดี คือ ครูเป็นผู้ก�ำกับ นักเรียนเป็นผู้แสดง ครูพูดน้อยลง
นักเรียนคิด ถาม ครูให้ค�ำแนะน�ำ นักเรียนเรียนด้วยตนเอง
3. การพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้น�ำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมี
ทักษะส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในโลกของศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ ปรับ
การเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนหาค�ำตอบได้เอง ดังนัน้ หัวใจส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรูใ้ นยุคนีค้ อื
แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้
ครูที่จะเป็นผู้น�ำทางวิชาการ ต้องบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีความสุข
จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนนวัตกรรม เน้นการท�ำงานเป็นทีม พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
โดยสรุป ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ คือ ครูที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง
เรียนรู้ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน
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8. ผู้นำ�ทางวิชาการ
วิพากษ์โดย

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในภาพรวม เนื้ อ หาพู ด ถึ ง การเป็ น ผู ้ น� ำ ทาง
วิชาการในอาชีพครู ซึง่ ประกอบด้วย ภาวะการเป็นผูน้ ำ�
ทางวิชาการของครู การพัฒนาครู และการพัฒนา
ตนเองเพือ่ ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง ในส่วนของภาวะ
การเป็นผู้น�ำทางวิชาการประกอบด้วยความสามารถ
ของครูในการน�ำความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการห้องเรียน ความสามารถในการ
ประเมินตนเอง และต้องรูท้ นั ความเปลีย่ นแปลง ในด้าน
การพัฒนาครู เน้นเรื่องทัศนคติทางบวก แนวทางการ
พัฒนาจนเอง และบทบาทความเป็นครูที่ดี ส่วนเรื่อง
การพัฒนาตนเองเพือ่ ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง พูดถึง
เรื่องการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน และการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เมือ่ พิจารณาเนือ้ หาแล้ว เป็นเนือ้ หาทีอ่ ธิบายว่า
ครูที่เป็นผู้น�ำทางวิขาการต้องมีความสามารถ และ
ทัศนคติอย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามหัวข้อทีย่ อ่ ยใน
เนื้ อ หา จะเห็ น การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาบางส่ ว นที่ ไ ม่
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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สอดคล้องกับหัวข้อ ตัวอย่างเช่น ในหัวข้อภาวะการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ ในส่วนนี้
ควรเป็นการพูดถึงทัง้ ความสามารถ พฤติกรรมและทัศนคติของครูทแี่ สดงออกซึง่ เป็น
ผู้น�ำทางวิชาการ ในส่วนของการพัฒนาครูสู่การเป็นผู้น�ำ ควรต้องเชื่อมโยงกับหัวข้อ
แรก เมือ่ เนือ้ หาแสดงให้เห็นแล้วว่าภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการเป็นอย่างไร หัวข้อนีจ้ งึ ควร
แสดงให้เห็นแนวทางในการพัฒนาของครูเพือ่ ไปสูภ่ าวะการเป็นผูน้ ำ� นัน้ และแน่นอน
ว่าในหัวข้อสุดท้าย การพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นส่วน
หนึ่งในหัวข้อการพัฒนาครูสู่การเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
ในเนือ้ หาการพัฒนาตนเองเพือ่ ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง หากเริม่ จากความ
จ�ำเป็นที่อาชีพครูจะต้องมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในมิติการ
ศึกษา เทคโนโลยี สังคม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เมื่อครูหาค�ำตอบเรื่องความจ�ำเป็นนี้ได้
และพอจะคาดการณ์บริบทในอนาคต ครูจงึ จะสามารถเตรียมความพร้อมให้นกั เรียน
ได้ ส่วนทีจ่ ะสามารถท�ำให้ครูมคี วามสามารถในส่วนนีค้ อื การท�ำวิจยั ครูทจี่ ะเป็นผูน้ ำ�
ทางวิชาการจึงต้องมีความสามารถในการท�ำวิจยั เพือ่ หาความรูใ้ หม่ โดยเฉพาะความ
รู้ในการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
การท�ำวิจัยในห้องเรียน เพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่สอดรับกับเป้าหมายด้านการพัฒนา
ผู้เรียนตลอดเวลา
โดยสรุป เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อ แต่เสนอแนะให้มีเรื่องของความ
สามารถในการท�ำวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น การท�ำวิจัยเชิง
สังคมศาสตร์เน้นเรื่องการศึกษา และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาวิธกี ารเรียนการสอนเพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั นักเรียน
ให้ดีที่สุดบนบริบทที่เปลี่ยนตลอดเวลา นอกจากนี้ในการเรียบเรียบเนื้อหาในส่วน
หัวข้อย่อยให้มีความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น จะท�ำให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากขึ้น
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9. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นเป็ น เป้ า หมายส� ำ คั ญ ในการ
จัดการศึกษา ครูต้องมีความเข้าใจว่าคุณภาพผู้เรียนที่
ต้องการเป็นแบบใด และพิจารณาว่ากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
ก่อนที่จะพัฒนาผู้เรียนได้ ครูต้องมีความเข้าใจ
ผูเ้ รียนก่อน เพราะระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนมีวยั ต่างกัน
ประสบการณ์ตา่ งกัน มีความชอบ ความถนัด และความ
สามารถพิเศษต่างกัน รวมถึงมีสภาพครอบครัวแตกต่าง
กันด้วย
1. แนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ
(Academic)
การพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ครูต้องปรับ
ตนเองในด้านต่าง ๆ ปรับวิธีการสอน เช่น การเลือกใช้
การเรียนการสอนแบบ Online, On-air, On-hand
และ On-School มาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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ปั ญ หาที่ ค รู อ าจจะพบในการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น อุ ป กรณ์
อินเทอร์เน็ต เด็กไม่เข้าเรียน เด็กไม่ตั้งใจ ไม่สนใจ เด็กไม่ส่งงาน
ดังนั้นครูต้องปรับตนเอง ได้แก่
1) ปรับการอธิบาย ต้องสั้น ชัดเจน ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ อธิบายจากภาพ
2) ปรับเทคโนโลยีที่ใช้ น�ำมาออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบ
เกมและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนสนุกและได้มีส่วนร่วม วัดและ
ประเมินผลสะดวก
3) การสร้างสรรค์ สอนให้สนุก ใช่สื่อจากรอบตัว ใช้ความสามารถของ
ตนเองเป็นสื่อ
4) เปิดกว้าง ส่งต่อความรู้ สร้างความแตกต่าง เป็นอินฟลูเอนเซอร์ สอน
แล้วใช้จริง เช่น การใช้ Tik Tok
2. แนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต (Life Skill)
ทักษะชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่ได้สอนตามหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ผู้สอน
สามารถน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
ทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ เช่น การจัดการอารมณ์ การเข้าใจและใส่ใจผู้อื่น
การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การตัดสินใจ การฟังอย่างตัง้ ใจ การสร้างสรรค์ การแก้ปญ
ั หา
การออกแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ เช่น การน�ำกิจกรรม
กลุ่มมาใช้ ฝึกการท�ำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหา การตัดสินใจ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
โดยสรุปแล้วการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและทักษะชีวิต
ครูจะต้องเป็น C M C ได้แก่ Creator สร้างสรรค์ Mentor ก�ำกับติดตามแนะน�ำ และ
Counselor แนะน�ำสร้างแรงบันดาลใจ
ครูต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร ครูก็จะต้องเป็นต้นแบบก่อน
เพราะ “ครูเป็นเช่นไร เด็กจะเป็นเช่นนั้น” เป้าหมายและกระบวนการพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกัน น�ำเด็กไปสู่ความสนุกและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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9. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อาจารย์ประจำ�หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ ดร.ศุภศิริ
บุญประเวศ ที่ได้อ่าน ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของท่าน
ซึ่งเข้าใจถึงการพัฒนาผู้เรียน โดยยึดครูเป็นหลักอย่าง
แท้จริง อย่างไรก็ดี ผมขอกล่าวเสริมเติมเต็มแนวคิดของ
ท่าน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น บุคคล
ส�ำคัญที่สุดของกระบวนการ คือ ครู กล่าวคือ ครูต้อง
มีคุณภาพเสียก่อน จึงจะท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามได้
หากครูไม่มีคุณภาพแล้วก็ย่อมไม่สามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพได้ ดังนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่
ต้องการให้ผเู้ รียนแต่ละคนมีตดิ ตัวไว้ ครูจงึ ต้องมีทกั ษะ
เหล่านี้ก่อน เพราะดังที่ ดร.ศุภศิริ กล่าวไว้ว่า “ครูต้อง
มีความเข้าใจ...ครูตอ้ งปรับตนเอง” นีค่ อื ความยืดหยุน่
(flexibility) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เป็ น ความสามารถในการปรั บ ตนเองให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ที่เผชิญได้ ตัวอย่างเช่น แต่ก่อนครูไม่เคย
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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ใด ๆ เลย ก็ต้องรู้จัก เรียนรู้ และปรับตัวเพื่อใช้ให้เป็น เพราะหากทั้งครูและผู้เรียน
ต่างคนต่างใช้ไม่เป็นแล้ว การเรียนการสอนจะประสบผลส�ำเร็จได้อย่างไร เมือ่ ผูเ้ รียน
เกิดปัญหาขึน้ ครูกแ็ ก้ปญ
ั หาให้ไม่ได้ เพราะตนเองก็พบปัญหาแบบเดียวกันและยังไม่
สามารถแก้ปัญหาให้ตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ ครูจึงควรพัฒนาคุณภาพของตนเองเป็น
ล�ำดับแรก
2. ส�ำหรับผูเ้ รียน การพัฒนาทักษะด้านวิชาการและทักษะชีวติ อาจยังไม่เพียง
พอ ในด้านวิชาการ เข้าใจว่า ดร.ศุภศิริ หมายถึง เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเท่านั้น แต่การพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อมในโลกยุคเทคโนโลยีพลิกผันควร
เพิ่มอีก 2 แอล (L) ได้แก่ Learning skills กับ Literacy skills เพราะในยุคนี้ องค์
ความรู้ไม่ได้มาจากตัวครูเป็นเพียงอย่างเดียว แต่มาจากแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
มากมาย โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ต ซึง่ ก็ไม่สามารถจ�ำกัดการเข้าถึงได้ แต่ในฐานะครู
เราสามารถช่วยแนะน�ำวิธีการคัดกรองเนื้อหา โดยพัฒนาทักษะย่อยต่าง ๆ เช่น การ
คิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (media and
information literacy) ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะหรือการรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ดังจะเห็นได้จากข่าวการ
ล่อลวงเด็กหรือผูเ้ ยาว์โดยปลอมตัวเป็นบุคคลอืน่ หรือการหลอกด้วยวิธกี ารสารพัด นี่
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าเนือ้ หาบทเรียนหรือความรูท้ างวิชาการและทักษะ
ชีวิต
สรุปได้ว่า ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอนจึงควรพัฒนาเอทรีแอล
(A3L) ให้กับผู้เรียน โดย A คือ ทักษะทางวิชาการ (Academic skills) L ตัวที่ 1
หมายถึง ทักษะชีวิต (Life skills) L ตัวที่ 2 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ (Learning
skills) และ L ตัวที่ 3 หมายถึง ทักษะการรู้เท่าทัน (Literacy skills) เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลที่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่บนโลก VUCA ได้อย่างมั่นคงและเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของชาติในอนาคต
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9. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิพากษ์โดย

รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณภาพของผู้เรียนถือเป็นหลักส�ำคัญในการ
บริหารจัดการทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ส�ำคัญคือผู้
เรียนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ มีทัศนคติมุ่งมั่น สามารถ
พัฒนาตนเองน�ำไปสู่การพัฒนาสังคม และการพัฒนา
ประเทศชาติ สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
คุณภาพผู้เรียนมีปัจจัยหลายด้าน ซึ่งในแต่ละประเทศ
ในสั ง คมโลกจะมี บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป บาง
ประเทศเน้นครูมีคุณภาพ สอนเด็กน้อย บางประเทศ
ทุ่มงบประมาณและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้เด็กได้
ศึกษาเท่าทันกับบริบทสังคมโลก แต่บางส่วนของมุม
โลกเด็กถูกแยกส่วนออกเป็นเด็กทีม่ ศี กั ยภาพมีคณ
ุ ภาพ
ในการรับรู้ระดับสูงหรือมีไอคิวที่สูง และแยกส่วนเด็ก
ที่มีคุณภาพปานกลางหรือเด็กที่ต้องการการพัฒนา
คุณภาพออกจากกัน แต่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน โดย
ระยะส� ำ คั ญ ของนโยบายแต่ ล ะประเทศนั้ น มี ค วาม
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อบริบท
ที่ผู้เขียนหวังไว้ 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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1. คุณภาพผู้สอน
ผู้สอนถือเป็นคนส�ำคัญที่สุดในการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ ทักษะ ให้
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ มีเทคนิคในการโน้มน้าวเนือ้ หาสาระวิชานัน้ ๆ ทีผ่ สู้ อนสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้เรียนจนสามารถเพิ่มศักยภาพ ทักษะในการด�ำรงอยู่ในสังคม
อย่างดีมีคุณภาพ ถือว่าครูสอนที่ดีย่อมท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะเพิ่มพลังอย่าง
เต็มที่
2. คุณภาพด้านเทคโนโลยี
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งด้านความทันสมัย มีความเพียง
พอต่อความต้องการของผู้เรียนและเท่าทันบริบทของสังคมโลก จะสามารถท�ำให้มี
การพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเต็มที่ ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวเสริมร่วมกับคุณภาพ
ของผู้สอน
3. คุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานต้องสอดคล้องกับค่านิยมแนวคิดที่เป็นไปต่อการ
พัฒนาศักยภาพ อายุ คุณภาพ และการเติบโตของเยาวชนหรือผู้เรียนอย่างมี
พัฒนาการ หากหลักสูตรไม่สอดคล้องกับช่วงวัยอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการเรียนการ
สอนได้ ดังนั้นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตร
มาตรฐาน การจัดการจะเป็นที่ได้รับการยอมรับและประสิทธิผลของเด็กหรือผู้เรียน
จะมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นล�ำดับขั้นจนจบการศึกษา มีคุณภาพในการด�ำรงชีพ
ประกอบอาชีพต่อไป
4. คุณภาพของสิ่งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อมถือเป็นหัวใจส�ำคัญต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนหาก หลักสูตรดี ครูสอนเด่น ผู้เรียนมีคุณภาพ แต่บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ผู้เรียนมากเกินไป อากาศร้อนเกินไป การเดินทาง
ไม่สะดวก ไม่สามารถจัดระบบนิเวศวิทยาตามจิตวิทยาของเด็กได้ดี ผลลัพธ์ที่ได้จาก
คุณภาพของผูเ้ รียนก็สร้างปัญหา ท�ำให้เกิดความเบือ่ หน่ายและไม่สามารถดึงศักยภาพ
ของผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่
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นอกจาก 4 ประเด็นทีส่ ร้างคุณภาพผูเ้ รียน องค์ประกอบส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะต่าง ๆ คือ ทักษะที่ดีต่อสังคม ผู้เรียนที่ดีมีคุณภาพ
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หัวใจส�ำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนคือการเรียนรูจ้ ากสิง่ รอบตัว การด�ำรงอยูใ่ ห้เข้าได้กบั ตนเอง ครอบครัว
การงาน การวัดคุณภาพของผูเ้ รียนทีด่ นี นั้ อาจมองถึงการรับรูถ้ งึ ประสบการณ์ คุณค่า
ที่มีต่อองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน ต้นทุนที่ได้รับการปลูกฝังน�ำไปสู่การด�ำรงตนใน
สังคมนัน้ ๆ สามารถปลูกฝังในเรือ่ งคุณภาพ ด้านการปรับตัวต่อสังคม จึงมีความส�ำคัญ
ต่อคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างยิง่ ผูเ้ รียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพหลังเรียนจบสามารถด�ำรงชีวติ เลีย้ ง
ชีพด้วยการปรับตัวการด�ำเนินชีวิต คุณภาพชีวิต การปรับตัวเข้ากับบริบทของ
ครอบครัว สังคมรอบข้าง หากคุณภาพนิสติ หรือผูเ้ รียนไม่ดยี อ่ มท�ำให้คนในครอบครัว
และสังคมรอบข้างขาดความเชื่อถือและขาดการยอมรับ ในมิติของสังคมอาจพูดถึง
ค่านิยมบรรทัดฐาน จริยธรรมการด�ำรงตน คุณภาพชีวิตของผู้เรียนในด้านทัศนคติ
(Mindset) ต่อทุก ๆ ด้านของสังคมทั้งนี้ถือได้ว่าทัศนคติมีความส�ำคัญต่อการด�ำรง
ตน การใช้ชีวิต อย่างมีนัยยะส�ำคัญ

“เราพูด ท่านวิพากษ์”

53

10. การวิเคราะห์และ

ประเมินผลการเรียนรู้

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าผู้เรียนมี
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และความรู้ต่าง ๆ ครู
เป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยใช้การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
การวั ด เป็ น การก� ำ หนดตั ว เลขแสดง
คุณสมบัตสิ งิ่ ใดสิง่ หนึง่ ส่วนการประเมิน เป็นการตัดสิน
คุณค่าจากสิ่งที่วัดตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ การวัดจะไม่
ส�ำคัญถ้าไม่มีเกณฑ์การประเมินที่ดีและเป็นที่ยอมรับ
2. หลักสูตรกับแนวทางปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ครู 5 ประการ คือ
1) จัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
2) วัดและประเมินผลระหว่างการเรียนรู้
3) ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้
4) ตรวจสอบสมรรถนะส�ำคัญผู้เรียน และ
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5) น�ำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ (OLE) ได้แก่ พิจารณาจากจุดมุ่งหมาย
การศึกษา (Objective) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experience) และ
การประเมินผล (Evaluation)
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมิน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางฯ ก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ระหว่างการเรียนการสอน/ให้ข้อเสนอแนะ) และ
เพื่อตัดสินผลการเรียน (หลังการเรียนการสอน/ตัดสิน)
ปัจจุบนั เน้นการประเมินขณะเรียนรู้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับผูเ้ รียน และ
พัฒนาได้เหมาะสม
3. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม มี 3 ด้าน คือ
1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ทางสมองหรือสติปัญญา
2) จิตพิสยั (Affective Domain) ค่านิยม ความรูส้ กึ ทัศนคติ ความสนใจ
คุณธรรม และ
3) ทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
ความสามารถในการปฏิบัติงานงาน โดยวัดได้จาก 3H Head Heart Hand
การวัดคุณภาพผู้เรียน KPA
1) Knowledge มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ
2) Practice ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด แก้ปญ
ั หา การใช้ทกั ษะ
ชีวิตและการใช้เทคโนโลยี
3) Attitude คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
4. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์
การประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ต้องเน้นการมีส่วนร่วม มีความ
โปร่งใส ความยุติธรรม และน�ำน�ำผลลัพธ์การเรียนรู้เผยแพร่ผ่านออนไลน์ให้ผู้เรียน
ตรวจสอบได้
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ควรใช้ วิธีก ารที่หลากหลาย ใช้แอปพลิเคชันมาสนับสนุน (Kahoot
Quizzes Padlet ฯลฯ) ให้ผเู้ รียนบันทึกการปฏิบตั งิ าน ประเมินความรูส้ กึ ของผูเ้ รียน
ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์
โดยสรุปแล้วการวัดและประเมินจะไม่เกิดประโยชน์ ถ้าครูไม่น�ำผลไปใช้
ให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน เพราะครูมีหน้าที่ส�ำคัญในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน
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10. การวิเคราะห์และ

ประเมินผลการเรียนรู้
วิพากษ์โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงในยุค
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี และสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน
รวมถึ ง ปรั บ วิ ธี คิ ด และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับครูผสู้ อนจึงมีความส�ำคัญ
ทัง้ นีเ้ พราะครูเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทอย่างมากในการจัดการ
เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั บ ผู ้ เรี ย น หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการ
วิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรูใ้ นครัง้ นีม้ เี นือ้ หาที่
ครอบคลุ ม การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา
วิทยากรได้มกี ารปูพนื้ ฐานความรูท้ งั้ แนวคิดทฤษฎีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการน�ำไปปฏิบัติ ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าอบรม
จากทฤษฎีการเรียนรูต้ ามแนวคิดของบลูมทัง้ 3
ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย เป็นกรอบ
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แนวความคิดพื้นฐานที่ครูผู้สอนสามารถน�ำมาพัฒนาวิธีการวัดและประเมินให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ท�ำให้มุมมองการวัดและประเมิน
ที่มีความรอบด้านไม่เน้นเพียงการวัดความรู้จากการสอบเพียงด้านเดียว หากแต่ยัง
ต้องมองถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีทัศนคติ ความสนใจ สามารถค้นคว้าด้วยตนเอง
น�ำไปสู่การฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ความช�ำนาญ ดังนั้น จึงมีค�ำถามว่าครูผู้สอนควร
ท�ำอย่างไรให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนกลับให้ผู้
เรียนเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิพากษ์จึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกับที่วิทยากรกล่าวไว้
ว่าการวัดและการประเมินจะไม่เกิดประโยชน์ถา้ ครูไม่นำ� ผลไปใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อ
ผู้เรียน
อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบค�ำถามที่ว่าท�ำอย่างไรให้การวัดและประเมินสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ สิง่ ทีอ่ ยากให้เน้นเพิม่ เติมน่าจะเป็นเรือ่ งของแนวคิดและทฤษฎีการ
ประเมิน บทบาทของการประเมิน รูปแบบการประเมิน และเทคนิควิธีการประเมิน
ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองในการประเมินที่หลากหลายมากไปกว่าการประเมินตามตัวชี้
วัดและเกณฑ์ที่มีอยู่ ท�ำให้ผู้ท�ำการประเมินทราบว่าประเมินไปเพื่ออะไร ควรท�ำการ
ประเมินอย่างไร เพื่อที่ผลการประเมินจะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีกรณี
ตัวอย่างการพัฒนาการเรียนการสอนจากการท�ำวิจัยและประเมินในชั้นเรียน
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11. การออกแบบ

และการจัดการเรียนรูู้

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ

อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการจัดการ

โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี และการศึกษา เด็กในศตวรรษที่ 21
ถูกสอนด้วยรูปแบบวิธีการแบบดั้งเดิม คือ การสอน
แบบบรรยาย ซึง่ ให้ผลการเรียนรูท้ นี่ อ้ ยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ
ครูจึงต้องออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการออกแบบการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของครู
ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Teacher เป็น
Learning Manager ผู้จัดการการเรียนรู้ สนับสนุน
และท�ำหน้าที่โค้ช
การปรับเปลี่ยนของครูต้องเริ่มจากการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) แล้วปรับรูปแบบการเรียน
รู้ (Learning Design) เน้นทีผ่ ลลัพธ์ทางการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน (Learning outcome) จะท�ำให้ครูสามารถปรับ
เปลี่ยนจากครูเป็นโค้ชได้ โดยต้องเป็นการปรับเปลี่ยน
ความคิดแบบ Mind Shift
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การเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม และทักษะความช�ำนาญ
การปรับเปลีย่ นกระบวนการทัศน์ของการเรียนรู้ ครูตอ้ งสอนให้ผเู้ รียนเลิกเชือ่
ของเก่า แต่ใช้ความรู้เก่าเป็นฐาน และเรียนรู้สิ่งใหม่
ในอดีตครูกบั นักเรียนมีความใกล้ชดิ กัน แต่ปจั จุบนั สถานะของครูกบั นักเรียน
ห่างกันมากขึ้น ด้วยช่วงวัยที่แตกต่างกัน ครูจึงต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีกับ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น เพื่อลดความห่างของช่วงวัย
โลกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี ท�ำให้พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป ผู้เรียนมี
ทางเลือกในการเรียนรู้มากขึ้น วิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนเดิม
จากการวิจัยพบว่าการเรียนหลังยุคโควิด-19 ผู้เรียนจะสนใจเนื้อหาไม่เกินวัน
ละครั้ง ไม่เกินครั้งละ 30 นาทีเท่านั้น ครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น วิธีการเรียนการสอนแบบ Micro Learning เป็นการแบ่งเนื้อหาเป็น
ส่วน ๆ มีการกระตุ้นผู้เรียนเป็นระยะ ๆ
ครูสามารถน�ำมาตรฐานผู้สอน 15 ด้านมาปรับใช้ได้ เช่น การออกแบบและ
วางแผนกิจกรรม สอนและสนับสนุนการเรียนรู้ หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับการเรียนการ
สอน ใช้และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี ค�ำนึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ผลงานวิจัย
ในการพัฒนาวิชาชีพ
วิธีการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น การแก้ไขปัญหา การเล่นเกม
การท�ำโครงการจริง ครูต้องมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน (Active+Passive) เน้นการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
วิธกี ารเรียนรูท้ คี่ รูสามารถน�ำไปใช้ได้ เช่น การจัดการเรียนรูแ้ บบ Gamification
เป็นการออกแบบทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ะไรบางอย่างจากเกมและกิจกรรมสัน้ ๆ ใช้
เวลาไม่นาน และผู้เรียนให้ความสนใจ
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11. การออกแบบ

และการจัดการเรียนรู้
วิพากษ์โดย

อาจารย์ ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากประเด็นการออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ของ ผศ.ดร.วรัตต์ อินสระ ข้าพเจ้ามีมมุ มองในภาพรวม
เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว ในประเด็นของการ
มุง่ พัฒนาครู ให้สามารถพัฒนาผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของ
การเรียนหลังยุคโควิด-19 เป็นอย่างที่ ผศ.วรัตต์ กล่าว
ถึงนักเรียนในปัจจุบนั ความสนใจในการเรียน หรือสมาธิ
จะน้อยลง ผูส้ อนต้องเร่งหาวิธกี ารเพือ่ จะพัฒนาและให้
นักเรียนกลับมาสนใจในบทเรียน เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประเด็นในการออกแบบการเรียนรู้
และการจั ด การเรี ย นรู ้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ข้าพเจ้าให้ขอให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 4 ประเด็น ดังนี้
1. ในส่วนของการเปิดประเด็นเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ผศ.ดร.วรัตต์ กล่าวใน
มุมมองทีว่ เิ คราะห์ลกั ษณะของการสอนว่า ครูสอนด้วย
วิธีการแบบดั้งเดิม คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งใน
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การโปรยประเด็นเพื่อเริ่มต้น ดังกล่าวนั้น อาจเพิ่มเติมว่า การสอนแบบ Active
Learning มีความส�ำคัญอย่างไร หรือ ท�ำไมจึงดีกว่าบรรยาย ซึ่งเป็นการสอนแบบ
Passive เนือ่ งจาก ปัจจุบนั ครูสว่ นใหญ่พยายามเปลีย่ นและเรียนรูว้ ธิ กี ารสอน ใหม่ๆ
ให้เท่าทันทักษะที่พึงเกิดในยุคศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอยู่ตลอด โดยอาจจะเพิ่ม
เติม ดังตัวอย่าง
“โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งทุกด้าน เป็นโลกของการท�ำงาน การคิด
ขั้นสูง การสร้างสรรค์โดยเฉพาะปัจจัยทางเทคโนโลยีและด้านการศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ควรได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
แบบเชิงรุก (Active Learning) จากกรวยแห่งการเรียนรู้ (The Cone of Learning)
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
หรือการลงมือท�ำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จาก
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส ลงมือกระท�ำมากกว่าการ
ฟังเพียงอย่างเดียว ผูเ้ รียนได้เรียนรูโ้ ดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการวิเคราะห์
ปัญหา อีกทัง้ ให้ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้ สูง ดังนัน้ ครูทเี่ ป็นบุคคลส�ำคัญในการ
จัดการเรียนการสอนต้องปรับวิธกี ารสอนของตนเอง ให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
เพือ่ พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผูเ้ รียนของเราให้บรรลุตามเป้าหมายทีห่ ลักสูตรก�ำหนด”
2. การออกแบบการสอน ผศ.ดร.วรัตต์ กล่าวว่า ครูต้องปรับบทบาทจาก
Teacher เป็น Learning Manager ผู้จัดการเรียนรู้ สนับสนุนและท�ำหน้าที่โค้ช ใน
ประเด็นนี้ การที่ครูเป็น Learning Manager อาจจะสะท้อนเป้าหมายในการที่จะ
พัฒนาครูและผู้เรียนให้ไปถึงการจัดการเรียนรู้ในยุค Disruption ยังไม่ชัดเจน หาก
เพิม่ ประเด็น ของการเปลีย่ นบทบาทของครู จาก Teacher เป็น Facilitator คือ จาก
ครูเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเป็น Coach และ
Mentor ให้กับผู้เรียน จะท�ำให้ความหมายในส่วนนี้ ชัดเจนขึ้น เนื่องจากครูเมื่อเป็น
Facilitator จะท�ำหน้าที่ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนั้นๆ แล้วมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือ ผูเ้ รียน ในการเรียนรู้ ผ่านการลงมือเรียนรูจ้ ากผูเ้ รียนด้วยตนเอง จะสะท้อน
ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การออกแบบการเรียนรู้ หากมีการพูดถึง การออกแบบระบบการเรียนการ
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สอน (Instructional system design : ISD) ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติ
ปัญญาของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และอนาคตให้บรรลุอย่างเป็นระบบ จะท�ำให้ผฟู้ งั เข้าใจ ระบบของการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มากขึ้น เนื่องจากการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาการสอนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน
จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้เรียนได้
พัฒนาตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เช่น การออกแบบการสอน ADDIE model, การ
ออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey & Carey การออกแบบระบบการเรียน
การสอนเชิงระบบของ Gerlach & Ely เป็นต้น แล้วจึงเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการ
สอนแบบ Active Learning เช่น การเรียนรู้แบบ STAD, การเรียนรู้แบบ Team
Games-Tournament, การจัดการเรียนรู้แบบ JigsawII เป็นต้น
4. การพัฒนาวิชาชีพสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ะเติมเต็มให้การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด คือ การที่ครูร่วมกันสร้างชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional Learning Community) ในสถานศึกษา จะ
เป็นสิ่งที่ท�ำให้การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ครูได้มกี ารแลกเปลีย่ นเทคนิค วิธสี อน ซึง่ กันและกัน จะท�ำให้ได้นำ� แนวคิด ของเพือ่ น
ครูท่านอื่น ๆ ไปปรับใช้ อาจมีการเพิ่มเติม หรือพูดถึงในประเด็นนี้ จะท�ำให้หัวข้อ
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อม
โยง หลักสูตร การสอน และการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นเกลียวและสอดคล้องกันจะ
ละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท�ำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร
ท�ำงานร่วมกันได้ย่างมีประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด
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12. นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ดิ ส รั ป ชั่ น
(Disruption) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี
รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้โลก
ของการศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงไป ผู ้ ส อนจึ ง ต้ อ งน� ำ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิดใหม่
เทคนิคใหม่ ที่พัฒนาต่อยอดจากความรู้เดิมน�ำมา
ประยุกต์สร้างสรรค์ช่วยให้การจัดเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ได้
แนวคิดพื้นฐานที่ส่งผลต่อนวัตกรรมการศึกษา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อม การใช้เวลา
เพื่ อ การศึ ก ษา การขยายตั ว ทางวิ ช าการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ประเภทของนวั ต กรรมการศึ ก ษา ได้ แ ก่
นวัตกรรมด้านหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรมด้านการประเมินผล
และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
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กระบวนการออกแบบและการสร้างนวัตกรรม ADDIE Model เริ่มด้วยการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน�ำไปใช้ และการประเมินผล โดยการออกแบบ
ทุกครั้งจะต้องค�ำนึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย
การน�ำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ จะต้องไม่ยุ่งยาก ไม่แพงเกินไป สะดวกต่อ
การใช้งา่ ย ไม่กระทบกับบริบทเดิมมากนัก ไม่มคี นเกีย่ วข้องมากนัก และให้ผลทีช่ ดั เจน
ตัวอย่างการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน เช่น Virtual Classroom,
Flipped Classroom, Hybrid learning
กรมวิชาการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมีคุณลักษณะที่ดี
ปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษา เช่น VR, AI, Cloud, Social
Media, Biometric, 3D Printing เป็นต้น
เด็กยุค Gen Alpha เป็นความท้าทายของครู เพราะเป็นเด็กที่มีทักษะทาง
เทคโนโลยีสูง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
7 แนวคิดการน�ำนวัตกรรมไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ได้แก่
1) การสอนเชิงสร้างสรรค์ ครูควรใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย กระตุน้
ความคิดสร้างสรรค์
2) เครื่องมือ เสียง และวิดีโอ แบบผสมผสานที่ใช้เป็นสื่อในการสอน
3) บูรณาการการเรียนรู้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ จุดประกายความสนใจ เพิ่ม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4) ระดมความคิดเห็น ให้ทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนร่วม
5) เรียนรู้นอกห้องเรียน
6) ให้นักเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริง
7) สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป นวัตกรรมการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก
ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ น�ำมาประยุกต์ใช้กับ
การสอน และเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
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12. นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
วิพากษ์โดย

ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

1. มีการกล่าวถึงความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ยุ ค
Disruption ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะเทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
การท�ำงาน และการศึกษา อีกทั้งการแพร่ระบาด
ของ COVID- 19 ท�ำให้ภาคการศึกษาต้องปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะผูส้ อนต้องใช้นวัตกรรมมาปรับใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อในการน�ำ
เสนอ/บรรยาย และให้คำ� จ�ำกัดความเพือ่ ปูพนื้ ฐานและ
สร้างความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
2. การน�ำเสนอในสาระส�ำคัญเชิงวิชาการ ที่มี
การอ้างอิงหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่น่าสนใจคือ
การสร้างกระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้ ADDIE Model ที่มีล�ำดับการพัฒนา 5 ขั้นตอนคือ
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design)
การพั ฒ นา (Development) การน� ำ ไปใช้
(Implementation) และการประเมิ น ผล
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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(Evaluation) ที่ต้องค�ำนึงถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้
ยกตัวอย่างการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบ
3. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมการเรียนรู้
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ในส่วนข้อมูลที่น�ำเสนอ/อ้างอิง คือ กรมวิชาการนั้นควร
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานตาม
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการอย่างไร เนื่องจากหัวข้อที่น�ำเสนอเป็นเรื่องที่อยู่
ในความสนใจ และท้าทายในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีม่ พี ยายามผลักดันให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ จึงจ�ำเป็นทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมจะ
ต้องน�ำความรู้จากแหล่งอ้างอิงถูกต้อง หรืออาจจะต้องใส่ช่วงเวลาที่ใช้ในการอ้างอิง
ให้ครบถ้วน ป้องกันความสับสน
4. หัวข้อการบรรยายคือ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน” ได้น�ำเสนอถึง
ประเด็นเด็กยุค Generation Alpha ว่าเป็นความท้าทายของครูผสู้ อน ทีเ่ ด็กสามารถ
ปรับตัวรับกับเทคโนโลยีได้ดี แต่ไม่ได้มกี ารลงรายละเอียดว่าจะพัฒนาผูเ้ รียนหรือเด็ก
กลุม่ นีจ้ ะต้องมีวธิ กี ารอย่างไร เนือ่ งจากปัญหาของเด็ก Generation Alpha ส่วนใหญ่
มีความอดทนต�่ำและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ผู้สอนจะต้องมีบทบาทส�ำคัญใน
การเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
สรุป เนื้อหาการบรรยายส่วนใหญ่การน�ำเสนอ หลักการแนวคิด และทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านนวัตกรรมการศึกษาในปัจจุบนั ในเชิงกว้างได้นา่ สนใจและครอบคลุม
ตามหลักการและเหตุผลในหลายประเด็น เพียงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกให้เห็น
ภาพชัดเจนมากนัก หากมีการหยิบยกปัญหา หรือน�ำเสนอกรณีศกึ ษาเพิม่ เติม เพือ่ ใช้
เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียน มาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พิม่
เติม จะช่วยให้ผู้รับฟังสามารถน�ำไปปรับ/ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง และควรระวัง
เรื่องการใช้ภาษาที่ถูกต้องเช่น นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการใช้ค�ำซ�้ำซ้อน
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12. นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียน
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง
และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมการศึกษา: การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดชีพเพื่อ
การเป็นมืออาชีพขั้นสูง
(Educational Innovation: Lifelong Graduate Studies for
Advanced Professionals)
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันที่กลายเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society)
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2561 จากการอ้างอิงข้อมูล
สถิติประชากรไทยประจ�ำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
พบว่าประชากรไทยทีอ่ ยูใ่ นช่วงชัน้ อายุ 60 ปี (731,854
คน) มีจ�ำนวนมากกว่าประชากรไทยที่มีอายุไม่ถึง 1 ปี
(620,066 คน) และจ�ำนวนประชากรไทยในช่วงอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีลงมามีการลดลงอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
ทุกช่วงชั้นปี ลักษณะการลดลงของประชากรไทยดัง
กล่าวส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนนิสิตหรือนักศึกษาที่จะ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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และบัณฑิตศึกษาอย่างหลีกเลีย่ ง ไม่ได้ กอปรกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอย่าง
ฉับพลันจากสภาวการณ์เดิม (Disruption) ด้วยการน�ำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าท�ำงาน
ทดแทนก�ำลังมนุษย์ และผลกระทบจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ใน
ห้วงปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์
ทั้งทางด้านจ�ำนวนและทางด้านทักษะความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการ
ในระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างฉับพลันอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ
ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาเพื่อการปริญญาแล้วทั้งที่อยู่ในวัยท�ำงานก่อนเกษียณและหลัง
เกษียณอายุงาน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตลอดชีพ (Lifelong Education) ทัง้ ในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงานและผู้ที่
เกษียณอายุงานแล้วสามารถเรียนรู้ด้วยแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed Learning) ตลอดจนมุ่งพัฒนาตนเองเพื่อ Reskill หรือ Upskill และปรับ
ตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่ตนท�ำอยู่ หรือเพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่ให้ตรง
ตามความรู้ความสามารถที่ตนเองได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดชีพเพือ่ การเป็นมืออาชีพขัน้ สูง (Lifelong
Graduate Studies for Advanced Professionals) เป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการให้บริการการศึกษาขั้นสูงแก่ผู้เรียนได้
เลือกเรียนทั้งในรูปแบบบางรายวิชา (Subjects) หรือบางชุดวิชา (Modules) ระดับ
บัณฑิตศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถเลือกเรียนผ่านทั้งระบบ On-line หรือการ
เข้าชัน้ เรียนปกติ และไม่ถอื เป็นนิสติ หรือนักศึกษาเต็มเวลา ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพียงเพือ่ เป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามที่ต้องการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถ
ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษา และเก็บหน่วย กิตแต่ละรายวิชาหรือชุดวิชา
เพือ่ การโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การปริญญาในสถาบันการศึกษาตาม
ความประสงค์ในอนาคตได้
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ปัจจุบนั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดชีพเพือ่ การเป็นมืออาชีพขัน้ สูงได้
รับความนิยมมากขึ้นและได้ขยายการบริการโดยมีทั้งรายวิชาหรือชุดวิชาจากหลาก
หลายสาขาวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกตามอัธยาศัย ดังตัวอย่างเช่น โครงการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Studies for
Potential Professionals: GSPP) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(www.grad.ku.ac.th) ซึง่ ในปีการศึกษา 2564 มีรายวิชาทีเ่ ข้าร่วมโครงการประมาณ
200 รายวิชา เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวยังสามารถปรับใช้กับการศึกษาระดับ
อื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาได้หากต้องการ

“The excitement of learning separates youth from old ages.
As long as you’re learning, you’re not old.”
(ROSALYN YALOW: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1977)

“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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12. นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
วิพากษ์โดย

ผศ.สิวาลัย จินเจือ

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึ ก ษาในยุ ค ความปกติ ใ หม่ เป็ น ยุ ค ที่
เทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเรียนมีความทันสมัย
และมีหลากหลายมากขึ้น การเลือกเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้จึงมีความส�ำคัญ ผู้สอนจ�ำเป็นต้องเลือก
ให้เหมาะกับผูเ้ รียนและสภาพแวดล้อม นอกจากนีค้ รูผู้
สอนจ�ำเป็นต้องหาเทคนิคการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สนุกกับการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็นของผู้
เรียน ในวงการศึกษามีการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันใน
การเรียนรู้ โดยใช้เป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาที่มุ่ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนที่ใช้หลักการ
ออกแบบเกม และองค์ประกอบพิเศษของเกมมาผสม
ผสานในสภาพแวดล้อมการเรียน
ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันใน
หลายวงการ โดยส่วนใหญ่มจี ดุ ประสงค์หลักในการเพิม่
ความมุง่ มัน่ และความผูกพันในการท�ำกิจกรรม การฝึก
ปฏิบัติในวงการกีฬา การเพิ่มผลก�ำไรทางธุรกิจ การ
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พัฒนาเรียนการสอน ความบันเทิง ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อยี่ห้อสินค้า การ
วัดผลและประเมินพนักงานในองค์กร การสนับสนุนให้ผู้ใช้ยอมใช้ระบบสารสนเทศ
ใหม่ เป็นต้น (Hamari,2013)
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็นการใช้แนวคิดเรื่องกลไก แรงผลักดัน และ
สุนทรียภาพของเกมมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่เกมเพื่อท�ำให้ผู้ใช้มี
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเพิ่มความรู้สึกผูกพันกับกิจกรรมนั้น เป้าหมาย
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของเกมมิฟเิ คชันคือการเพิม่ ความสนุกในการเรียน การมีความมุง่ มัน่ และ
ผูกพันกับการเรียนผ่านความสนใจของผู้เรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสนใจ
ที่จะเรียนต่อไป
ดังนัน้ หากน�ำกลไกเกม เทคนิคการออกแบบเกม หรือน�ำลักษณะของการเป็น
เกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานกับรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ ให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมแบบเกมมิฟเิ คชัน ซึง่ การให้รางวัลหรือ
การให้คะแนนไม่จำ� เป็นต้องให้เฉพาะผูเ้ รียนทีท่ ำ� งานส�ำเร็จเท่านัน้ แต่เป็นการน�ำองค์
ประกอบของเกมมิฟิเคชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนดเกณฑ์วดั และประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทัง้ นีก้ ลไกของเกมทีด่ คี วรมีการ
แบ่งระดับของเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อว่าตนเอง มี
โอกาสที่จะท�ำส�ำเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ จะท�ำให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้มากขึ้น
สรุปในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบ
เกมมิฟิเคชันใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น VR, AI,
Cloud, Social Media เป็นต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ ได้ โดยใช้รางวัลซึง่ อาจจะเป็นแต้ม (Point) เข็ม
หรือตรารับรอง (Badge) หรือการได้เลื่อนระดับขั้น (Level) เพื่อจูงใจให้กับผู้เรียน
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนต้องการ
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13. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์

อาจารย์ประจำ�หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

การสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียน หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด�ำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจให้กับ
ผู้เรียน
ความส�ำคัญของการสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียน
จะช่วยส่ง เสริมให้ก ารเรียนการสอนราบรื่น สร้าง
ลักษณะนิสัยและระเบียบวินัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้
แก่ผู้เรียน ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และสนใจมากขึ้น เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ในการสอน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของผู้เรียน และ
บริบทของสถานศึกษาด้วย
บรรยากาศในชั้ น เรี ย นมี ห ลายรู ป แบบ เช่ น
บรรยากาศที่ท้าทาย บรรยากาศที่อิสระ บรรยากาศที่
มีการยอมรับนับถือ บรรยากาศที่อบอุ่น บรรยากาศที่
มีการควบคุม (มีกฎระเบียบชัดเจน) และบรรยากาศที่
มีความส�ำเร็จ
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ประเภทของการบรรยากาศในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บรรยากาศ
ทางกายภาพ และบรรยากาศทางจิตวิทยา
บรรยากาศทางกายภาพ เช่น ห้องเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (การจัด
ห้องเรียน โต๊ะเรียน มีมาตรการควบคุมโรค) ห้องเรียนทีเ่ อาปัญหาเป็นฐาน (น�ำปัญหา
ให้ผู้เรียนแก้) ห้องเรียนที่สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ (น�ำเทคโนโลยีมาใช้) และห้องเรียน
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็ก
บรรยากาศทางจิตวิทยา เช่น บุคลิกภาพ พฤติกรรมการสอน เทคนิค
การปกครองชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน
ในการสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียน ครูตอ้ งท�ำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ทุกคนล้วนมีความสามารถที่แตกต่างกัน และครูต้องไม่หยุดที่จะ
พัฒนาตนเอง
ครูมบี ทบาทหน้าทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนพบอัตลักษณ์ของตนเอง ช่วยให้ผเู้ รียนภูมใิ จ
ในลักษณะเฉพาะตน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ความส�ำคัญของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน คือ ครูต้องรู้ว่าสอนใคร
สอนอย่างไร และสอนเพื่ออะไร
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าเด็กชอบครู
เด็กจะชอบรายวิชานั้น ๆ และจะชอบการเรียนรู้นั่นเอง
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13. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.อัชฌา อระวีพร

อาจารย์ประจำ�หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน” ในเชิง
ทฤษฎี ทั้งทางด้านความหมาย ความส�ำคัญ รูปแบบ
ประเภท ของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เป็น
เนือ้ หาความรูท้ สี่ ามารถศึกษาค้นคว้าได้ในอินเทอร์เน็ต
และแหล่งเรียนรูท้ วั่ ไป และจะไม่มคี วามแปลกใหม่ หรือ
น่าสนใจ หากไม่มกี ารยกตัวอย่างให้เห็นถึงสถานการณ์
จริงว่าการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนต้องท�ำอย่างไร
และตอบค�ำถามได้ว่าท�ำอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนได้
โดยส่วนใหญ่บรรยากาศในห้องเรียนก็ตอ้ งมีทงั้
บรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศทางจิตวิทยา
ซึ่งบรรยากาศทางกายภาพก็คือ ห้องเรียน สิ่งส�ำคัญที่
จะต้องน�ำมาพิจารณา คือ ห้องเรียนนั้นควรมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันไปตามวิชาที่เรียนโดยเฉพาะวิชาปฏิบัติ
เช่น วิทยาศาสตร์ ควรจะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบบตัว
ต่อตัวให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถแปลผลการ
ทดลองและน�ำเสนอได้อย่างถูกต้อง ส่วนวิชาทางทฤษฎี
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นั้นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือผู้สอน เพราะทุกสถานศึกษาก็จะมี ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ไม่
ได้แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้สอนที่จะสามารถดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจ
และเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียนได้หรือไม่ เมือ่ นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจ ก็จะสามารถเลือก
ที่จะไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดของตัวเองได้
ปัญหาการเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา เช่น นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือ
บนเขา และไม่มงี บประมาณสนับสนุน ก็ไม่สามารถจัดหาห้องเรียนทีเ่ หมาะสมกับการ
เรียนได้ หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองหาเช้ากินค�่ำ คงไม่มีใครสนใจ
ห้องเรียนที่เหมาะสม แค่มีที่เรียนที่ราคาไม่แพงก็เพียงพอแล้ว
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนนั้น เชื่อว่าครูทุกคนก็คงพยายามที่จะเข้าใจ
นักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียน แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้
สวยงามเสมอ เด็กทุกคนไม่ได้เป็นเด็กตั้งใจเรียน บางคนหลับ บางคนคุย บางคนเล่น
เกม บางคนแชท บางคนใส่หูฟังฟังเพลง บางคนมาสาย ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้
บรรยากาศแบบนี้ก็ไม่น่าเรียน เพราะนักเรียนก็ควรจะมีส่วนช่วยในการสร้าง
บรรยากาศด้วย เช่น ครูตอ้ งมีการตัง้ กฎส�ำหรับการเรียน แต่ถา้ ในห้องเรียนมีนกั เรียน
จ�ำนวนมากก็คงไม่สามารถควบคุมดูแลได้ทั้งหมด
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทีเ่ กิดขึน้
การสร้างบรรยากาศทางกายภาพไม่มีผลอะไรเลยเพราะเด็กต้องเรียนออนไลน์ โดย
เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจเรียน เพราะไม่มีผู้สอนอยู่ข้างหน้าตัวเอง ผู้สอนอยู่ในหน้าจอ
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต มีงานวิจยั บอกว่าเด็กส่วนใหญ่เรียนไม่รเู้ รือ่ ง ไม่
เข้าใจ และลอกการบ้าน ท�ำให้นักเรียนไม่มีความรู้ที่แท้จริง สิ่งส�ำคัญก็คือครูผู้สอนที่
จะสามารถสร้างสื่อการสอน และสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน
ในขณะที่ครูอยู่ในหน้าจอ
การตอบค�ำถามว่า “ทําอย่างไรจึงจะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้?” นั้น
บรรยากาศทางกายภาพ อันได้แก่ ห้องเรียนต้องน่าเรียน โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์การเรียนเพียงพอ และบรรยากาศทางจิตวิทยา ซึ่งก็คือ ทั้งผู้เรียนและผู้
สอนต้องให้ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศให้นา่ เรียน โดยอาจจะสร้างความ
คุ้นเคยด้วยการพูดคุย หรือเล่นเกม เพื่อผ่อนคลายก่อนที่การเรียนการสอนจะเริ่ม
ขึ้น ซึ่งถ้าพร้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา บรรยากาศการเรียนรู้ดังกล่าว
ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างแน่นอน
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14. จิตวิทยาการเรียนรู้

การให้คำ�ปรึกษา

ผศ.ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาการ
ของผู้เรียน รูปแบบการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ความฉลาดทางอารมณ์ การให้ค�ำ
ปรึกษาเบื้องต้น
ครูในดวงใจของนักเรียน คือ เข้าใจนักเรียน
มีเมตตา จับต้องได้ สอนเก่ง ใจดี สวย ท�ำให้ชอบเรียน
วิชาที่ไม่ชอบ ดูแลดี อบอุ่น สอนเก่ง ครูที่นักเรียนจ�ำ
ได้ในเชิงลบ เช่น ครูที่ท�ำโทษโดยที่เด็กไม่ผิด พูดค�ำ
หยาบ ท�ำให้ขาดความมั่นใจ ดุ ใช้ให้ท�ำเรื่องส่วนตัว
ไม่ยุติธรรม
การเรียนรู้ เป็นการเปลีย่ นพฤติกรรมทีค่ อ่ นข้าง
ถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกหัด
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความ
สมบูรณ์ทางชีววิทยา อัตตมโนทัศน์ รูปแบบและวิธกี าร
เรี ย นรู ้ ความสามารถในการน� ำ สิ่ ง ที่ เรี ย นไปใช้ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ เจตคติต่อผู้สอน วิชาที่เรียน กลุ่ม
เพื่อน สติปัญญา และความถนัด
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ครูต้องสร้างการเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ดี เช่น การเรียน
จากการสอนผู้อื่น การลงมือท�ำ เป็นต้น
พัฒนาการของผู้เรียน มี 8 ขั้น คือ ไว้เนื้อเชื่อใจกับไม่ไว้วางใจ เป็นตัวของตัว
เองกับละอายสงสัย มีความคิดริเริ่มกับรู้สึกผิด ขยันหมั่นเพียรกับต�่ำต้อย อัตลักษณ์
กับสับสนในบทบาท ใกล้ชิดสนิทสนมกับโดดเดี่ยว สืบทอดกับค�ำนึงถึงตนเอง มั่นคง
สมบูรณ์ในชีวิตกับความสิ้นหวัง
จิตวิทยาการเรียนรู้ มี 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นการเรียนรู้จากตัวแบบ
2) กลุม่ มนุษย์นยิ ม (Humanistic Psychology) เรียนรูจ้ ากการลองผิดลองถูก
3) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) เรียนรู้จากการวางเงื่อนไข
4) กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) เรียนรู้จากการเสริมแรง
ลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ครูต้องค�ำนึงถึง รวมถึงความแตกต่างระหว่างช่วงวัย (Generation) ด้วย
EF ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้ส�ำเร็จ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองที่
ท�ำให้เด็กคิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น
การให้ค�ำแนะน�ำกับการแนะแนวแตกต่างกัน การแนะแนว เป็นการบอก
แนวทาง โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจเองว่าจะไปในทิศทางไหน ส่วนการ
แนะน�ำ เป็นการชี้แนะ เสนอแนะ
การให้ค�ำปรึกษา เป็นการช่วยเหลือบุคคลให้ผ่านปัญหาด้วยการสนทนา ครู
นอกจากจะมีหน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนแล้วยังมีหน้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษากับผูเ้ รียนด้วย
การให้คำ� ปรึกษามีสงิ่ ส�ำคัญ คือ สถานทีเ่ หมาะสม (ไม่เผชิญหน้า) เตรียมตัวเอง
ให้เหมาะสม (รับฟัง รักษาความลับ เมตตา เข้าใจกระบวนการ) ใช้วิธีการที่เหมาะสม
หัวใจของการให้ค�ำปรึกษา คือ ต้องฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ไม่รีบ
ตัดสินใจ ท�ำความเข้าใจว่าทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ งดค�ำว่าท�ำไม
ครูมีเด็กอยู่ในมือ ครูจึงมีหน้าที่ช่วยพัฒนาเด็กให้มีความสุข มีการเรียนรู้ที่ดี
และเจริญก้าวหน้า
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14. จิตวิทยาการเรียนรู้

การให้คำ�ปรึกษา
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หั ว ข้ อ “จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ แ ละการให้ ค� ำ
ปรึกษา” เป็นหัวข้อที่น�ำศาสตร์ของจิตวิทยาการเรียน
รูแ้ ละศาสตร์ของการให้คำ� ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทีบ่ รู ณา
การผสมผสานกันได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากทัง้ สองศาสตร์
เป็นเนือ้ หาทางวิชาการทีม่ งุ่ เน้นการดูแลและช่วยเหลือ
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนและ
เป็นผู้เรียน ดังนั้น การน�ำศาสตร์ทั้งสองมาถ่ายทอดให้
กับผู้ฟังที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จะท�ำให้
เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ในการทีผ่ ฟู้ งั จะได้นำ� ความรูแ้ ละ
ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสมบูรณ์
ในหัวข้อการบรรยายดังกล่าว ผู้บรรยายได้น�ำ
เสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้
และการให้ค�ำปรึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้แบ่ง
เป็นประเด็นย่อยไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของ ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรู้ ครูในดวงใจของนักเรียน การสร้าง
การเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ดี ขั้น
ของพัฒนาการของผู้เรียน จุดเน้นของการพัฒนาการ
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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เรียนรู้ตามแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รียน ทักษะทางสมอง (Executive Functions: EF) ความหมายของการ
แนะแนวและการให้ค�ำปรึกษาและหัวใจของการให้ค�ำปรึกษา
ทัง้ นี้ ในฐานะผูอ้ า่ นจากการสรุปย่อเนือ้ หาของผูบ้ รรยายเพียง 1 หน้ากระดาษ
A4 ซึ่งคาดว่าผู้บรรยายคงได้ฉายภาพในการบรรยายตลอดเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ไว้ได้อย่างละเอียดและสมบูรณ์แล้ว โดยหากสิ่งที่ผู้วิพากษ์ได้น�ำเสนอเป็นข้อสังเกต
เพื่อเติมเต็มเนื้อหาการบรรยายต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้บรรยายได้น�ำเสนอไว้อยู่แล้วก็ต้อง
ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ในการนี้ จากการอ่านสรุปย่อเนื้อหาที่ส่งมา มีข้อสังเกต ดังนี้
1. หัวข้อการบรราย “จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละการให้คำ� ปรึกษา” ดูเหมือนว่า
น่าจะให้น�้ำหนักของเนื้อหาระหว่าง “จิตวิทยาการเรียนรู้” กับ “การให้ค�ำปรึกษา”
อย่างละ 50 : 50 แต่จากเนื้อหาที่ส่งมาดูเหมือน ผู้บรรยายจะมุ่งเน้นเนื้อหาของ
“จิตวิทยาการเรียนรู้” ในปริมาณที่มากกว่า “การให้ค�ำปรึกษา”
2. หัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้” มีปรากฏในย่อหน้าที่ 1 และย่อหน้า
ที่ 4 ซึ่งรายละเอียดของทั้งสองย่อหน้าไม่เหมือนกันทั้งที่ชื่อหัวข้อเดียวกัน ฝากตรวจ
สอบด้วย
3. หัวข้อ “จิตวิทยาการเรียนรู้ มี 4 กลุม่ ” ในรายละเอียดทีว่ า่ แต่ละกลุม่ บอก
ไว้ว่าการเรียนรู้เกิดจากอะไรนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพราะเท่าที่ดู
ยังไม่ถูกต้องเท่าใดนัก
4. หัวข้อ “ทักษะทางสมอง หรือ EF” นัน้ ไม่ทราบว่าได้อธิบายถึงรายละเอียด
ของ EF ทั้ง 9 ด้าน หรือไม่
5. ในการน�ำเสนอหัวข้อ “การให้ค�ำปรึกษา” สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของ
“ทักษะพื้นฐานในการให้ค�ำปรึกษา” ซึ่งผู้อ่านยังไม่เห็นปรากฏอยู่ในการสรุปนี้
นอกจากนี้ หากจะให้ครบถ้วนควรมีการฝึกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของทักษะพืน้ ฐานในการให้
ค�ำปรึกษาด้วย จะท�ำให้การอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยสรุปแล้ว การน�ำเสนอหัวข้อ “จิตวิทยาการเรียนรู้และการให้ค�ำปรึกษา”
เป็นการบูรณาการศาสตร์สองศาสตร์ทผี่ สมผสานกันอย่างลงตัวเป็นรูปธรรม ซึง่ เหมาะสม
กับผู้ฟังที่เป็นกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ของตนได้อย่างแท้จริง
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การให้คำ�ปรึกษา
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

รักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 3 ค�ำ ได้แก่
จิตวิทยา การเรียนรู้ และการให้คำ� ปรึกษา ควรได้กล่าว
ถึงนิยามของทั้ง 3 ค�ำเพื่อจะได้ก�ำหนดโครงร่างการ
เขียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่
ศึกษาพฤติกรรมทั้งที่มองเห็นได้ เช่น พฤติกรรมที่
สังเกตได้ วัดความถีข่ องการปฏิบตั ไิ ด้ นิยามชัดเจน และ
พฤติ ก รรมที่ ม องไม่ เ ห็ น เช่ น คุ ณ ลั ก ษณะต่ า ง ๆ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ เป็นต้น เมื่อพิจารณาเรื่องการ
เรียนรู้ เห็นได้ว่ามีการนิยามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร อาจเพิม่ เติมในส่วนของ
ความส�ำคัญของหลักการการเรียนรู้ เช่น การจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้กับผู้เรียน ที่พิจารณาตามทฤษฎี
สิ่ ง เร้ า และการตอบสนองพฤติ ก รรม หรื อ การเพิ่ ม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการเสริมแรง
ทางบวก การจูงใจให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ กระบวนการ
เลียนแบบพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ หรือเกิดบรรทัดฐาน
กลุ่ม เป็นต้น
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นอกจากนี้ ผู้เขียนมีการกล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมเป็นสิ่งที่ครูผู้
สอนต้องมีความเข้าใจ เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ นั้น ล้วนท�ำให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจตนเอง บรรลุงานตามขั้นพัฒนาการใน
ทิศทางบวกแต่ละช่วงวัย เช่น การไว้วางใจ จริงใจกับคนรอบข้าง การเป็นตัวของ
ตนเอง การมีความคิดริเริ่ม การเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นต้น เหล่านี้มีการเชื่อมโยงส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้มแข้งในความเป็นตนเอง
(ego strength) เกิดเป็นคุณลักษณะติดตัว ได้แก่ เป็นผูม้ คี วามหวัง ไม่สนิ้ หวังกับชีวติ
โดยง่าย ความพยายามไม่ยอ่ ท้อในการท�ำกิจต่าง ๆ เป็นผูม้ กี ารวางแผน วางเป้าหมาย
ภูมใิ จและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรักความเมตตา สนใจใส่ใจในผูอ้ นื่ ท้ายทีส่ ดุ น�ำ
ไปสูผ่ พู้ ร้อมด้วยปัญญา เมือ่ น�ำทฤษฎีทางพัฒนาการผสานเข้ากับการเรียนรู้ ท�ำให้ครู
สามารถก�ำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียนที่มีความครอบคลุมรอบด้าน
ในประเด็นด้านการปรึกษานัน้ วัตถุประสงค์เพือ่ อ�ำนวยการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผเู้ รียนให้มกี ารท�ำหน้าทีส่ ว่ นบุคคลและระหว่างบุคคลมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ สังคม การ
ศึกษา สุขภาพ พัฒนาการ แก้ปัญหาวิกฤติ เพิ่มความสามารถในตนเองในการเติม
เต็มความสมบูรณ์แห่งชีวิต ครูในฐานะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนต้องมี
ทักษะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจปัญหา การตระหนักรู้ในตนเอง การยอมรับ
ทักษะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางการรู้คิดและพฤติกรรม สาระส�ำคัญคือ
เน้นผู้เรียนเกิดกระบวนการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง หรือเน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลาง
นั่นเอง การปรึกษาจึงเป็นไปเพื่อลดภาวะความไม่สบายใจในบุคคล ปัญหาต่าง ๆ ได้
รับการคลี่คลาย ลดความไม่สบายกาย ลดความไม่สบายใจ ไม่สบายอารมณ์ ปมหรือ
ความขัดข้องในความคิดได้รับการผ่อนปรน คลี่คลาย ผู้เรียนท�ำความเข้าใจน�ำไปสู่
ความเป็นอยูท่ ดี่ ที างจิต (psychological well-being) โดยสรุป หากครูมคี วามเข้าใจ
และทักษะดังที่ได้กล่าวมาย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อ
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
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15. การวางแผนกลยุทธ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
ที่ปรึกษาอธิการบดี

คุณภาพผู้เรียน คือ ผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนดเป็นขัน้ ต�ำ่ นอกจากนีย้ งั
มีมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานครู โดยความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการบริหารจัดการ จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
1. องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) ระบบโรงเรียน เช่น บริบทและความ
แตกต่างของแต่ละโรงเรียน
2) การจัดการเรียนรู้ เช่น การวางแผน
กลยุทธ์ การประกันคุณภาพการศึกษา ครู ชัน้ เรียน สือ่
การเรียนรู้ ภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3) ภาวะทางสังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น พืน้
ฐานของครอบครัว การจัดสภาพแวดล้อม สิง่ สนับสนุน
การเรียนรู้ นโยบายทางการศึกษา
2. เป้าหมายที่ต้องการ
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เรียกว่า “กลยุทธ์”
“เราพูด ท่านวิพากษ์”
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เป้าหมายทีส่ ำ� คัญตามคุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ หรือมีสมรรถนะ ประกอบด้วย
1) สมรรถนะหลัก ได้แก่ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
2) เทคนิคเฉพาะ ได้แก่ การสื่อสาร เทคโนโลยี ความตระหนักรู้ ความมี
วินัย การมีส่วนร่วม
3) ภาวะทางสังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างพลเมืองทีด่ ี เป็นผูเ้ รียนทีไ่ ม่
ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีวินัย ฯลฯ
ผูบ้ ริหารต้องทุม่ เทให้กบั การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน โดยมีครูเป็นหัวใจของ
การพัฒนาคุณภาพ ท�ำให้เด็กรักและซาบซึ้งต่อโรงเรียนและครู สังคม และประเทศ
ชาติ
3. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การวางแผนกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ต้องเหมาะสมกับระบบ เป็น
ไปตามบริบทของโรงเรียน และทิศทางของโรงเรียน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ใช้ เช่น การสร้างความตระหนักของผู้บริหาร พัฒนาครูช่วยครู
เพื่อนช่วยเพื่อน ชุมชนช่วยนักเรียน การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย online,
on- air, on - demand, on- time, on - site เป็นต้น
การพัฒนากลยุทธ์จะต้องมีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น SWOT
analysis ,CIPPO, TOW Matrix, Balanced Scorecard เป็นต้น เพื่อท�ำความเข้าใจ
สถานการณ์ บริบท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อก�ำหนดเป็นวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด
กลยุทธ์จึงเป็นกลวิธีอันชาญฉลาด เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละบริบท
โดยเรื่องหนึ่งอาจใช้หลายกลยุทธ์ก็ได้ การวางแผนกลยุทธ์ต้องวางกรอบให้ถูก น�ำ
กระบวนการ PDCA มาใช้ ก็ท�ำให้ส�ำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน คือ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เป็น Smart Teachers และ Smart Students
เมื่อได้แผนกลยุทธ์แล้วต้องน�ำไปสู่การปฏิบัติ ลงสู่แผนปฏิบัติการ และมี
การประเมินความส�ำเร็จของแผน
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ตัวอย่างกลยุทธ์ เช่น การเพิ่มโอกาสของประชากรวัยเรียน การเร่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครู พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดมทรัพยากรสนับสนุน และการ
ปรับตัวตามสถานการณ์ (resilience)
สรุป การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นการก�ำหนดวิสัย
ทัศน์ว่าผู้เรียนควรมีลักษณะที่พึงประสงค์ หรือสมรรถนะหลักเป็นอย่างไรในอนาคต
โดยมีครูและผู้บริหารเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งแต่การวางแผน
กลยุทธ์จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ และมี
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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15. การวางแผนกลยุทธ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิพากษ์โดย

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อค้นพบจากงานวิจยั จ�ำนวนมากพบตรงกันว่า
องค์ประกอบส�ำคัญล�ำดับต้น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ความรู้ความสามารถของครู ความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในสถานศึกษา ระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นต้น
หากน� ำ องค์ ป ระกอบหลั ก ๆ ดั ง กล่ า วมา
วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพภายในสถานศึ ก ษาและสภาพ
แวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อน�ำไปสู่การ
จัดท�ำกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ก็จะได้กลยุทธ์
ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างแท้จริง
ดังตัวอย่างที่จะเสนอให้เห็นกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบของการก�ำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพหรื อ สภาพแวดล้ อ ม
ภายในสถานศึกษา (Strength, Weekness Analysis)
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ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเกี่ยว
กับ ความรูค้ วามสามารถ พฤติกรรมการบริหาร ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ การได้รบั การยอมรับ
ความเชื่อถือศรัทธาจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน ผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา เป็นต้น
● ความรู้ความสามารถของครู วิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพของครู
ในสถานศึกษา อาทิ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอน ความเสียสละ การเห็นประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของครู การยอมรับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการ
ท�ำงาน ระดับความสัมพันธ์ของคณะครู ปริมาณภาระงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
● ความเข้ ม แข็ ง และการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยในสถานศึ ก ษา
วิเคราะห์จดุ แข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับ ความพร้อม คุณสมบัตทิ งั้ ความรูค้ วามสามารถ
ของสมาชิกในเครือข่าย ปริมาณและคุณภาพของการประชุมเครือข่าย ระบบที่เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนเครือข่าย เป็นต้น
● ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของ
ระบบการนิเทศ คุณสมบัติ ความพร้อมของครูผู้นิเทศ การยอมรับและการเห็นความ
ส�ำคัญของครูผู้รับการนิเทศ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของการนิเทศ เป็นต้น
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา (Opportunity, Threat
Analysis)
เป็นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่เกิดจากสังคม ชุมชน และองค์
ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารสถานศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น
วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน สภาพเศรษฐกิจ ค่านิยม
ของชุมชนที่มีต่อการศึกษา คุณภาพของการเมืองท้องถิ่น นโยบายของท้องถิ่นที่เอื้อ
ต่อการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนและธุรกิจในท้องถิ่นที่มีต่อการศึกษาและ
สถานศึกษา เป็นต้น
จากผลการวิเคราะห์ SWOT ก็จะเห็นว่าสถานศึกษาควรต้องมีกลยุทธ์อะไร
ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจากตัวอย่างของ
การน�ำองค์ประกอบส�ำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนมาก�ำหนดประเด็นการ
วิเคราะห์ และหากผลการวิเคราะห์ออกมาที่เป็นจุดแข็งและโอกาส ก็อาจจะก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกได้ เช่น
●
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1. กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กบั ผูเ้ รียน ประกอบ
ด้วย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อชีวิต เป็นต้น
2. กลยุทธ์การเพิม่ พูนโอกาสสูค่ วามเป็นเลิศ ประกอบด้วย โครงการพัฒนา
คุณภาพห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย เป็นต้น
3. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ ประกอบด้วย โครงการสร้าง
เสริมจิตวิญญาณและจริยธรรมวิชาชีพครู โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
4. กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการนิเทศในสถานศึกษา ประกอบด้วย
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากครูขวัญใจนักเรียน โครงการชุมชนแห่งการเรียนรูจ้ าก
ครูพี่-น้อง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ จึงจะได้
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
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“เราพูด ท่านวิพากษ์”

