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ค าน า 

 
 
โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจัย
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู"้ ถือเป็น "ตน้ทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสรา้ง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ 
จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง้่าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจดัการความรู"้ 
(Knowledge Management / KM) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม
การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  
เอกสารเล่มเล็กใน โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชน

ทอ้งถ่ิน ภาคใต ้เร่ือง “จากพี่สู่นอ้ง...ยุวชนโพธิ์ทองกบัจิตอาสา” โรงเรียนกบัการบ่ม
เพาะเด็กและเยาวชน : โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง สรส.จดัท าขึ้ นเพ่ือ  (1) บนัทึกร่องรอยการ
เรียนรูร้่วมกันของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี (3) น าเสนอวิธีการประยุกต์ใชก้าร
จดัการความรูข้องเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบท

และเครือข่ายปฏิบติัการ (4) น าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรม

สงัคมในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการ

และพ้ืนท่ีเครือขา่ยอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
 



 3 

สารบญั 
หนา้ 

ค าน า   2 

สารบญั   3 
 
 

โรงเรียนมีชีวิตท่ีโพธ์ิทอง 4 
ปฏิวตัิการศึกษาใหเ้ป็นการเรียนรูเ้พื่อชีวิต 6 
โรงเรียนที่น่ีกลายเป็นหอ้งเรียนที่ยิง่ใหญ่ 9 
เม่ือครูท่ีโพธ์ิทองลกุข้ึนมาปฏิวตัิตวัเอง 12 
ครูทีน่ี่เขาปฏิวตัิตวัเองอยา่งไร  13 
เปิดความคิดเติมความรูเ้ด็กโพธ์ิทองสูโ่ลกกวา้ง 18 
ความสุขของเด็กในโรงเรียนเล็กๆ 21 
ท าไมพวกเขาจงึกลบัมาท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนเดิม 23 
โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง แหล่งมัว่สุมทางปัญญา แสวงหาการเรียนรู ้ 28 

กระบวนการเรียนรูท้ี่เติบโตจากภายใน 30 
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โรงเรียนมีชีวิตท่ีโพธ์ิทอง 
  

 

โรงเรียนแห่งชีวิต...บ่มเพาะตน้กลา้เยาวชนใหก้บัสงัคม 

โรงเรยีนมีชีวติ มีแนวทางการจดัการกระบวนการเรยีนรูท่ี้เหมาะสม

กับบรบิทในชมุชนของโรงเรยีน ส่งเสรมิใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรูต้ลอดชีวติ ใช ้
แหล่งเรียนรูท่ี้มีอย ู่ในท้องถิ่ น ผสมผสานองค์ความรูส้ากลและภมิูปัญญา

ทอ้งถิ่ นในการเรียนรู ้ ซ่ึงเป็นความรูจ้ริงของชีวิตท่ีตอ้งใชห้ลากหลายวิชา

หลากหลายประสบการณ์เพ่ือการด ารงชีพ  และด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติมี

ศักดิ์ศรใีนสงัคม 
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เร่ืองราวชองโรงเรียนวัด

โ พ ธิ์ ท อ ง  ม า จ า ก ค า บ อ ก เ ล่ า

ผูอ้ านวยการโรงเรียน ช่ือ ประพงศ์ ชู

ตรงั ท่านเล่าใหฟั้งวา่ สภาพแวดลอ้ม

รอบๆ โรงเ รียนจะมี ส่ิ งมอมเมา

เยาวชนเช่น บ่อนววั ไก่ ปลากดั รา้น

เกมส์  ท่ านจึ งหาวิ ธี ขับไล่สั งคม

บริโภคนิยมให้ลูกๆของท่าน เด็ก

เกือบ 100 % จึงถูกบ่มเพาะด้วยเศรษฐกิจพอเพียง การคิดนอกกรอบ 

โรงเรียนท า 3 อยา่ง คือ 1. ดีโดยการเห็นตัวอยา่งท่ีดี 2. เรียนเก่ง และใช้
ชีวติประจ าวนัเป็น 3. มีคุณธรรม ในการท างานเพ่ือเด็ก ท่านไม่เคยขอทุน ไม่
เคยบอกใคร ไม่ท าเพ่ือเงินทุนของรฐับาล 

นอ้งแตม้ ลูกศิษฐ์ยอดกตัญญู บอกเล่าใหรู้จ้ ักโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง

เพ่ิมเติมวา่ ตนเองเชา้เขา้เรียน เย็นขายลกูช้ิน ส่งตัวเองเรียน ปัจจุบนัเรียน ม. 

4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ควบคู่กับเรียนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

คณะนิติศาสตร์ สมัยอยู่โรงเรียนโพธ์ิทองก็สอนดนตรีไทย และสอนวงโยธ

วาทิตใหก้บัน้อง ป.6  น้องแตม้บอกอยา่งภูมิใจวา่ “โรงเรยีนเป็นท่ีบ่มเพาะ
ตนเองจรงิๆ โรงเรยีนท าใหรู้จ้กักบัค าว่าใหโ้ดยไม่หวังผลตอบแทน” 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง เปิดสอนในระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้-ตอนปลาย มีนักเรียน

กว่า 200 คน ปัจจุบนัมีนายประพงศ์ ชูตรัง 

เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานท่ีตั้ง หมู่ท่ี 
5 ถนนยวนแหล-วัดชัน บา้นโพธ์ิทอง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด

นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-7006 
สงักดั สพท. นครศรีธรรมราช เขต 1 

“การเรียนการสอนของทีน่ี ่ 

เป็นการน  าพานกัเรียนคืนกลบัไปสู่ธรรมชาติ  

คืนกลบัไปสู่วถิีดงัเดิมของสงัคมไทยในชนบท 

ทีอ่ิม่สุขอยู่กบัความพอเพยีง” 
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ปฏิวตักิารศึกษาใหเ้ป็นการเรียนรูเ้พื่อชีวิต 
 

 

  

 
โรงเรียนเล็กๆ ที่ปฏิวตักิารศึกษาใหเ้ป็นการเรียนรูเ้พื่อชีวิต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ไดร้ะบุ
ชดัเจนวา่ “การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั” ดงัน้ีคือ 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวติ
ส  าหรบัประชาชน 2. ใหส้งัคมมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา 3. การพัฒนา
สาระและกระบวนการเรยีนร ูใ้หเ้ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง   

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต มองวา่  มนุษยแ์สวงหาความรู ้และ

พฒันาตนเองอย ูต่ลอดเวลา เพราะมนุษยเ์ราเรยีนรูจ้ากธรรมชาติ สิ่ งแวดลอ้ม 
และสังคมทกุขณะ และการศึกษาท่ีแทจ้รงิไม่ไดจ้  ากัดแต่เพียงในโรงเรยีนแต่

ครอบคลมุถึง การศึกษานอกโรงเรยีน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิด
ไดต้ามโอกาส จงึไม่มี วนัสิ้นสดุ การศึกษาตลอดชีวติจึงเปิดโอกาสใหค้นทัว่ไป
ไดร้บัการศึกษา เพราะสามารถเลือกเรยีนตามรปูแบบท่ีตนตอ้งการ ยดืหย ุน่
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ไดต้ามโอกาส ทกุคน สามารถ เรียนรูไ้ดจ้ากทกุแห่งตามโอกาสจะอ านวย 

ฉะน้ัน มนุษยจ์ึงมีโอกาสท่ีจะพัฒนาชีวติใหส้มบรูณย์ิ่ งขึ้น โดยการศึกษาอยา่ง
ไม่มีจดุจบไปตลอดชีวติ 

โรงเรียนเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยู่ในต าบลโพธ์ิเสด็จ  อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลบัซ่อนความยิ่งใหญ่เอาไว ้เป็นความลบัส าหรบัการสรา้ง

คนท่ีเป็นเยาวชน ใหพ้วกเขาเติบโตจากด้านในเป็นหลัก ท่ามกลางปกติ

ธรรมดาของความเป็นโรงเรียน เราแทบมองไม่เห็นส่ิงท่ีซ่อนเอาไวข้า้งใน หาก

ไม่สมัผสัในขั้นลึกลงไป ส่ิงท่ีพอจะสงัเกตไดบ้า้งวา่โรงเรียนน้ีน่าจะไม่ธรรมดา

เหมือนโรงเรียนทัว่ๆ ไป ก็คือสภาพของภมิูทศัน์โดยรอบของโรงเรียน  

ท่ีน่ีบรรยากาศโดยทัว่ไปค่อนขา้งท่ีจะรม่รื่นดว้ยตน้ไม ้ตั้งแต่ดา้นหน้า

โรงเรียนจนถึงดา้นหลังและบริเวณรอบๆ ถูกออกแบบใหส้ามารถกลายเป็น

สถานท่ีเรียนรูข้องนักเรียนไดท้ั้งหมด หรือถา้สังเกตใหดี้จะพบวา่โรงเรียนทั้ง

โรงเรียนกลายเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรูข้องเด็กไดท้ั้งหมดเลย   

โรงเรียนท่ีน่ีจึงกลายเป็นท่ีเรียนรูข้องเด็กได ้ดว้ยการเรียนรูท่ี้เรียกวา่

การเรยีนรูแ้บบซึมซับ 

หลงัจากฟังนักเรียนและ ผอ.โรงเรียนเล่าใหฟั้ง ก็จะพบวา่โรงเรียนวดั

โพธ์ิทองกลายเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการฝึกคนใหเ้ป็นคนดี มากกว่าการเน้น

ความรูใ้นต ารา เพราะฉะน้ันทั้งส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน กระบวนการเรียนการ

สอน และรูปแบบการสอนของครู ลว้นใส่ใจกับการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนดี

มากกว่าคนเก่ง  เราจึงเห็นเด็กนักเรียนท่ีน่ีมีความสุขกบัการเรียน สังเกตได้

จากบรรยากาศของวันเสาร์อาทิตย ์เด็กนักเรียนท่ีน่ีจะมาท ากิจกรรมกันท่ี

โรงเรียนทั้งรุน่พ่ีรุน่น้อง ท่ีจบไปแลว้ก็ยงัมาท ากิจกรรมรว่มกบัน้องๆท่ีน่ี 

ผอ.บอกวา่ท่ีน่ีสอนกนัไดทุ้กเวลา นักเรียนท่ีน่ีจะมีความผูกพนักบัครู

มาก แม้ว่าจบไปแล้วก็ยังแวะเวียนเข้าท า กิจกรรมกับครูท่ีน่ีอยู่บ่อยครั้ง 

บางครั้งมานอนคา้งท่ีโรงเรียนก็มี กล่าวไดว้่าเป็นการเรียนรูก้ันตลอดเวลา...
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ส่ิงท่ีน่าสนใจเรียนรูก็้คือว่าท าไมท่ีน่ีจึงกลายเป็นโรงเรียนท่ีมีชีวิตและสรา้ง

นักเรียน โดยการเน้นใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์จนกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีนักเรียนคิดถึง

ตลอดเวลา... 

ดงัน้ัน เราตอ้งทบทวนและขยายแนวคิด เรื่ องการศึกษาตลอดชีวติ 

ให้กวา้งไกลยิ่ งขึ้น ทั้งน้ีมิใช่เพียงเพ่ือปรับเปลี่ ยนให้สอดคลอ้งกับความ

เปลี่ ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น กับสภาพของการงานอาชีพเท่าน้ัน  

หากแตจ่ะตอ้งเขา้ไปสรา้งกระบวนการหลอ่หลอมบคุคลในองคร์วมให้

เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยครอบคลมุทั้งในดา้นความรู ้เจตคติ วจิารณญาณ 

และความสามารถในทางปฏิบตัิไปพรอ้มๆ กัน เพราะการเรยีนรูต้ลอดชีวติจะ

ช่วยใหผ้ ูค้นสามารถพัฒนาจิตส านึก ความตระหนักรูใ้นเรื่ องเก่ียวกับตนเอง

และสิ่ งแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสรมิใหมี้บทบาททางสังคม ทั้งดา้นการงานและ

ชมุชนดว้ย 

 ทกุภาคสว่นตอ้งเขา้มามีบทบาทในการสรา้ง “องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ 
ไม่วา่จะเป็นบา้น ครอบครวั ชมุชน สถานศึกษา รฐับาลและเอกชน ตอ้งเน้น
ย  า้ใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการเรยีนรูว้า่ เป็นสิ่ งท่ีช่วยใหผ้ ูค้นและองค์กร

ต่างๆ สามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ ยนแปลง และสามารถพลิก

วิกฤตการณ์ใหก้ลายเป็นโอกาสได ้ดังน้ัน พวกเราทกุคนตอ้งตระหนักและ

เล็งเห็นถึงความส าคัญ คณุค่าของการศึกษาตลอดชีวติ  และการเรยีนรูต้ลอด
ชีวติวา่เป็น หวัใจและพลงัในการสรา้ง“คน”                
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โรงเรียนที่น่ีกลายเป็นหอ้งเรียนที่ยิ่งใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท าใหโ้รงเรียนที่น่ีกลายเป็นหอ้งเรียนที่ยิง่ใหญ่ 

การเรยีนร ูท้  าใหมี้การปรบัตวั ผูท่ี้อย ูร่อดไดใ้นอนาคตคือผูท่ี้สามารถ

ปรบัตวัในสิ่ งแวดลอ้มใหม่ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัน้ัน กระบวนการเรยีนรูท่ี้

ควรจะเป็นคือ การเรยีนร ูเ้พ่ือชีวติ 

การจดัชัน้เรยีนจงึมีเดก็หรอืผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง มองเด็กเป็นผูส้รา้ง

ความรู ้มีการจดัการเรยีนร ูใ้หเ้ดก็ไดป้รบัความคิด แสวงหาความรูค้วามเขา้ใจ

ดว้ยตนเอง เป็นการเรยีนรูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นไปตามการก าหนดท่ีตายตวั ไม่เป็นเชิง
เสน้ การเรยีนรูจ้ึงมีหลากหลายวธิี หลายรปูแบบท่ีเขา้สู่เป้าหมายเดียวกันได ้ 

ตามความเชื่ อความถนัด ความคุน้เคย ท่ีแต่ละคนสามารถท่ีจะปรบัไดต้าม

ความเหมาะสม 
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การออกแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง เป็นการ

ออกแบบใหท้ั้งโรงเรียนเป็นสถานท่ีเรียนรูข้องนักเรียนได้ทั้งหมด รวมทั้ง

กระบวนการเรียนการสอนในยามปกติดว้ย ท่ีส าคญัคือ ครทุูกคนช่วยกนัท าให้

โรงเรียนท่ีน่ีเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้มีความสุขของเด็กทุกคน  

เพราะฉะน้ันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนการสอน 

หรือแมก้ระทัง่ครผููส้อน ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ เป็นผูส้รา้งใหเ้ด็กท่ีน่ี

สามารถเติบโตและเป็นคนดีได ้ 

ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆ โดยปกติเราจะเห็นกลุ่มกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจดัขึ้ น เพ่ือเสริมสรา้งการเรียนรูข้องเด็ก แต่ก็ยงัจ ากัดอยู่ในลักษณะ

กลุ่ม ไม่สามารถขยายใหก้ลายเป็นกระบวนการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนได ้ 

ผู้อ านวยการซ่ึงกลายเป็นแม่แบบของการเรียนรู ้เป็นครูซ่ึงทุ่มเท

เสียสละอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ใหก้ลายเป็น

สถานท่ีสรา้งคนใหเ้ติบโตเป็นคนดี ดว้ยการใชชี้วิตอยู่ท่ีโรงเรียนตลอด 24 

ชัว่โมง และใช้เ งินเดือนเกือบทั้ งหมดในแต่ละเดือนส าหรับการสร้าง

กระบวนการเรียนรูใ้หก้บันักเรียน ดว้ยความทุ่มเทดังกล่าว ท าใหค้รคูนอ่ืนๆ

ศรทัธาและเห็นวา่ส่ิงท่ีผอ.ท าเป็นประโยชน์ จึงท าใหค้รทุูกคนร่วมกนัท างาน

เพ่ือการพฒันานักเรียนอยา่งเต็มท่ี 

เม่ือปัจจยัดา้นสถานท่ีพรอ้มพอ ครก็ูจริงจงัในการสอน ส่ิงท่ีส าคญัอีก

ประการหน่ึงท่ีจะท าใหท่ี้น่ีเป็นหอ้งเรียนท่ียิ่งใหญ่ คือกระบวนการเรียนการ

สอนนัน่เอง ท่ีน่ีจดักระบวนการเรียนการสอนในรปูแบบการบูรณาการโดยใช้

ฐานของชีวติเป็นตวัตั้ง ส่วนอ่ืนๆลว้นเป็นปัจจยัเขา้มาเสริม  เม่ือมีทิศทางการ

เรียนการสอนแบบน้ี ท าใหก้ระบวนการทั้งหมดกลายเป็นปัจจยัเพ่ือเสริมการ

เรียนรูข้องนักเรียนทั้งหมด 

ท่ีส าคญัมากไปกวา่น้ันก็คือ การเรียนการสอนของท่ีน่ีกลายเป็นการ

สรา้งกระบวนการเรียนรู ้นัน่หมายความวา่ โรงเรียนจะเป็นสถานท่ีในการบ่ม
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เพาะคน ดว้ยการสรา้งโอกาสใหนั้กเรียนแสวงหาการเรียนรูข้องตัวเองอย่าง

เต็มท่ี 

นอ้งเฟิรน์ ศิษยเ์ก่าของท่ีน่ีเล่าใหฟั้งว่า “โรงเรียนท่ีน่ีสอนให้เรา
รูจ้กัตวัเอง เราไดไ้ปเรยีนรูใ้นสถานท่ีต่างๆเยอะมาก การรูจ้กัตวัเองเป็น

เรื่องส าคญัมาก” กระบวนการเรียนรูข้องท่ีน่ีจึงไม่หยุดอยูแ่ค่ภายในโรงเรียน 
แต่จะเช่ือมโยงกบัการเรียนรูข้า้งนอก ผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีหน่วยงานภายนอก

จดัขึ้ น รวมทั้งกิจกรรมท่ีกลุ่มเยาวชนคิดคน้ขึ้ นมาเอง 

ดว้ยองค์ประกอบทั้งหมด ท าใหโ้รงเรียนท่ีน่ีกลายเป็นหอ้งเรียนท่ี

ยิง่ใหญ่ส าหรบัการบ่มเพาะใหเ้ยาวชนกลายเป็นคนท่ีเต็มคน... เราสนทนากนั

ใตถุ้นอาคารเรียนท่ามกลางรอยยิ้ มตลอดเวลาของ ผอ.ประพงศ ์ชตูรงั 

กลา่วกันวา่ การเรยีนรูต้ลอดชีวิตเป็นกญุแจส าคัญเปิดเขา้สู่ศตวรรษ

ท่ี 21 น้ันประกอบดว้ย 4 ฐานหลกัๆ ของการศึกษา ไดแ้ก่ การเรยีนเพื่อรู ้
หมายถึง การรวมความรูส้ามัญอยา่งกวา้งๆ เขา้ดว้ยกัน โดยใหมี้ความเป็นไป
ไดท่ี้จะมีการศึกษาลงลึกในบางวชิาท่ีเลือกไว  ้ ซ่ึงภมิูหลงักวา้งๆ เช่นน้ี จะเป็น
ใบเบิกทางน าไปสู่การศึกษาตลอดชีวติ ช่วยวางรากฐานท่ีมัน่คงส าหรบัคนมี
จติใจชอบแสวงหาความรูอ้ย ูต่ลอดเวลา การเรยีนรูเ้พื่อปฏิบตัไิดจ้รงิ เป็นการ
เรียนรูใ้นลักษณะท่ีจะช่วยสรา้งความสามารถใหม้นุษย์ด  ารงชีพ  อย ู่ใน

สถานการณต์่างๆ ได ้ซ่ึงความสามารถและทักษะดงักล่าว สามารถสรา้งให้

เกิดขึ้นได ้ ถา้ผูเ้รยีนร ูไ้ดมี้โอกาสไดท้ดลอง และพัฒนาความสามารถของตน 
โดยมีส่วนรว่มในโครงการประสบการณ์งานอาชีพ หรืองานทางสังคมอย่าง

จรงิจงั การเรยีนรูเ้พื่อชีวิต โลกในศตวรรษท่ี 21 ทกุคนจ าเป็นตอ้งมีความคิด
เป็นอิสระและรูจ้กัตดัสินใจ ประกอบกับมีความรูส้ึกรบัผดิชอบโดยสว่นตวัอยา่ง
แรงกลา้ตอ่การท่ีจะบรรลเุป้าหมายรว่มกันกับผูอ่ื้น การเรยีนรูท่ี้จะอยู่รว่มกัน 
โดยพัฒนาความเขา้ใจในผูอ่ื้นทั้งแงป่ระวตัิศาสตร ์ธรรมเนียมประเพณี และ
ค่านิยมทางจิตใจ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานส าหรบัการรงัสรรค์จิตวญิญาณใหม่ ท่ี

ตระหนักส านึกถงึการตอ้งพ่ึงพาอาศัยกัน  
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เม่ือครูท่ีโพธ์ิทองลกุข้ึนมาปฏิวตัติวัเอง 

 

 
ปัจจยัใหญ่คือครูปฏิวตัติวัเองแลว้ 

ท่ีผา่นมา ครยูงัเน้นการสอน มากกวา่การเรยีนรู ้การสอนมีลกัษณะ
เป็นการบอกจดใหนั้กเรยีนท่องจ  า นักเรยีนจงึเรยีนร ูไ้ดอ้ยา่งไม่มีคณุภาพ… 

 ครพูันธุใ์หม่ทั้งหลายจึงเริ่ มปฏิวตัิใหม่ ดว้ยการลดบทบาทการเป็นผู้
บอกของคร  ู มาเน้นใหนั้กเรียนเรียนรู ้หัดอ่านหนังสือ ค้นควา้วิจัย ท า

แบบฝึกหัด ฝึกภาคปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น และเปลี่ ยนวธิีการเรยีนการสอนจาก
การเรยีนเป็นรายวชิาแบบแยกส่วน เน้นเน้ือหา วดัแต่เพียงใหนั้กเรยีนวา่

ท่องจ  าอะไรไดบ้า้ง มาเป็นการเรยีนวชิาแบบองค์รวม ใหนั้กเรยีนเชื่ อมโยง
ความรูเ้ขา้ดว้ยกัน และคิดเป็นระบบ มีความรูค้วามสามารถหรอืศักยภาพท่ีจะ
ท าอะไรไดเ้พ่ิมขึ้น  

การปฏิวตัิการเรยีนรูข้องคร ูจะช่วยท าใหเ้ด็กมีความเครียดมีความ

ทกุขใ์นการเรยีนลดลง มีความสขุ ความพอใจ ในการเรยีนรูม้ากขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการขับเคล่ือนใหโ้รงเรียนวัดโพธ์ิทอง 

กลายเป็นโรงเรียนท่ีมีชีวิตคือ ครท่ีูน่ีปฏิวติัตัวเองแลว้ โดยเฉพาะผูอ้ านวยการ

โรงเรียนปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นตัวอยา่ง ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีส าคญั

ท่ีสุดนัน่คือ “อยู่ใหเ้ห็น ท าใหเ้ป็นตวัอย่าง” ครท่ีูน่ีปฏิวติัตัวเองอยา่งน้อย 2 
เง่ือนไขหลกัคือ  

1. ท าใหต้ัวเองเป็นครูท่ีสอนศิษยด์ว้ยความรกัและทุ่มเทใหนั้กเรียน
เติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ   

2. ในกระบวนการเรียนการสอน ได้หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวติเขา้ไปดว้ย ท าใหใ้นเวลาเรียนไม่ไดมี้เฉพาะความรูใ้นต าราเท่าน้ัน 

แต่เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง  เม่ือมีปัจจยัทั้งสองประการเป็นส่ิงเอ้ือ 

ท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีน่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ โดยเน้นความสุขของ

ผูเ้รียน 

เม่ือครมีูความสุขในกระบวนการเรียนการสอนจึงสามารถท าใหชี้วิต

การเรียนท่ีน่ีเป็นชีวิตการเรียนท่ีมีความสุข เพราะว่าครูปฏิวติัตัวเองแลว้... 

ความจริงในระบบการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถม ครูจะมี

ความส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน ท่ีจะท าให้เด็กนักเรียน

กลายเป็นคนดีและมีความสามารถ ครูเป็นอย่างไรก็มีแนวโน้มจะส่ งผลให้

นักเรียนเป็นเช่นน้ันดว้ย 
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ครูที่น่ีเขาปฏิวตัติวัเองอยา่งไร  

 

 

การปฏิวตัติวัเองของครู ดูแบบอยา่งจาก ผอ. 

การปฏิวตัิคร ูตอ้งเสรมิพลงัใหค้รเูกิดศรทัธา ก าลงัใจ และยกยอ่งครู

ใหย้ิ่ งใหญ่ ใหค้รปูฏิวตัิเปลี่ ยนแปลงตนเอง และกา้วขา้มผ่านปัญหาต่างๆ มา

ใหไ้ด ้เชน่ มีภาระงานมาก, ค่าตอบแทนนอ้ย, ขาดเสรภีาพทางวชิาการ เพราะ
ตอ้งสอนตามหลกัสตูรตามต าราท่ีวางกฎระเบียบ ฯลฯ จึงตอ้งปฏิวตัิความคิด
ความเขา้ใจของครใูหเ้ปลี่ ยนมมุมองตอ่ผูเ้รยีนและปฏวิตัิกระบวนการเรยีนการ

สอน เลกิสอนแบบท่องจ  าและวดัผลแบบวดัความจ  า ใหค้รเูปลี่ ยนมาเป็นผูค้อย
ชว่ยเหลอืชี้แนะ ใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนร ูด้ว้ยตนเอง พัฒนาศักยภาพของตนเองได ้
มากขึ้น  
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ครูท่ีน่ีมีอยู่ดว้ยกันทั้งหมด 10 คน เป็นครูผูห้ญิง 9 คนและผูช้าย 1 
คน ไม่มีนักการภารโรง เพราะฉะน้ันภาระของภารโรงจึงตกเป็นของครผููช้าย

คนน้ัน ซ่ึงเม่ือทราบวา่ครคูนน้ันคือ ผอ.โรงเรียนนัน่เอง ท าใหรู้สึ้กวา่ ผอ.คนน้ี

ทุ่มเทเพ่ือการพฒันาโรงเรียนและพฒันานักเรียนดว้ยชีวิตทั้งหมดท่ีมีอยู ่ท่ีน่ีมี

นักเรียน 160 คน เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถม  ผอ. บอกวา่ครท่ีูน่ีแบ่งเป็น 2 
พวกคือ กลุ่มแรกคือครทูั้ง 8 คน กลุ่มท่ีสองคือผอ.เอง หากถามวา่คุณครท่ีูน่ี
ปฏิวติัตัวเองอยา่งไร จากการสงัเกตจะพบวา่ ครท่ีูน่ีทุ่มเทใหก้ับการเรียนการ

สอนค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกับครูในโรงเรียนทัว่ไป ครจูะช่วยกนัสอน และใน

การสอนก็ไม่ไดส้อนเฉพาะวชิาการ แต่สอนวชิาชีวติใหก้บันักเรียนดว้ย 

ครูท่ีน่ีจะประพฤติเป็นแบบอย่างใหก้ับนักเรียนไดเ้ห็นโดยการท าให้

เป็นตวัอยา่งเร่ิมจากท่าน ผอ.ดว้ยการใชชี้วติแบบพอเพียง  

“ผมอย ูท่ี่น่ีมานานแลว้ นอนท่ีน่ีท างานท่ีน่ีตลอด 24 ชัว่โมง
ผมอาจเป็น ผอ.ท่ีท างานมากท่ีสุดในประเทศไทย เพราะ

ท างานตลอด ๒๔ ชัว่โมงเป็นทกุอยา่งจากภารโรงถึงผ ูบ้รหิาร 

เสื้ อผา้ของผมซักเองและแขวนอย ู่หน้าหอ้งน ้าไม่ไดเ้ก็บไว ้

เพราะอยากใหเ้ห็นวา่เราไม่ไดส้รา้งภาพ  ทกุอยา่งสามารถ

เป็นการเรียนรูก้ับเด็กไดห้มด ถา้เราจะสอนเด็กเรื่ องความ

พอเพียงเราก็ตอ้งท าใหเ้ห็นก่อน... 

...ผมไม่เสียดายกับการใชเ้งินเดือนเกือบทั้งหมดท่ีมี ในการ

สร ้างโอกาสให้เด็กได ้เรียนรู้และเติบโต เพราะเรา มี

งบประมาณไม่มาก จงึตอ้งใชเ้งนิของตวัเองในการสรา้งโอกาส

ให้เด็ก เพราะเขาไม่ มี โอกาสเห มือนกับเราตอนเด็กๆ 

เพราะฉะน้ันครตูอ้งเป็นผูท่ี้สรา้งโอกาสใหก้ับเขา” 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่ีน่ีมีการปฏิวติัตวัเองท่ีน่าช่ืนชม จนแทบไม่เช่ือ

วา่จะมีครท่ีูทุ่มเทขนาดน้ี อยา่งแรก ผอ.ใชชี้วิตท่ีโรงเรียนตลอด 24 ชัว่โมง ท า
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หน้าท่ีเกือบทุกหน้าท่ีท่ีจะท าได ้ตั้งแต่ภารโรงจนถึงผูบ้ริหาร เพราะท่ีน่ีไม่มี

ภารโรง ผอ. ต้องท าหน้าท่ีแทนเพราะว่าเป็นครูผู ้ชายคนเดียว แต่ไม่เป็น

ปัญหาเพราะ ผอ. ใชท่ี้น่ีเป็นบา้น นอนท่ีโรงเรียน พฒันาโรงเรียน เหมือนบา้น

ของตัวเอง ประการต่อมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง กินร่วมกับนักเรียน มี

รถจกัรยานยนต์เก่าๆแค่คันเดียว ไม่ซ้ือรถยนต์ เอาเงินและเวลาไปทุ่มเทกับ

การพฒันานักเรียน  

ดว้ยการเอาจริงเอาจงัของผูอ้ านวยการโรงเรียน ท าใหค้รผููส้อนอีก 9 
คน พยายามด าเนินตามดว้ยการตั้งใจสอน และท าใหก้ระบวนการเรียนการ

สอนเป็นการฝึกใหเ้ด็กรูจ้ักคิด ผ่านแนวคิดคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

และเป็นผูป้ฏิบติัตวัใหนั้กเรียนเห็นถึงความพอเพียงดว้ย 

ประการต่อมาก็คือ รปูแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นใหนั้กเรียนเป็น

คนดี โดยท่ีครูได้ออกแบบใหเ้ป็นการสอนในลักษณะของการบูรณาการ 

กล่าวคือ มีการเรียนการสอนทั้ งวิชาสามัญและวิชาท่ีเก่ียวกับชีวิตจริง 

โดยเฉพาะเร่ืองคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงยึดถือเป็นเร่ืองส าคัญ

ส าหรบัโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  

ผอ.จะใชเ้วลาทุกช่วงท่ีมีโอกาสในการสอนนักเรียนท่ีน่ี แต่เป็นการ

สอนวชิาชีวติ สอนดว้ยความรกัและหวงัดี เพ่ือใหเ้ขารูจ้กักบัชีวติใหม้ากขึ้ น  

ผอ.เล่าใหฟั้งวา่ นักเรียนท่ีน่ีเน้นการเป็นคนดีไม่เน้นมากส าหรบัการ
เป็นคนเก่ง ของจริงคือการปฏิบัติ ส่วนต าราเป็นเพียงตัวหนังสือเท่าน้ัน 

เพราะฉะน้ันผมจะไม่เครียดกบัการท่ีเด็กไดเ้กรดไม่สูง แต่จะตอ้งพฒันาใหเ้ขา

เป็นคนดี จึงสอนเขาตลอดเวลาในการปฏิบัติตัว ท าให ้ผอ.กับเด็กสนิทกัน

เพราะเราจะช่วยเขาเกือบทุกเร่ือง แมว้า่จะจบไปแลว้เขายงัระลึกถึงและกลบัมา

ท ากิจกรรมกนัต่อรว่มกบัน้องๆ 
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ผอ.โรงเรยีนวดัโพธิ์ ทอง นับเป็นครตูน้แบบของการปฏิบตัิตัวเองของ

ครใูนโรงเรยีน เป็นผูน้ าท่ีมีผลปฏิบตัิงานดี ประสบความส าเรจ็ในการบรหิาร

โรงเรยีน และสนับสนุนครใูนการจดักระบวนการเรยีนการสอน ท่ีเน้นผูเ้รยีน

เป็นศนูยก์ลาง และเรยีนร ูอ้ยา่งมีความสขุ เพ่ือใหล้กูศิษยถ์ึงพรอ้มดว้ยสขุภาพ

อนามยั สติปัญญา อารมณ ์สงัคม บคุลกิภาพ และคณุธรรม อันเป็นพ้ืนฐานท่ี

มีความส าคัญในการด าเนินชีวติ โดยเนน้ใหค้รจูะตอ้งมีความรู ้ความรกั ความ

เป็นกัลยาณมิตร เป็นผูป้ฏิบตัิดี ปฏิบัติชอบ และใชค้วามรูค้วามสามารถเพ่ือ

ช่วยเหลือนักเรยีน รวมทั้งเพ่ือนครดูว้ยกันและชมุชน ดว้ยการแสดงฝีมือให้

เป็นประจกัษ์อยา่งตอ่เน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใครคอืครูครูคอืใครในวนัน ี้ ใช่อยู่ท ีป่รญิญามหาศาล 
ใช่อยู่อยู่ท ีเ่รยีกว่าครูอาจารย์   ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรยีน 
ครูคอืผูช้ ี้น  าทางความคดิ     ใหรู้้ถูกรู้ผดิคดิอ่านเขยีน 
ใหรู้้ทุกขรู้์ยากรู้พากเพยีร    ใหรู้้เปล ีย่นแปลงสูรู้้สร้างงาน 

 
ครูคอืผูย้กระดบัวญิญาณมนุษย์  ใหสู้งสุดกว่าสตัว์เดรจัฉาน 
ครูคอืผูส้ ัง่สมอุดมการณ์      ปณธิานเพ ือ่มวลชนใช่ตนเอง 
ครูจงึเป็นนกัสร้างผูใ้หญ่ย ิง่     สร้างคนจรงิ สร้างคนกลา้ สร้างคนเก่ง 
สร้างคนใหเ้ป็นตวัของตวัเอง    ขอมอบเพลงนีม้าบูชาครู 

 เนาวรตัน ์ พงษ์ไพบูลย ์
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เปิดความคิดเตมิความรูเ้ด็กโพธ์ิทองสู่โลกกวา้ง 
 

 
เพราะโลกกวา้งจงึถางทางใหน้กัเรียนรูโ้ลกขา้งนอก 

การศึกษาในระบบโรงเรยีนจะตอ้งไม่สิ้นสดุเพียงเม่ืออย ู่ในโรงเรยีน

แต่จะตอ้งจดัใหเ้ด็กไดศึ้กษาเรยีนรูต้ลอดชีวติ จดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้ห ้
เด็กในลกัษณะของการบรูณาการ สอดคลอ้งกับวถิีชีวติและประสบการณข์อง
เขา เพ่ือเสรมิทักษะ ความรู ้ และพัฒนาคณุภาพของเขา โดยถือการงานหรอื 
ชีวติเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนร ู ้

เพราะฉะน้ัน จะตอ้งพฒันาใหมี้เครื่ องมือท่ีจะเรยีนรู ้สามารถใชแ้หลง่
วทิยากร วทิยาการท่ีมี เรยีนรูจ้ากสิ่ งรอบตวั ศึกษา หาความรูจ้ากแหลง่ต่างๆ 
อาทิ หอ้งสมดุ วทิย ุโทรทัศน์ พิพิธภณัฑ  ์ฯลฯ ใหเ้ด็กมีแรงจงูใจท่ีจะคิดศึกษา
หาความรูไ้ปตลอดชีวติ 
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การเรียนอย่างหน่ึงซ่ึงครูท่ีโรงเรียนวดัโพธ์ิทองทุ่มเทใหก้ับนักเรียน 

คือการแสวงหาโอกาสใหก้ับนักเรียนไดไ้ปเรียนรูน้อกหอ้งเรียน ซ่ึงจะมีส่วน

ส าคัญในการช่วยใหนั้กเรียนไดเ้รียนรูใ้นส่ิงท่ีไม่เคยรู ้และฝึกฝนการท างาน

รว่มกบัเพ่ือนๆ และหน่วยงานขา้งนอก ซ่ึงกระบวนการในลกัษณะเช่นน้ีจดัขึ้ น

เป็นประจ าทุกเดือน  ในสถานท่ีและรูปแบบการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน ด้วย

กระบวนการดังกล่าวน้ีท าใหเ้ด็กท่ีน่ีค่อนขา้งไดเ้รียนรูโ้ลกกวา้ง แมว้่าจะเป็น

โรงเรียนเล็กๆในชนบทก็ตาม  

การเ รียนรู ้นอกห้อง เ รียนถูกออกแบบให้เ ป็นส่ วนห น่ึ งของ

กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงครูได้ทุ่มเทค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่ีทุ่มเทมากกบัการสรา้งโอกาสใหก้บันักเรียน ท่านบอก

ใหฟั้งว่า “ครคืูอผูท่ี้จะสรา้งโอกาสใหก้ับเด็กในสมัยท่ีผมเป็นเด็กร ูว้า่เราไม่มี
โอกาสท่ีจะไปเรยีนรูส้ิ่ งอ่ืนๆ เม่ือเรามาเป็นครทู าใหต้อ้งสรา้งโอกาสเหล่าน้ี

ใหก้ับนักเรยีนของเรา จงึไม่เสียดายกับการทุ่มเทเวลาและเงินทองส าหรบัการ

เสรมิใหเ้ขาไดมี้โอกาสเรยีนร ู”้   

การไปเรียนรูน้อกหอ้งเรียนของนักเรียนท่ีน่ีไม่เคยลืมส่ิงหน่ึง นัน่คือ 

“จติอาสา” เด็กท่ีน่ีจะรูจ้กัค าน้ีและพกติดตวัอยูเ่สมอ เม่ือมีกิจกรรมการเรียนรู ้
นอกโรงเรียน ไม่วา่กิจกรรมเหล่าน้ันจะเป็นไปในรูปแบบไหน เด็กท่ีน่ีก็จะฝึก

กิจกรรมจิตอาสาไปดว้ยเสมอ เช่น เวลาไปหอ้งสมุดในสถานท่ีอ่ืนๆ ก็จะช่วย

จดัหนังสือดว้ย และส่ิงท่ีท าเป็นนิสยัไม่วา่เวลาไหนก็คือ การยกมือไหวก้ล่าวค า

ขอบคุณเวลาซ้ือของ และสวดมนตก์่อนกินขา้วทุกครั้ง 

โดยน้องๆ เล่าใหฟั้งเพ่ิมเติมวา่ “เม่ือซ้ือขา้วมาพรอ้มกันแลว้ ก็จะสวด
มนตก่์อนกินขา้ว คนท่ีอย ูร่ว่มในสถานท่ีน้ันก็จะร ูส้ึกตื่ นเตน้และแปลกใจกับ

กิจกรรมท่ีนักเรยีนก าลงัท า บางครัง้ผ ูส้ื่ อขา่วถึงกับมาขอถา่ยรปูและบ่อยครัง้ท่ี

แม่คา้มักจะลดค่าอาหารหรอืเติมใหเ้พ่ิมเน่ืองจากประทับใจในการยกมือไหว ้

และแสดงค าวา่ขอบคณุ”  
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ส่ิงเหล่าน้ีจะถกูฝึกจนกลายเป็นนิสยัประจ าตวั 

ส าหรบักิจกรรมนอกโรงเรียนท่ีเด็กท่ีน่ีนิยมท า แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
หลัก คือ กิจกรรมจิตอาสา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตั้งใจไปบ าเพ็ญประโยชน์ใน

สถานท่ีต่างๆ และกิจกรรมเรียนรูซ่ึ้งเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้ นตาม

สถานท่ีต่างๆ เด็กท่ีน่ีจึงมีโอกาสท่ีจะเรียนรูก้บักิจกรรมมากมาย ไม่เฉพาะใน

พ้ืนท่ีเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถึงต่างจงัหวดัและกรุงเทพดว้ย 

กิจกรรมซ่ึงจดัเป็นประจ าใชง้บของ ผอ.ซ่ึงเป็นเงินส่วนตัว เงินเดือน

ของ ผอ.จึงไม่เคยเหลือเลย เม่ือไดเ้งินมาจะใชส้ าหรบัการเรียนรูข้องเด็กหมด  

ผอ.ท่ีน่ีจึงใชเ้งินเดือนต่อเดือน แต่น่ีคือความสุขของ ผอ. เพราะไดเ้ห็นเด็ก

เติบโตขึ้ นทุกวนั พรอ้มๆ กบัการเติบโตทางดา้นในนัน่คือ “การรูจ้กัตวัเอง” 

การเปิดโลกกวา้งใหเ้ด็กไดเ้รียนรู ้ดว้ยมุ่งหวงัพัฒนาเขาทั้งความรู ้

ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการด ารงการปรบัตัวใหเ้ผชิญกับ

สภาวะการเปลี่ ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว และซับซอ้นของโลก ของสถานการณ์

ดา้นสงัคม สิ่ งแวดลอ้ม เทคโนโลย ีขอ้มลูขา่วสารท่ีไรพ้รหมแดนจากวทิยาการ

ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม 

วฒันธรรม อาชีพการงาน ความแปรผนัทางเศรษฐกิจ และการเมือง…  

ดังน้ัน หากเด็กๆ ของเราในทุกวันน้ี ได ้มีการศึกษาเรียนรูอ้ย ู่

ตลอดเวลา ตลอดชีวติ จากสิ่ งตา่งๆ รอบตวั เขาจะมีการเติบโตขึ้นเป็นผูใ้หญ่ท่ี

เขม้แข็ง สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ได ้ปรบัตัวแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และรูเ้ท่าทนัโลก 
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ความสุขของเด็กในโรงเรียนเล็กๆ 
 

 
 
น่ีคือความสุขของเด็กในโรงเรียนเล็กๆ ที่ช่ือวดัโพธ์ิทอง 

การเรยีนรูอ้ยา่งมีความสขุ มีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีจะตอ้งสรา้งความรกั
และความศรทัธาใหก้ับนักเรยีน เพราะศรทัธาเป็นจดุเริ่ มตน้ของการเรยีนรูท่ี้ดี
ท่ีสุด การเรียนรูท่ี้ดีเกิดจากการไดส้ัมผัส และสัมพันธ์กับของจริง  และ

ธรรมชาติแวดลอ้ม เป็นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ นอกจากน้ี การเปิดโอกาส
ใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูต้นเอง และบคุคลรอบขา้ง ยงัช่วยใหเ้ขาปรบัตัวไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกับสิ่ งแวดลอ้มรอบตวั… กลา่วกันวา่ การท่ีสมองจะเลือกเก็บขอ้มลู

ไวเ้ป็นความจ  าก็ขึ้นอย ู่กับอารมณ์ เพราะเป็นตัวท าใหส้มองหลัง่สารเคมี 

ฉะน้ันเรื่ องราวท่ีกระทบความรูส้ึกมากโดยเฉพาะถา้มีความสขุ จะยิ่ งจดจ  าได ้

นาน หรอืเรื่ องราวท่ีเราสนใจเราจะจ  าไดด้กีวา่เรื่ องท่ีท าใหเ้ราเบ่ือหน่าย ซ่ึงถา้

จดักระบวนการเรียนรูท่ี้มีความสขุ มีความสนุก ประทับใจผูเ้รยีน มีเรื่ อง

อารมณ ์(ดา้นบวก) เขา้มาเก่ียวขอ้ง เน้นการลงมือกระท า จะท าใหผ้ ูเ้รยีนจ  า
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ไดแ้ละสนุกท่ีจะไดเ้รยีนร ู ้หรอืผูเ้รยีนมีความคิดในทางบวกตอ่สิ่ งท่ีก าลงัเรยีนรู ้

จะท าใหผ้ ูเ้รยีนจ  าได ้และสนุกท่ีจะไดเ้รยีนร ูม้ากขึ้นน่ันเอง 

ส่ิงท่ีส าคัญก็คือว่านักเรียนท่ี โรงเรียนวัดโพธ์ิทองล้วนเป็นผู้ท่ี มี

ความสุขในการเรียน เพราะว่าครูสามารถจดักระบวนการเรียนรู ้ใหแ้ก่เด็กๆ 

ได้อย่างมีความสุข ครูทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนและเป็นกันเองกับ

นักเรียน และท่ีส าคญัการมาเรียนท่ีน่ีไดร้บัโอกาสใหเ้รียนรูส่ิ้งต่างๆ มากมาย 

ดว้ยการทุ่มเทของคร ูโดยเฉพาะผูอ้ านวยการโรงเรียนซ่ึงเป็นคนท่ีทุ่มเทมาก  

น้องอาร ์เล่าใหฟั้งว่า “แมว้า่เราจะไปเรยีนท่ีอ่ืนแลว้แต่วา่ท่ีโรงเรยีน
ใหม่ก็ไม่เหมือนเดมิ ท่ีโนน้ครจูะสอนเราเฉพาะเรื่ องเรยีน สอนเสรจ็แลว้ก็ออก

จากหอ้งโดยไม่สนใจเราอีก ไม่เหมือนกับอย ูท่ี่น่ีเราจะร ูส้ึกถึงความอบอุ่น คร ู

เป็นกันเองเราจึงร ูส้ึกว่าอยากกลับมาท ากิจกรรมท่ีน่ีอีก และมักจะกลับมา

รวมตวักันเสมอเพ่ือท ากิจกรรม” 

นักเรียนท่ีน่ีค่อนขา้งมีความประพฤติท่ีน่ารักมาก โดยเฉพาะมีการ

ปฏิบัติสวดมนต์เป็นกิจวตัรประจ าวนัทั้ง ๓ เวลา มีกิริยามารยาทท่ีเรียบรอ้ย 

ทั้งน้ีเพราะวา่พวกเขามีครแูละกระบวนการเรียนรูท่ี้ดี ซ่ึงกล่อมเกลาใหพ้วกเขา

เติบโตทั้งการเรียนและการเติบโตของจิตใจ 

ส าหรบันักเรียนโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง โรงเรียนคือบา้นหลงัท่ีสองท่ีพวก

เขาจะตอ้งแวะเวียนมาท ากิจกรรมบ่อยครั้งบาง เดือนท ากิจกรรมกนัเกือบทุก

วนัหยุด ในวนัท่ีโรงเรียนเปิด ตอนเย็นหลงัจากเลิกเรียนแลว้ ก็แวะเวียนมายงั

โรงเรียน ช่วย ผอ.ท างานในโรงเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ ตามวาระ การ

เรียนรูข้องเด็กท่ีน่ีจึงเกิดขึ้ นตลอดเวลาท่ามกลางการเรียนรูท่ี้ไม่รูจ้บ 

 

 
 

“จุดประสงค์ของการศกึษา คอื การแทนทีค่วามคดิทีว่่างเปลา่ด้วยความคดิทีเ่ปิดกว้าง”  
มลัคอลม์ ฟอร์บส ์(นกัธุรกิจ) 
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ท าไมพวกเขาจงึกลบัมาท ากิจกรรมที่โรงเรียนเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 
ความสมัพนัธ ์บวร สายสมัพนัธก์ารเรียนรูท้ี่ รร.วดัโพธ์ิทอง 

น้องๆ ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง แมจ้ะจบการศึกษา

จากท่ีน่ีไปนานแลว้ก็ตาม แต่เขาก็ยงักลับมาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ

เม่ือมีโอกาส ซ่ึงน้อยคนนักท่ีจะกลบัมาช่วยเหลือโรงเรียนของตนเองอยา่งพวก

เขา 

น้องไก่ เฟิรน์ ตน้ น้อง อาร์ ฟ้า และแตม้ เขาท าอะไรกันบา้ง และ

โรงเรียนแหง่น้ีใหอ้ะไรแก่เขาบา้ง 

ทั้งหมดอยู่ในชุมชนเดียวกัน ดังน้ันจึงง่ายต่อการนัดหมายใหม้าพบ

กนัเม่ือมีงานการ หรือแมจ้ะไม่มีการงานแต่ก็ไดม้าพบปะสงัสรรค์ พูดคุยกัน 

ถามสารทุกข์สุขดิบ ดว้ยความริเร่ิมของผูอ้ านวยการโรงเรียน กลุ่มน้ีเร่ิมจาก

การเล้ียงรุ่นก่อน จากน้ันจึงสรา้งสรรคกิ์จกรรมอ่ืนๆ ตามมา เช่น เป็นพ่ีเล้ียง

ในค่ายนักเรียน คอยดแูลรุน่น้อง 
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เม่ือสมยัท่ีน้องๆ เรียนท่ีโรงเรียน

น้ี เขาไดร้ับประสบการณ์พิเศษอะไรบา้ง 

อารบ์อกกบัเราวา่ มีทั้งการน านักเรียนไป

เรียนรูต้ามศูนยก์ารเรียนรูต่้างๆ และน า

ศูนย์การเรียนรู ้ วิทยากรให้ความรู ้ถึง

โรงเรียน มีครูชาวต่างประเทศมาสอน

ภาษาอังกฤษให ้ดนตรีไทย ท าใหเ้ด็กๆ 

ไดพ้ัฒนาทักษะต่างๆ อย่างรอบดา้น โดยไม่ติดว่าการเรียนรูต้อ้งอยู่ใน

หอ้งเรยีน เป็นการเปิดโลกกวา้งใหก้บัพวกเขา 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น วงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน 

ดนตรีไทย ใหเ้ด็กฝึกการกลา้แสดงออก การรณรงคป์ลกูตน้ไมใ้นชุมชน 

“โรงเรยีนน้ีมีความผูกพนักับพวกเราเยอะ โรงเรยีนใหเ้รา
มาก ท าใหเ้รากลา้แสดงออก รูจ้กัการแสวงหาความรู ้ท า

ใหเ้ราคน้พบในส่ิงท่ีเราถนดั ส่ิงท่ีเราชอบ” 

เฟิรน์ มีความสามารถพิเศษทางดา้นการเขียนบทกวี ไดร้บั

รางวลัจากการประกวดระดบัประเทศมาแลว้ 

ตั้ม ชอบรอ้งเพลง เป็นนักรอ้งประจ าวงลกูทุ่งของโรงเรียน 

น้อง เช่นเดียวกบัเฟิรน์ 

อาร์ รักในการพูด ปัจจุบันเป็นนักจัดรายการเสียงตามสาย

ของโรงเรียน ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการศึกษา เด็ก เป็นพิธีกร คุมเคร่ือง

เสียง 

ฟ้า ความสามารถพิเศษ คือ ร าไทย แต่ในปัจจุบนัไม่ค่อยไดใ้ช ้

แตม้ มีความสามารถทางดา้นดนตรี แลว้ก็มาช่วยสอนใหก้บัน้องๆ นอกจากน้ี

แตม้ยงัช่วยงานผูอ้ านวยการเท่าท่ีจะช่วยได ้ 
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“โรงเรียนน้ีเขาจะคอยจ ้าจี้ จ ้าไช ดูแลเป็นรายบุคคล คนน้ีมี
ความสามารถดา้นไหน อาจารยจ์ะคอยแนะ ผูอ้ านวยการจะสอนเร่ืองการ

อยูร่่วมกัน การใชชี้วิต คุณธรรม เน้นใหเ้ราเป็นคนดี อยูใ่นสงัคมได ้สอน

ใหเ้ราเป็นผูน้ าท่ีดี แต่โรงเรียนท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนัน้ีจะไม่” 
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ดังน้ัน ส่ิงท่ีติดตัวเด็กๆ ออกไปก็คือ ความเป็นผูน้ า มีจิตอาสา อยาก

ช่วย อยากท า กลา้แสดงออก ทักษะในการด าเนินชีวิต มีส่ิงหน่ึงท่ีบอกเราใหรู้ ้

ว่า ผูอ้ านวยการของโรงเรียนน้ี เป็นผูจุ้ดประกายความคิด สรา้งเสริม

พฤตกิรรมดา้นดีใหก้บัเด็กๆ โดยใชต้วัเองเป็นแบบอย่าง เม่ือผูอ้ านวยการ

มาด ารงต าแหน่งท่ีน่ี ท่านยกเลิกการท าเวร แต่จะเก็บกวาดเอง เม่ือเด็กๆ เห็น

ก็จะเร่ิมมาลงมือช่วย เม่ือเด็กๆ เร่ิมออกนอกกรอบ ท่านจะไม่ลงโทษ แต่จะให้

ขอ้คิด ใหเ้ด็กคิดเอง ส่งเสริมใหเ้ด็กท าในส่ิงท่ีตนเองถนัด มีความเขา้ใจเด็ก มี

ความเสียสละ น้องๆ บอกกบัเราวา่ 

“มาช่วยผูอ้  านวยการท างาน สงสารท่านวา่ท่านเหน่ือยอย ูค่น
เดียว โรงเรยีนไม่มีภารโรง ตอนงานตลาดนัดคณุธรรมท่ีเพ่ิง

จดัไป ตีหน่ึง ตีสองท่านก็ยงัไม่ไดน้อน ตอ้งมาจดัโต๊ะ จดัเกา้อ้ี 
เตรยีมงาน ท่านไม่เหมือนกับ ผอ.ท่ีอ่ืน เชน่ การดแูลนักเรยีน 

อาหารกลางวนัใหไ้ดร้บัประทานกันทกุคน ตอนเชา้ตอนเย็น

แกก็มากวาดขยะ ท่านมีความทุ่มเท ไปทัศนศึกษาขา้งนอก
เราไม่ตอ้งเสียเงิน เงินเดือนท่าน ท่านก็น ามาใหก้ับโรงเรยีน 

เป็นครท่ีูเป็นครจูรงิๆ” 

ส่ิงท่ีเด็กๆ จ าไดแ้ม่นย าเก่ียวกับท่านก็คือ ค าพูดท่ีว่า “ลูกศิษย์ของ
ผมไม่ตอ้งเรยีนเก่ง แตข่อใหเ้ป็นคนเก่งและเป็นคนดี” 

ส่ิงท่ีน้องๆ หวังให้โรงเรียนเป็นในอนาคตต่อไป คือ อยากเห็น

โรงเรียนมีการท ากิจกรรมต่างๆ เหมือนเดิม มีคนมาช่วยผูอ้ านวยการพัฒนา

รุน่น้อง ใหค้นในโรงเรียนมีความรกั ความสามคัคีกนัมากขึ้ น 

จะเห็นว่า เป็นปรากฏการณ์ไม่บ่อยนักท่ีเราจะพบเห็นเด็กท่ีจบจาก

โรงเรียนประถมไปแลว้ ยงักลบัมาท ากิจกรรมกบัโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองทั้งๆ ท่ี

โรงเรียนใหม่ท่ีไปเรียนก็มีกิจกรรมใหท้ าเช่นกัน การแสดงออกของแด็กท่ีน่ีจึง
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เป็นการบ่งบอกใหเ้ห็นถึงความรกัและความผูกพนักบัโรงเรียนชั้นประถมของ

พวกเขา   

 โดยเฉพาะกับผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีเด็กๆ จะสนิทเป็นพิเศษ

เน่ืองจากท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี เสียสละเพ่ือเด็กมาตลอด  ความผูกพันท่ีท า

กิจกรรมร่วมกันท าให้เด็กท่ีน่ียังระลึกถึงครูและผู้อ านวยการท่ี น่ีเสมอ 

เพราะฉะน้ันเม่ือมีโอกาสก็จะเขา้มาเยี่ยมเยียนและท ากิจกรมต่างๆเสมอ  

ความผกูพนัระหวา่งนักเรียนและโรงเรียนท่ีน่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นเพราะวา่การท างาน

ร่วมกันเท่าน้ัน แต่ว่าเกิดจากความผูกพันด้านความรู ้สึกท่ีผู้อ านวยการ

โรงเรียนทุ่มเทกับการจดักระบวนการใหก้ับนักเรียน แมก้ระทัง่เงินเดือนของ

ตัวเองก็ใชส้ าหรับการจัดกระบวนการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนจนหมด และอยู่

ร่วมกับเด็กตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการท า กิจกรรมในโรงเรียนหรือนอก

โรงเรียน 

 นอกจากน้ีแลว้ความสัมพันธ์กับชุมชนซ่ึงเป็นผูป้กครองของนักเรียน 

ผูอ้ านวยการก็มีความสนิทสนมและใหก้ารช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชนจึงเป็นไปอยา่งดียิ่ง เพราะฉะน้ันเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีจะตอ้งพา

เด็กไปเรียนรูน้อกโรงเรียนจึงไดร้บัการสนับสนุนอยา่งเต็มท่ี และผูป้กครองก็

ไวว้างใจใหท้ ากิจกรรมรว่มโรงเรียน 

 ในการปฏิบติัหรือออกแบบกิจกรรมการพฒันานักเรียนจึงมีผูป้กครอง

เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย และในการจัดกิจกรรมหลายครั้งเป็นการออกแบบให้

ผูป้กครองเป็นส่วนหน่ึงของการท ากิจกรรม ท าใหผู้ป้กครองเกิดการเรียนรูท่ี้

ส าคัญว่าโรงเรียนมีความจริงจังในการจัดการเรียนการสอน และท่ีส าคัญไป

กว่าน้ัน คือการลงไปเยี่ยมบา้นและรูจ้กักับผูป้กครองของนักเรียนอยา่งทัว่ถึง 

และใหก้ารช่วยเหลือบุตรหลานอย่างจริงจังและจริงใจตลอดเวลานับสิบปีท่ี

ผู้อ านวยการมาอยู่ท่ีน่ี ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ฝ่ายคือบ้าน โรงเรียนและวัด
กลายเป็นกระบวนการสรา้งการเรียนรูท่ี้ส าคญัยิง่ของโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  
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โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  
แหลง่มัว่สุมทางปัญญาแสวงหาการเรียนรู ้

 
 

 
 
เด็กจากไหนก็ไม่รู.้.. 
แตม่ามัว่สุมทางปัญญาแสวงหาการเรียนรูก้นัที่น่ี 

ท่ีโรงเรยีนวดัโพธิ์… หอ้งเรยีนไม่มีรัว้ ความรูไ้ม่มีก าแพง เพราะเชื่ อวา่ 
ความรูมี้อย ู่ทั่วไป ทุกหนทุกแห่ง ทกุๆ ท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้ไม่วา่จะใตโ้คน

ตน้ไมห้รอืทุ่งนา ไม่วา่ในเมืองหรอืชนบท ดงัน้ัน จึงท่ีน่ีจึงสอนใหเ้ด็กพยายาม

เรยีนร ูจ้ากสิ่ งรอบตวั เรยีนร ูผ้า่นการปรบัตวัเขา้กับธรรมชาติเพ่ือมีชีวติอย ูร่อด 

เรยีนรูจ้นก่อเกิดประสบการณ ์กลายเป็นฐานทางภมิูปัญญา ผกูพันผา่นความ

เชื่ อประเพณี วฒันธรรม แอบแฝงอย ูใ่นวถิชีีวติของ…คน…ของชมุชน  

ดงัน้ัน จงึไม่น่าแปลกใจท่ี เด็กๆ ท่ีโรงเรยีนแห่งน้ีจะมีความสขุในการ

มาเรยีน มีความสขุในการเรยีนร ู ้อยากเรยีนรูแ้ละร ูจ้กัน าปัญหามากองแลว้น่ัง

ลอ้มวงวเิคราะหห์าวธิีเพ่ือแกไ้ขปัญหา  
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ในช่วงวนัเสารอ์าทิตยเ์ด็กนักเรียนจะชอบมาท ากิจกรรมร่วมกันท่ีน่ี 

ทั้งเป็นการท ากิจกรรมในโรงเรียนและท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียน ทั้งรุ่นพ่ีรุ่น

น้องทั้งท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนน้ีไปแลว้ ก็ยังกลับมาท ากิจกรรมร่วมกัน 

รวมทั้ งนักเรียนท่ีไม่เคยมาเรียนท่ีน่ีก็ยังมาร่วมท ากิจกรรมด้วย ท่ีน่ีจึง

กลายเป็นแหล่งมัว่สุมทางปัญญาใจกลางบริบทรอบขา้งท่ีเป็นทุ่งนาและสวน

ป่าไมผ้ล  

 เราจึงเห็นภาพท่ีเยาวชนทุกคนรูจ้ักกันหมดแมว้่าจะต่างวยักันมาก 

เด็กท่ีน่ีจึงสนิทกันเป็นพ่ีน้องกันแบบกลมเกลียว กระบวนการเรียนรูข้องเด็ก

โรงเรียนวัดโพธ์ิทองจึงเป็นการเรียนรูแ้บบพ่ีถ่ายทอดสู่น้อง เป็นรูปแบบท่ี

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้ันและกันได้เป็นอย่างดี ปรากฏการณ์

เหล่าน้ีกลายเป็นการเรียนรูท่ี้ส าคัญของระบบการเรียนรู ้ ทั้งน้ีเพราะจะหา

รปูแบบการเรียนรูเ้ช่นน้ีไดไ้ม่ง่ายนัก เพราะรุ่นพ่ีท่ีจบไปแลว้ในโรงเรียนอ่ืนๆ

ไม่ไดม้าท ากิจกรรมร่วมกบัน้องๆเหมือนโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  ในอนาคตพวก

เขาจะไดร้บัการช้ีแนะและช่วยเหลือจากรุน่พ่ีอยา่งจริงจงัในการออกไปเรียนต่อ 

หรือการใชชี้วติในโลกภายนอก 

 ในช่วงการท ากิจกรรมจะพบนักเรียนท่ีไม่ใช่ศิษยเ์ก่าเขา้มาร่วมท า

กิจกรรมดว้ย มากนัจากหลายโรงเรียน เป็นพ้ืนท่ีของการผูกมิตรท่ีดี จากการ

สังเกตการเขา้ร่วมท ากิจกรรม พบว่า นักเรียนท่ีน่ีมีความสุข เป็นความสุขท่ี

พวกเขาไดเ้รียนรูโ้ลกภายนอกและโลกซ่ึงในโรงเรียนของพวกเขาไม่ไดส้อน ท่ีน่ี

เป็นสนามของการเรียนรูท่ี้ส าคญัซ่ึงพวกเขาสามารถออกแบบสนามการเรียนรู ้

ไดด้ว้ยตนเอง แมว้่าจะมีครูคอยช้ีแนะอยู่เบ้ืองหลงัแต่ทว่ายงัไม่ส าคัญเท่ากับ

การการท่ีพวกเขาต่ืนขึ้ นมาสนใจต่อการเรียนรูท่ี้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ใส่จะ

สมัผสั 
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กระบวนการเรียนรูท้ี่เตบิโตจากภายใน 

 

 
เนน้การเรียนรูท้ี่เตบิโตจากภายใน 

ความปรารถนาของครูของโรงเรยีนวดัโพธิท์อง คงจะไม่ต่างจากบท
เพลงนี้ คอื  

“…จงตัง้ใจ ใหเ้ป็น คนเก่ง คนด ี เจา้ไปไดด้ ีโชคด ีครกูอ้สขุใจ  

แตอ่ยา่เอาความรู ้ไปคดโกงใคร  จงใชช้ีวติ บนความดงีาม…”  

ดว้ยหวงัท่ีจะปลกูฝังใหเ้ดก็ๆ เติบโตเป็นคนท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม มี

ความรบัผดิชอบ เป็นคนท่ีมีความเชื่ อมัน่ในความเป็นมนุษย ์ใฝ่เรยีนรู ้ฝึกฝน

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง และสมดลุทั้งกาย ใจและจิตวญิญาณ และท่ีส าคัญคือ 

สามารถน าความรูแ้ละทักษะไปใชใ้นการส่งเสริมใหเ้กิดการเปลี่ ยนแปลงใน

ระดบับคุคล ชมุชน องคก์ร และสงัคมสืบไป 
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ผอ.บอกวา่ “เด็กท่ีน่ีไม่ไดเ้น้นใหเ้รยีนเก่ง แต่เน้นใหเ้ป็นคนเก่งและด ี
เราจะไม่ใส่ใจเท่าไหรก่ับเกรดนักเรยีน ท่ีส  าคัญเขาตอ้งไดเ้รยีนรู ้เขาตอ้งเป็น

คนดี เด็กท่ีน่ีจะเน้นมากเรื่ องความถกูผิด แต่จะไม่เน้นเรื่ องการเก่งในต ารา ” 
กระบวนการเรียนรูข้องเด็กท่ีน่ีไม่ไดเ้ป็นการเรียนรูเ้ฉพาะการวางแผนการ

ท างานเท่าน้ันแต่เป็นการเรียนรู ้ถึงคุณธรรมและการคิด เพราะว่าส่ิงท่ี

ผูอ้ านวยการเน้นมากก็คือการท างานตอ้งประกอบดว้ยความดี  

กระบวนการเรียนรูแ้บบน้ี จ าเป็นตอ้งท ากันอย่างต่อเน่ืองและทุ่มเท

กนัอยา่งเต็มท่ีจึงจะประสบความส าเร็จ เพราะฉะน้ันในการท ากิจกรรมทุกครั้ง

จะมีการสอดแทรกเร่ืองของคุณธรรมเขา้ไปดว้ย และเป็นการสอนในท่ามกลาง

การท างาน ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูว้า่ การท างานจะตอ้งประกอบไปดว้ยการ

เสียสละและการมีจิตอาสา   

การสอนใหเ้ด็กท่ีน่ีท ากิจกรรมไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการท ากิจกรรม

เท่าน้ันแต่เป็นกระบวนการเรียนการสอนส าหรบัชั้นเรียนดว้ย ท าใหเ้ด็กเรียนรู ้

แบบซึมซับเพราะได้รับการเน้นย ้าอยู่เป็นประจ า และท่ีส าคัญไปกว่าน้ัน

โรงเรียนท่ีน่ีมีรูปธรรมชดัเจน เพ่ือเป็นสถานท่ีสรา้งการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียน 

การเรียนรูข้องท่ีน่ี จึงพรอ้มต่อการสรา้งคุณธรรมใหก้ับเด็กค่อนขา้งมาก  จาก

การร่วมเรียนรูจ้ะพบว่าทุกกิจกรรมของเด็กท่ีน่ีจะสอนใหมี้คุณธรรมและจิต

อาสาควบคู่กนัไปเสมอ  
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ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดนิ้ยามไว ้ดงัน้ี  

คุณสมบติัของคนเก่ง  

ความรูไ้ทย ความรูส้ากล  

ความรอบรูค้วามสามารถพิเศษเฉพาะทาง  

ความคิดสรา้งสรรค ์มีทกัษะเป็นผูน้ า-ผูต้ามท่ีดี  

ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี  

เรียนรูด้ว้ยตนเองได ้ 

คุณสมบติัของคนดี  

ด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ ดีทั้งจิตใจและพฤติกรรม  

มีวนัิยต่อตนเองและสงัคม มีจติใจเป็นประชาธิปไตย  

ควบคุมตนเองไดพ้ฒันาตนเองเต็มศกัยภาพ  

จิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  

อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ท างานเพ่ือส่วนรวม  

คุณสมบติัของคนมีความสุข  

รา่งกายแข็งแรง รา่เริงแจม่ใส  

จิตใจเขม้แข็ง มีความสุขในการเรียนรูแ้ละการท างาน  

มีความรกัต่อทุกสรรพส่ิง มนุษยสมัพนัธดี์  

ปลอดพน้อบายมุข 

 

 

 

คุณสมบติัของคนเก่ง คนดี คนมีความสุข 
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โรงเรียนวดัโพธ์ิทองกบัระบบการศึกษาในปัจจุบนั 

 
 

 
เม่ือโรงเรียนวดัโพธ์ิทองมองระบบการศึกษาปัจจุบนั 

กฎหมายก าหนดใหมี้องคก์รทางวชิาการท่ีเชี่ ยวชาญดา้นการประเมิน

คณุภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการจดัการศึกษาของไทยใหมี้คณุภาพ 

และใหผ้ ูเ้รียนไดร้บัการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีการบริหาร และการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ผ ู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมี

ความสขุ…โดยใหมี้การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาทกุแห่งจะไดร้บัการประเมินคณุภาพ

ภายนอกอยา่งน้อย 1 ครัง้ในทกุ 5 ปี การประกันคณุภาพการศึกษาเป็น

กระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสรา้งความมัน่ใจและใหห้ลกัประกันต่อผูเ้รยีน 

ผูป้กครอง ชมุชนและสงัคม วา่สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาใหมี้คณุภาพ 

และมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครฐัและ

เอกชน อนัก่อใหเ้กิดคณุปูการอยา่งใหญห่ลวงตอ่การพฒันาคณุภาพการศึกษา 

และการยกระดบัศักยภาพการแขง่ขนัของประเทศไทยในสงัคมโลก 
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ผอ. บอกวา่ “เราไม่สนใจวา่ สมศ. จะประเมินเราอยา่งไร เพราะท่ีน่ี
เราท าจรงิ ของจรงิ คือ การท่ีไดล้งมือปฏบิตัิไม่ใชก่ารท าเอกสาร สิ่ งท่ีเราสนใจ

คือคณุภาพของเดก็ไม่ใชก่ารไดล้  าดบัท่ีสงูขึ้น” เม่ือมีพ้ืนฐานการคิดในลกัษณะ
เช่นน้ี การออกแบบการเรียนรูข้องโรงเรียนวดัโพธ์ิทองจึงแตกต่างจากโรงเรียน

อ่ืนๆ กล่าวคือไม่มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. แต่เป็น

การประเมินว่าเด็กมีคุณธรรมหรือไม่ เป็นคนดีและรู ้จักตัวเองหรือไม่ 

กระบวนการเรยีนการสอนท่ีโรงเรยีนวัดโพธิ์ทองจงึเป็นการพฒันาขึ้นของ

นกัเรยีน ไม่ใช่การพฒันาเล่ือนขัน้ของครู  

ผอ.ท่ีน่ีจึงไม่ใส่ใจกับความเป็นไปของระบบกฎเกณฑ์ท่ีสรา้งขึ้ นจาก

ภายนอกมากนัก แต่ส่ิงท่ีส าคัญคือ การใหค้วามส าคัญกับการเติบโตทาง

สติปัญญาของเด็กมากกวา่ เพราะวา่น่ีคือปรชัญาท่ีแทจ้ริงของระบบการศึกษา

ท่ีมีขึ้ น ระบบระเบียบท่ีคิดคน้ขึ้ นลว้นเป็นส่ิงภายนอกท่ีมีไวก้ ากับควบคุม 

ระบบราชการครู โดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งอะไรมากมายนักกับการพฒันาสติปัญญา

ของเยาวชน ส่ิงท่ีโรงเรียนน้ีสนใจจึงไม่ใช่ ระบบการประเมินของรฐั หากแต่คือ

การประเมินผลเพ่ือการพฒันาเพ่ือตวัเด็กใหเ้ขากา้วหน้าไปใหไ้ด ้ 

ผลการวิจัยหลายช้ิน ช้ีว่าระบบการศึกษาของชาติยังไม่สามารถ

เตรียมนักเรียนใหมี้ความรูแ้ละทักษะใหม่ท่ีจ าเป็นส าหรบัการเป็นประชาชนท่ี

มีคุณภาพในอนาคตไดอ้ยา่งพอเพียง ผลท่ีนักเรียนแสดงออกมายงัอยูใ่นระดับ
ท่ีไม่น่าพึงพอใจนัก เพราะนักเรียนยงัมีความรูค้วามสามารถค่อนขา้งอยู่ใน

ระดับต า่ และขอ้มลูก็ช้ีใหเ้ห็นว่าผลของการศึกษาไม่ไดข้ึ้ นอยูก่ับตัวนักเรียน 

คร ู หรือหลกัสูตรการศึกษา เพียงล าพงั หากแต่ขึ้ นกบัตัวแปรอ่ืนๆ มากมาย 
บางตวัแปรสามารถแกไ้ขปรบัปรุงไดใ้นระดับปฏิบติั หลายตัวแปรตอ้งการการ
ปรบัเปล่ียนในระดับนโยบาย เป็นตน้วา่ ค่าใชจ้่ายทางการศึกษา สถานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของครอบครวั ฯลฯ 
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โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ล้วนตกอยู่ภายใต้ระเบียบและ

กฎเกณฑ์เพ่ือความเจริญกา้วหน้าของครูและโรงเรียน แต่ไม่ไดต้ระหนักถึง

ความเจริญกา้วหน้าของนักเรียนแต่อยา่งไร ฉะน้ัน ต าแหน่งแหง่ท่ีของโรงเรียน

วดัโพธ์ิทองจึงเป็นอิสระในเชิงการจดักระบวนการเรียนรู ้ไม่จ ากดัตัวเองอยูใ่น

กรอบ ท่ีเป็นเคร่ืองขดัขวางความเจริญทางสติปัญญาของเด็ก  

จะเห็นว่าการจดัการศึกษาจะจดัในลักษณะอย่างไรน้ัน จะขึ้ นอยู่กับ

ฐานแนวคิดของผูจ้ดัคือโรงเรียน และผูจ้ดัน้ันมีความรูค้วามเขา้ใจในชีวิตและ

สงัคมแค่ไหนเพียงใด  

การจดัการศึกษาเป็นมรรควิธีในการพัฒนาคนอย่างหน่ึง เหตุผล

เพราะเม่ือเรามีการด าเนินชีวิตอยู่ตราบใด หรือยังมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ตราบ

ใด ตราบน้ันเราจะตอ้งเรียนรูอ้ยู่ตลอด เรียนรูค้น และเรียนรูท่ี้จะอยู่กับคน 

เรียนรูง้านและตอ้งเรียนท่ีจะท างานใหป้ระสบผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทุก

อย่างจึงรวมอยู่ท่ีการจดัการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนและการพฒันาคนหรือจะ

เรียกวา่พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นหวัใจของการพฒันาทั้งมวล   

สงัคมไทยไม่อาจพัฒนาได ้หากส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในระบบการศึกษายงัคง

จ ากัดอยู่เ พียงแค่การพัฒนาตามค าสั ่งเ บ้ืองบนแต่ยังไม่อาจก้าวเข้าสู่

ความกา้วหน้าในอีกระดับหน่ึงได ้...เพียงแต่โรงเรียนวดัโพธ์ิทองใหค้ าตอบวา่

การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร ในท่ามกลางภาวะ

ความมืดมนของระบบการศึกษา ท่ีน่ีตั้งหลกัคน้หาหนทางใหต้ัวเองและเช่ือมัน่

และกา้วเดินต่อไป 

 

 
 

 

 

"ความรู้ไม่ใช่ปญัญา"  
"สิง่เดยีวทีข่ดัขวางการเรยีนรู้ของขา้พเจา้คอืระบบการศกึษา" 

อลัเบร์ิต ไอนส์ไตน ์(นกัฟิสกิสร์างวลัโนเบลสาขาฟิสกิส ์ปี 1921) 
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เรียนรูอ้ะไรดีๆ จากโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง 
 

 
แนวทางการพฒันาโรงเรียน  

 โรงเรยีนวดัโพธิ์ทองเนน้ใหผ้ ูเ้รยีนสามารถเลือกเรยีนในสิ่ งท่ีตนอยาก

เรียนรู ้ ซ่ึงจะเป็นประตสู  าหรบัการเปิดไปเชื่ อมโยงกับความรูอ่ื้นๆ แบบมี

ความสขุ… โดย มีแนวทางการพฒันาโรงเรยีนดงัน้ี 

สรา้งโอกาส จากการท างานภายใตข้อ้จ ากัด ท่ีน่ีท างานภายใต้

ขอ้จ ากัด หากมองจากความไม่พรอ้มและเปรียบเทียบกับสภาพของโรงเรียน

อ่ืนๆ พบวา่โรงเรียนวดัโพธ์ิทองมีขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรอยูพ่อสมควร แต่ทวา่

สภาพเช่นน้ีกลบัเป็นการสรา้งโอกาสใหส้ามารถใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

แปรสภาพเป็นแหล่งเรียนรูไ้ด้อย่างดียิ่ง เพราะฉะน้ันขอ้จ ากัดไม่ได้เป็น

อุปสรรคแต่อยา่งใดส าหรบักระบวนการพฒันาการเรียนรูข้องเด็กใหก้า้วหน้า

ยิง่ขึ้ นไป หากวา่ความตั้งใจบงัเกิด ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ก็จะไม่เป็นขอ้จ ากดัอีกต่อไป 
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 สรา้งจิตวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่ของความเป็นครู  ส่ิงท่ีส าคัญและ

กลายเป็นแรงขับเคล่ือนทุกอย่างก็คือ  ความมุ่งมัน่ของครู โดยเฉพาะ

ผูอ้ านวยการท่ีเสียสละตนเองเขา้มาใชชี้วิตในโรงเรียนตลอดทั้ง 24 ชัว่โมง ทั้ง
เสียสละเงินเดือนเกือบทั้ งหมดในแต่ละเดือน เพ่ือท่ีจะน าไปสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูข้องเด็ก เป็นการหยิบยื่นโอกาสเพ่ือใหส้ายธารของการ

เรียนรูข้องเด็กใหก้วา้งขวางออกไป 

 ท าใหทุ้กอย่าง กลายเป็นเครื่องมือของการเรียนรู  ้ทั้งตน้ไมแ้ละ

พ้ืนท่ีใตถุ้นอาคารสามารถกลายเป็นท่ีเรียนรูข้องนักเรียนได ้การจดักิจกรรม

ขององค์กรต่างๆภายนอกชุมชนกลายเป็นโอกาสของการเรียนรูท่ี้ดีของ

นักเรียน โรงเรียนสรา้งใหกิ้จกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรูอ้ย่าง

แทจ้ริง ดว้ยการสนับสนุนใหนั้กเรียนเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบัองคก์รเหล่าน้ัน  

ท าใหโ้ลกของการเรียนรูข้องเด็กโรงเรียนโพธ์ิทองซ่ึงเป็นโรงเรียนเล็กในชนบท 

กลายเป็นสายธารการเรียนรูท่ี้ขยายกวา้งขวางออกไป โดยท่ีไม่ถูกจ ากัดดว้ย

สภาพของพ้ืนท่ี 

 พฒันาคน น าการพฒันาคะแนนนกัเรยีน โรงเรียนน้ีใหค้วามส าคญั

กับกระบวนการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาใหเ้ด็กสอบไดค้ะแนนสูง ทั้งน้ี

เพราะว่าหากท าใหเ้ขารูจ้กัตนเองและมีสติปัญญาในการกระท าส่ิงต่างๆแลว้

เขาก็สามารถเรียนรูส่ิ้งท่ีอยู่ในต าราไดอ้ย่างไม่ยากเย็น การเรียนการสอนน้ี

น่าจะเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้สรา้งคนเพ่ือใหเ้ขาเติบโตไดบ้นฐานชีวิตจริง ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีท่าน ผอ.ย า้อยูต่ลอดเวลาวา่ท่ีน่ีเน้นการพฒันาคน... 

จะเห็นว่า การพัฒนาเด็ก พัฒนาโรงเรียน หรือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา คงไม่ใช่แค่การทุ่มเททรพัยากร ท่ีมุ่งตรงไปยงัเด็กซ่ึงเป็นผูเ้รยีน 

เท่าน้ัน หากแต่คงตอ้งมองถึงการพัฒนาทั้งระบบตัง้แต่ นโยบาย บคุลากร 

กระบวนการ วธิีการท างาน อยา่งเป็นองคร์วมทัง้หมด ทัง้ผ ูบ้รหิารสถานศึกษา 

ครผู ูส้อน ตลอดจนบคุลากรทางการศึกษาทกุๆ ฝ่าย 
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เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่

ความส าเรจ็ของการปฏิรปูการศึกษา กรอบแนวทางของการพัฒนา คือ ๑) 

จะตอ้งพัฒนาทั้งความรู ้ทักษะ และทัศนคติท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่ องท่ีตอ้งการให้

เกิดการเรยีนรู ้ และน าไปสู่การปฏิบัติ ๒) ตอ้งมีกระบวนการส าคัญในการ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ทักษะ และทัศนคติ และ ๓) ตอ้งสรา้งจิตส านึกใน

การมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหารว่มกัน 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นการลงทนุท่ีส  าคัญยิ่ งในการพัฒนา

ประเทศ และเราใชก้ารศึกษาเป็นเครื่ องมือใน การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

ดว้ยวธิีต่างๆ ในบรรดาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิผลในการ

พฒันา ซ่ึงมีหลายปัจจยัน้ัน ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคัญท่ีสดุ แมเ้ราจะมี

ปัจจยัอ่ืนๆ อยา่งสมบรูณ ์แต่ถา้ทรพัยากรมนุษยไ์ม่มีคณุภาพแลว้ การพัฒนา

ก็ไม่อาจประสบผลส าเรจ็สงูสดุได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.วิจติร ศรีสอา้น อดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าววา่  
จากการประชุมยุทธศาสตร์การศึกษาไทย ท่ีประชุมไดมี้การ

พิจารณาถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาการศึกษา 
พบวา่มี 6 ปัจจยั คือ  

1. ผูเ้รียน  
2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
3. เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน  
4. ระบบการจดัการศึกษา  
5. ความเขม้แข็งของสถานศึกษา  
6. การมีส่วนรว่มของเอกชนและชุมชนในการจดัการศึกษา 
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