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บทบาทในโครงการ :  ใช้โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
เป็นโรงเรียนสุขภาวะตัวอย่าง พร้อมทั้งอำนวยความ 
สะดวก เรื่องสถานที่ในการสร้างการเรียนรู้ และอบรม 
ครู ผู้บริหาร ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เห็น 
“แนวทาง” การพัฒนาเป็นโรงเรียนสุขภาวะสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นมาผ่านเครือข่าย
โรงเรียนนอกกะลาเพื่อเป็นพื้นที่หนึ่งในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และเสริมพลังให้กับโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งลงพื้นที่ 
ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
และทำ PLC (Professional Learning Community) 

อะไรคือโรงเรียนสุขภาวะ : โรงเรียนสุขภาวะ คือ 
โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนเป็นสุขใน 4 มิติ คือ โรงเรียนเป็นสุข 
สิ่งแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข 
นำสู่นักเรียนเป็นสุข มากกว่าการไปมุ่งเก่งวิชาการ 
ความเป็นเลิศ การแข่งขัน ที่มากเกินไป  จนหลงลืมชีวิต
ความเป็นจริงในมิติของ ความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกัน 
การเคารพศักดิ์ศรี สำหรับการทำให้นักเรียนเป็นสุขมี 6 
เรื่องสำคัญ คือ 1.ความสามารถเชิงวิชาการ 2.มีทักษะ
ชีวิต 3.มีทักษะสุขภาพ 4.มีคุณธรรมจริยธรรม 5.มีความ
เป็นประชาธิปไตย รู้หน้าที่พลเมือง และ 6.รู้สิทธิหน้าที่
ปฏิบัติตน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค โดยทั้งหมดที่กล่าวมา คือ 
สิ่งที่โรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนาทำมาตั้งแต่เริ่มต้น 
และทำมาโดยตลอด จึงทำให้ได้รับโอกาสในการเป็น
โรงเรียนสุขภาวะตัวอย่าง 

นอกจากงานในส่วนนี้แล้ว โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
ก็มีโครงการของตัวเอง คือ “โครงการงอกนอกกะลา”ที่ได้
รับทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวเดนมาร์ก โดยเป้าหมาย
ของโครงการนี้  คือ  การขยายโมเดลโรงเรียนลำปลาย-
มาศพัฒนาออกไป โดยปัจจุบันขยายผลไปยังโรงเรียน
เป้าหมายใน  2 จังหวัด ได้แก่ 1) จ.น่าน คือ โรงเรียน 
ป่ากลาง และโรงเรียนบ้านนาหนุน  2) จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว และโรงเรียนบ้านหนองอารี
พิทยา ที่เลือก 2  จังหวัดนี้เป็นจังหวัดนำร่อง เพราะเป็น
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวไม่สูง เยาวชนมีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาน้อย ทำให้เป็นจังหวัดที่น่าจะได้รับโอกาสในการ
พัฒนามากกว่าที่อื่นๆ 



หากภายในสามปีเราสามารถทำให้โรงเรียนเหล่านี้เกิด 
ความสำเร็จ และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธี 
การในการเรียนการสอนได้ โรงเรียนเหล่านี้ก็จะกลาย 
เป็นโหนดในการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัด 
เดียวกัน จนเกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงทั้งจังหวัด 
แต่ทั้งหมดนี้ เราต้องค่อยๆ ทำไปให้ได้ดีและมีคุณภาพ 
เพราะเราไม่ได้ต้องการจำนวนโรงเรียนที่มาก   แต่ต้อง 
เกิดเป็นความสำเร็จตามที่อยากเห็นจริงๆ 

บทบาทที่ทำอยู่มีส่วนในการสนับสนุน ครู เด็กและการ 
ปฏิรูปการศึกษาอย่างไร : สิ่งแรกเลยที่เป็นความตั้งใจใน 
การทำโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ก็คือ ต้องการให้ 
โรงเรียนนี้เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ใหม่ มีการจัดการองค์กรแบบใหม่ ต้องพัฒนาครูให้เป็น 
ครูแบบใหม่ (อ่านเพิ่มเติม : แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนลำ 
ปลายมาศพัฒนา  http://menupbl.blogspot.com/)

การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยการสร้างให้เด็ก 
เกิดปัญญาทั้งจากภายใน  (จิตศึกษา)  และภายนอก 
ปัญญาภายใน คือ การรู้ตัวเอง รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร 
เข้าใจตัวเองจริงๆ รู้ว่าชีวิตต้องเป็นอย่างไร ส่วนปัญญา 
ภายนอก คือ ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง 
เห็นความสัมพันธ์ของตัวความรู้ภายนอก และรู้ว่าเกี่ยว 
กับเราอย่างไรด้วย 

การจัดการองค์กรแบบใหม่ อย่างแรกคือการทำโรงเรียน 
ให้เป็นเหมือนชุมชน ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี 
สัมพันธภาพที่ดีของคน มีวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร นอก 
จากนั้นยังต้องสร้างให้เป็นองค์กรการเรียนรู้มืออาชีพ 
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PLC–Professional Learning 
Community ซึ่งมีตัวกระบวนการและวิธีการที่ทำให้เกิด 
การพัฒนาครูทั้งด้านนอกด้านใน

การพัฒนาครูให้เป็นครูรูปแบบใหม่  ด้วยการทำงานร่วม 
กันของครู การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนแบบ PLC 
เพื่อให้ครูมีแบบอย่างที่ดี นอกจากนั้นยังต้องส่งเสริม
ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องขององค์ความรู้และ
เรื่องจิตใจ สำนึก ความเป็นครูไปด้วยพร้อมๆ กัน ด้วยวิธี
นี้ เราจะได้ครูแบบใหม่ในองค์กรที่ทำงานอย่างมีความ-
หมาย และทำงานอย่างมีความสุข เมื่อมีครบทั้ง 3 ส่วน
ตามที่กล่าวมา ก็น่าจะครบวงจรของการสนับสนุนครู เด็ก 
และการปฏิรูปการศึกษาได้ 

การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้อยากเห็นครูเปลี่ยนอย่างไร 
และ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็กอย่างไร : 
1.อยากเห็นครูที่กล้าคิดอะไรใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมใหม่ 
เพราะทุกวันนี้ครูไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆ เลยขาดความคิด 
เชิงสร้างสรรค์ 
2.อยากเห็นครูที่มีความรับผิดชอบ เพราะถ้าเขาคิดว่าเขา 
ต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็กสักคนนึง เขาจะตั้งใจทำงาน 
มากขึ้นจะไม่ปล่อยให้เด็กคนไหนหลุดรอดไปจากการดูแล
ได้ ความรับผิดชอบนี้ หมายรวมถึงต้องรับผิดชอบต่อผลที่ 
เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ครูต้องตั้งเป้าหมายให้งานตัวเอง อีกทั้ง 
ต้องตั้งเป้าหมายเด็กที่อยากเห็น และคิดเสมอว่าจะทำ 
อย่างไรให้เด็กนั้นเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการเห็น 
3.อยากให้ครูเกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันโดย 
ต้องเริ่มจากการนำเอาตัวอย่างที่ดี (Good Practice) 
ของโรงเรียนที่ทำงานร่วมกันแล้วเห็นผลถึงความเปลี่ยน- 
แปลงมานำเสนอให้กับโรงเรียนที่ต้องการจะเรียนรู้และให้ 
เขาสามารถคิดวิธีการหรือกระบวนการเองจากสิ่งที่ได้ 
เรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ต่อ การเรียนรู้แบบนี้ของโรง- 
เรียนลำปลายมาศพัฒนา ก็ทำอย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้ว 
และได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ผ่านช่องทางการ
สื่อสารแบบออนไลน์ 
 



แท้จริงแล้ว “ครู” นั้นกระหายอยากที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ 
พวกเขาขาดโอกาสที่จะได้ใช้หรือทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เราจึีงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ  ได้ 
เลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังตัวเด็ก 
และผมเชื่อว่าถ้าครูสามารถเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ได้ 
กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอย่างแน่นอนก็คือ 
เด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้สูง มีทักษะในการเรียน
รู้ ถ้าเขามีทักษะในการเรียนรู้สูง เขาก็จะมีทักษะการคิดทั้ง 
เชิงคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงตรรกะ มีทักษะการจัดการ 
ความรู้ มีทักษะการทำงานร่วมกัน พวกนี้จะตามมาเอง 
ถ้าเด็กได้เรียนรู้แบบมีฉันทะที่จะเรียน เขาจะได้อย่างอื่น 
ตามมาอีกเยอะมาก อย่างน้อยเด็กคนนั้นจะได้รับการยก 
ระดับทักษะ ความเข้าใจ ทัศนคติ ปัญญาภายนอกภายใน 
ถูกยกระดับขึ้นได้ระดับหนึ่ง ความรับผิดชอบจะทำให้เด็ก 
ทุกคนมีโอกาสถูกยกระดับขึ้น ส่วนความสามารถในการ 
คิดสร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมี 
ความสุข 

Case Study : ครูพรรณี แซ่ซือ เคยเป็นครูโรงเรียนอื่น 
มาก่อน ตอนแรกผมให้สอน ป.1 ครูทำหน้าที่สอนได้ดีมาก 
เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน สี่ห้าปีต่อมาเราเปิด 
มัธยม ผมให้โจทย์ครูณีว่า ผมอยากได้โรงเรียนมัธยมต้น 
โดยที่ผมจะไม่ยอมให้เด็กล้มเหลวแม้แต่คนเดียว โจทย์ 
เดียวแค่นี้ ครูณีใช้เวลาสองสามปีในการทำ ออกแบบ 
หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กไม่ 
ล้มเหลวเลยสักคนเดียว ทุกคนได้เรียนรู้ เรียนรู้อย่าง 
มีความสุข มีพัฒนาการที่ดี  ทุกคนอยากมาเรียนผ่าน 
ม.3 ไปได้อย่างมีความสุขมาก วันหนึ่งผมให้โจทย์ครูณี 
ใหม่ว่า ผมอยากให้เด็กได้เรียนรู้จิตศึกษา ผมอยากให้ครูณี 
พัฒนาหน่วยหนึ่งที่เรียกว่า Home แท้จริงคือการให้เด็ก 
กลับมาใคร่ครวญตัวเอง เห็นตัวเองได้อย่างแท้จริง ครูณี 
พาน้องๆ สร้างสรรค์กิจกรรมเป็นสิบ ยี่สิบกิจกรรมที่ตอบ 
โจทย์เรื่อง Home แล้วเด็กก็เรียนรู้เรื่องจิตศึกษาด้วยวิธี 
การเรียนรู้ที่ครูณีกับน้องๆ พัฒนาขึ้น โดยที่ผมไม่ต้องไป 
อะไรมากเลย วันครูที่แล้ว ครูณีส่งข้อความหนึ่งมาหา 
ผมว่า "ต้องขอบคุณครูใหญ่ที่สอนให้หนูศรัทธาต่อเด็ก 
เสมอ แล้วทุกครั้งที่หนูหลงทาง หนูจะนึกถึงคำนี้ แล้ว 
หนูจะได้เขากลับมาเสมอ" 
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