ผอ.ศุภโชค ปิยะสันต์
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หลักสูตรการเรียนการสอน :
แนวมอนเตสซอรี่ได้รับ นโยบายจากโครงการพัฒนาตัว
เมืองของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
บริบทของโรงเรียน :
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีอยู่ในตำบลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นักเรียน 100
เปอร์เซ็นต์เป็นชาวเขา ประกอบไปด้วยเผ่าหลักๆ คือ
อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน และมีกลุ่มลัวะ ไทลื้อ บาง
ส่วนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาในพระราชดำริ
ดอยตุง มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีนักเรียนรวมประมาณสี่ร้อยหกสิบเก้าคน มี
บุคลากรประมาณสามสิบกว่าคน ในจำนวนนี้มีครูที่
โครงการพัฒนาในพระราชดำริดอยตุงช่วยจ้างเพื่อให้
เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 5
คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่น่ีมีฐานะยากจน ไม่รู้หนังสือ
อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต่ำ

บทบาทที่รับผิดชอบ:
ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จึงเป็นภารกิจโดยตรงที่จะ
ต้องทำให้ครู เด็ก และสถานศึกษาดีที่สุด ดังนั้น บทบาท
ที่ทำก็ต้องเป็นการมุ่งให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ถ้าเราไปดูว่าทำไมเด็กเราออกมาไม่ดี เราต้องไปดูว่ามันอยู่
ที่กระบวนการไหนของการศึกษา ความเข้าใจหรือทิศทาง
นโยบายของหน่วยเหนือกับสิ่งที่เราปฏิบัติสอดคล้องกัน
ไหม บางทีถ้าเขามีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ผมก็อาจจะไม่ปฏิบัติตามเหมือนกัน เราอยู่หน้างาน เรารู้
ว่าเราควรทำอะไรบ้าง
ดังนั้น บทบาทแรกในการขับเคลื่อนการศึกษาในฐานะ
ผู้อำนวยการ ผมต้องเลือก นโยบายที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนแล้วจึงจะลงมือทำ พอเราลงมือทำสิ่งที่จะเป็น
กระบวนการจัดการศึกษาก็ไม่พ้นเรื่องตัวคนคือ ครู เพราะ
ครูเป็นตัวจักรสำคัญของการจัดการศึกษา เราต้องมาดู
ว่าครูเราจัดการเรียนการสอนอย่างไร ต้องดูว่ายังเป็นครู
ยุคโบราณอยู่หรือเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษาแล้ว เรา
พยายามจะเปลี่ยนแปลงผมพยายาม ขับเคลื่อนใน
โรงเรียน ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การจัดกิจกรรม
เสริมหลัก สูตรด้วยรูปแบบต่างๆ และ การพัฒนา
บุคลากร นี่คือ 3 เรื่องกว้างๆ ที่เราพยายามเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาในโรงเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่ถ้าเรามีบทเรียน
ดีๆเราก็จะเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับรู้ซึ่งตอนนี้มีสำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค.) เข้ามาถอดบทเรียน
มีรายการโทรทัศน์ครูเข้ามาถ่ายทำการจัดการศึกษาของ
เราไปเผยแพร่
จุดเด่นของโรงเรียนมีหลายเรื่องดังนี้1.กระบวนการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เป็นเรื่องที่ สสค. สนใจ
โรงเรียนเราจัดการศึกษาแบบฉีกแนวไปจากกระแสหลัก
เล็กน้อยในระดับมัธยม โรงเรียนทั่วไปจะเน้นการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยแต่โรงเรียนเราส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา
มีอัตราการเรียนต่อไม่สูงส่วนใหญ่จบมัธยมแล้วจะ ทำ
งานเลย เราจึงออกแบบหลักสูตรในเรื่องอาชีพ เราทด
ลองมาแล้วสิบปีก็ได้ผลที่น่าพอใจเราจัดรูปแบบการศึกษา
ที่ทำให้เด็กมีงานทำอย่างเป็นรูปธรรมมาก บทเรียนนี้
กำลัง เป็นที่สนใจของหลายแห่ง

2.การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึง ป.3 ตรงนี้
มีนโยบาย จากโครงการพัฒนาตัวเมืองของมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงเข้ามาสนับสนุนการเรียนจัดการเรียนการ
สอนแนวมอนเตสซอรี่ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือของเล่นที่เขา
เจอ อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ ที่ครูจัดเตรียม เพื่อเปลี่ยน
บทบาทเดิมที่ครูเคยเป็นคนพร่ำบ่น เคาะกระดาน มา
เป็นผู้จัดสื่อและอุปกรณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้
“ทั้งสองส่วนนี้มาจากโครงการในพระราชดำริของ
สมเด็จย่า เพราะเราอยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุง
มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวงก็สนับสนุนอยู่หลายเรื่อง ฉะนั้น
การพัฒนาโรงเรียนจะได้รับการชี้แนะในหลายๆ เรื่อง
จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเขามีบทเรียนในการพัฒนา
คนมาอยู่แล้ว เราถอดออกมาจัดในส่วนของโรงเรียน
เรา เช่น สมเด็จย่าบอกว่า ช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตัว
เองเราก็เลยคิดว่าทำอย่างไรให้เด็กเรียนจบไปแล้ว
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีรายได้เอง มีงานทำ
จึงออกมาเป็นหลักสูตรอาชีพ”
มีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นคือเน้นหลักสูตร
อาชีพ : โรงเรียนจึงมีวัตถุประสงค์พิเศษในเรื่องการ
ส่งเสริมอาชีพให้เด็ก หลังจากเรียนจบ ม.6 แล้ว และ
เราอยากให้เขาเป็นคนดี เราเน้นการเป็นคนดี การเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพราะว่าถ้าในการเรียนการสอนของเด็ก เรามากำหนด
ว่าจะเอาแต่คะแนนสูงๆ ครูก็จะสอนแต่ในตำราเรียน
แต่หนังสือ ไม่รู้เรื่องชีวิตจริง ไม่ได้ลงมือประกอบอาชีพ
ไม่ได้ทำงานจริง ยิ่งถ้ากำหนดเอาผลสัมฤทธิ์ O-NET
มาเป็นตัววัดความสำเร็จของคน โดยให้นโยบายมา
อย่างนี้กับครูก็ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะจริงๆ คนเก่งอาจจะ
ไม่ใช่คนดีก็ได้ เพราะฉะนั้น เป้าหมายหลักคือนอกจาก
จะให้คนเป็นคนเก่งแล้ว ต้องให้เขาเป็นคนดีและอยู่
อย่างมีความสุขด้วย ไม่ไปทำให้สังคมเสื่อมเสีย ไม่ทำอะไร
ไม่ดีในสังคม สิ่งที่เราให้น้ำหนักมากคือคุณลักษณะของ
ผู้เรียน ต่อมาเราเอาความรู้พื้นฐานเข้าไปจับแล้วเพิ่ม
เติมวิชาชีพเข้าไป

“แผนการเรียนที่เราออกแบบเอาไว้ทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย เป็น
แผนการเรียน เรื่องอาหาร แผนการเรียนช่าง แผนการเรียน
เกษตร แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีพที่เขาทำ เช่น
เรื่องอาหารเราเรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเรียนทำเบเกอรี่
การจัดโต๊ะ การทำอาหารจานเดียว การทำอาหารจำนวนมาก
ทำอาหารไทย อาหารจีน เราสอนหมด ที่โรงเรียนมีร้านกาแฟ
ให้เด็กฝึกงานด้วย เด็กทำกาแฟได้ทุกรูปแบบตามที่ต้องการ
ได้เลย มีการจดทะเบียนบริษัทให้เด็กเอง จดสิทธิบัตรสูตร
กาแฟเอง นี่คือยกตัวอย่างแผนอาหาร ส่วนแผนการเรียน
เกษตรสำหรับที่นี่ เราเป็นพื้นที่สูง เราจะเรียนเรื่องไม้เมือง
หนาว เด็กที่นี่จะมีเจ้าของกิจการส่วนตัว คือ ปลูกไม้เมือง
หนาวเอง มีออเดอร์มาเพียบ ตอนนี้เขากำลังจำหน่าย
ไม้ถุงเต็มโรงเรียนเลยตอนนี้”
เรื่องการสอนนักเรียนเรื่องอาชีพ เพราะอาชีพเป็นปัจจัย
พื้นฐานในการประกอบอาชีพอื่น เขาจบไปเกษตรก็อาจจะ
ไม่ได้ทำเกษตร จบอาหารก็อาจไม่ได้ทำอาหาร เด็กรุ่นแรก
ที่จบเกษตร เขาออกมาเป็นครู ส่วนที่เหลือก็ไปทำงานใน
โครงการพัฒนาฯ ดอยตุง ไปทำในภาคเกษตรเป็นเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ใช่แค่แรงงานเท่านั้น เขาได้ใช้ความรู้ ส่วนใหญ่ทำงานใน
พื้นที่ ส่วนที่ยังต้องการเรียนต่อก็จะไปเรียนต่อ เช่น คนที่จบ
แผนอาหารก็ไปเรียนปริญญาตรีสาขาคหกรรมที่ราชภัฏ
เชียงราย คนที่จบแผนเกษตรก็ไปเรียนต่อ ปวส. ที่วิทยาลัย
เกษตรหรือไปเรียนต่อปริญญาตรีที่แม่โจ้ เป็นต้น จบแผน
อาชีพไหนก็มักจะต่อไปตรงนั้น บางคนก็มีข้ามบ้าง เช่น
จบอาชีพแต่ไปเป็นครู เป็นต้น แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขา
เรียนแผนเกษตรแล้วต้องไปต่อเกษตรเท่านั้น เราคาดหวัง
ว่าเขาจะได้นิสัยที่ดีในการทำอาชีพสุจริต ความขยัน ความ
อดทน ความมีระบบระเบียบในการคิด สามารถต่อยอด
ตัวเองได้ โดยใช้อาชีพที่สนใจเป็นฐานในการเรียน ไม่จำเป็น
ว่าเรียนชงกาแฟแล้วต้องไปเปิดร้านกาแฟเท่านั้น
คุณลักษณะเด็กที่พึ่งประสงค์ :
คุณลักษณะที่เราปลูกฝังให้กับนักเรียน มีเรื่อง ความรับ
ผิดชอบ ความสะอาด ความตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
ความมีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา
เรียกได้ว่าเป็นความดีสากล เวลาเราจัดกิจกรรมเสริม
เราจะนำกิจกรรมลักษณะนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน

นักเรียนทุกวัน ต้องทำต่อเนื่องทุกวัน โรงเรียนออกแบบ
กิจกรรมให้เด็กทำตั้งแต่เริ่มเดินเข้าโรงเรียนมาเลย ทุกคน
เดินเข้ามาโรงเรียนต้องมาเจอครู มาทำความสะอาดเขต
งานของตัวเอง ล้างห้องน้ำห้องส้วมที่ตัวเองใช้ เก็บขยะ
แล้วเริ่มเข้าสู่กระบวนการกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งของเรา
ต่างจากที่อื่น แทนที่จะเรียกมาเข้าแถวรวมกันหน้าเสาธง
เคารพธงชาติ มาบ่นกันหน้าเสาธง อย่างนี้ไม่มีความหมาย
เราใช้กระบวนการให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นกิจกรรม
ที่มีความละเอียดอ่อนที่ครูกับนักเรียนร่วมกันทำ เช่น มีการ
นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ กล่อมเกลาด้วยกระบวนการเชิงบวก
ทำทุกวันซ้ำๆ บ่อยๆ เราก็ได้เด็กที่มีคุณลักษณะแบบที่เรา
ต้องการ
“เราฝันอยากเห็นเด็กที่มีลงมือทำงาน มีคุณลักษณะที่
ชัดเจน ในเรื่องความขยัน รับผิดชอบ ไม่กลัวงาน เด็ก
ปัจจุบันเรียนอย่างเดียว ทำงานไม่เป็น กวาดบ้านถูบ้าน
ไม่ได้ ทำอาหารไม่เป็น ไม่มีเซเว่นจบเลย เด็กที่เรียนส่วน
ใหญ่ในเมือง พวกหัวกะทิเขาเรียนอย่างเดียว เขาไม่มีเวลา
จะฝึกทำงาน ซักผ้า ถูบ้าน ทำกับข้าว กวาดบ้าน ทำงาน
รอบๆ ตัวไม่เป็นเลย ถามชื่อผู้ใหญ่บ้าน จำไม่ได้ แต่ถ้าถาม
ว่าประธานาธิบดีออสเตรเลียชื่ออะไร ตอบได้ หลายเรื่องผม
ยังมองอยู่ว่าจะมีประโยชน์อย่างไร”
วิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของตัวเด็ก: สิ่งที่เห็นชัดเจนคือความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
เห็นชัดเจนมาก อันดับแรก เราดูคุณลักษณะส่วนบุคคลก่อน
การแต่งตัว การขาดเรียน การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบ
หมายมีสูงไหม นี่คือรายบุคคล แต่ถ้าเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน ถ้าโรงเรียนยังสะอาดเนี้ยบไม่มีขยะ แสดงว่าเด็กถูก
ปลูกฝังเรื่องความสะอาดดีแล้ว ถ้าห้องน้ำสะอาดดี ไม่มีกลิ่น
แสดงว่าเด็กใช้ห้องน้ำเป็นแล้ว สำหรับเด็กชาวเขาเรื่องเหล่านี้
ค่อนข้างเหนื่อยหน่อย เราดูการใช้ทรัพย์สมบัติส่วนรวมแล้ว
เห็นว่าเขาใช้เป็น ดูแลได้ แสดงว่าเขาก็มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยใช้ได้ แล้วก็ดูในห้องเรียนก็คือเขามีการส่งงานครู
ตรงเวลาไหม ทำงานตามที่มอบหมายไหม ช่วยเหลือผู้อื่นไหม
ตรงนี้ครูจะเป็นผู้สังเกต ซึ่งเรื่องแบบนี้ O-NETวัดไม่ได้ เด็กที่
ได้เกรดสี่ O-NET วิชาสุขศึกษา ท่านไปดูได้เลย ฟันหลอ
ทั้งปาก ตัวอ้วนตุ๊บก็ได้เกรดสี่

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ชอบแบบนั้นด้วย อยากให้ลูกหรูหรา
เรียนในเมืองกระแสมหาวิทยาลัยก็วัดคนแบบนั้นอีก เขา
ก็เลยพากันไปทางนั้นหมด เขาชื่นชมเด็กสามคนที่เด็ก
สอบติดหมอ แต่เขาไม่ชื่นชมเด็กที่ทำงานเป็น ซึ่งเป็น
กระแสหลักในตอนนี้ของบ้านเรา ผมว่าน่าเป็นห่วง แต่ถ้า
เป็นความฝันของผม ผมอยากให้เด็กเข้าใจวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของตัวเอง ขยันทำงานทุกอย่าง รับผิดชอบ
ทำงานเป็นทีมได้ เด็กเก่งทำงานกับคนอื่นไม่ค่อยได้
เด็กเก่งเห็นแก่ตัว กลัวเพื่อนลอก นี่คือปัญหาการศึกษา
บ้านเรา สิ่งที่จะทำได้คือกลับมาดูที่ครู
คุณสมบัติครูที่พึ่งประสงค์: ผมคิดว่าครูกับเด็กคือน็อต
ตัวสำคัญที่จะต้องหมุนให้ได้ จะเปลี่ยนรัฐมนตรีอีกกี่
สิบรอบก็ไม่เปลี่ยน จะเปลี่ยน เลขา สพฐ. หรือ ผอ.เขต
กี่รอบก็ไม่เปลี่ยน ถ้าอยากให้เปลี่ยนจริงๆ ต้องเปลี่ยนที่
ห้องเรียน ผมฝันอยากเห็นครูที่จัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
เรื่องแบบนี้ และลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่ครูที่เปิดหนังสือว่าไป
ตามตำราเท่านั้น เราเจอครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่มักจะ
ถือตำราเข้าไปในห้องแล้วก็ว่ากันตามนั้น โดยที่ละเลย
เรื่องของสิ่งรอบตัว โรงเรียนผมก็ยังมีแบบนั้นอยู่บ้าง
จะสอนเรื่องน้ำกับน้ำมันก็คุยแต่ในหนังสือ ทั้งที่ใกล้ๆ
ในครัวก็มี ไม่ลองเอามาทำให้เด็กได้เห็น นี่คือครูยัง
ไม่เปลี่ยน ยังยึดติดกับตำรา อาจเพราะเขายังกังวลเรื่อง
O-NET ยังกังวลเรื่องการวัดผลคนเข้ามาวิทยาลัย เรา
เน้นแต่เรื่องนี้เต็มบ้านเต็มเมือง ครูก็ไม่กล้าทำเรื่องอื่น
ครูกลัวหลุด เพราะฉะนั้น สิ่งที่ครูจะต้องเปลี่ยนคือทำ
อย่างไรให้เด็กคิด ให้เด็กค้น ให้เด็กพูดคุยสื่อสาร วาง
แผน ออกแบบงาน ผิดค่อยว่ากันทีหลัง เราอยาก ได้ครู
แบบนี้ การเรียนรู้แบบนี้จะได้เกิดขึ้นในทุก ห้องเรียน

ไม่ได้แปลว่าอยู่ในห้องเรียน แต่เป็นครูกับนักเรียนที่มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากการ Lecture การบอก
ความรู้มาเป็นการสร้างองค์ความรู้ มาเป็นการสืบค้น
มาเป็นโครงการในลักษณะ Problem based
Learning แต่ทุกวันนี้ครูเราไม่กล้าหลุดออกไปนอก
กรอบเรื่องเหล่านี้ เพราะผู้ปกครองเองยังคาดหวัง
เรื่องเหล่านี้สูง กระแสสังคมก็เป็นไปในทิศทางนี้
“ผมคาดหวังให้ครูเป็นครูมืออาชีพ ถ้าเป็นครูที่เราเห็น
แล้วยิ้ม เห็นแล้วภูมิใจ คือ ครูที่อธิบายเด็กได้ดี
Positive กับเด็ก ช่วงหลังๆ มานี้หาครูแบบนี้ได้น้อย
ครูบางคนก็ไม่เอาใจใส่เด็ก บางคนก็เฮี้ยบไปเลย กับ
เด็กชาวเขา ครูต้องเอาใจใส่เด็กมากกว่าเด็กในเมือง
ต้องดูไปถึงว่าที่บ้านเป็นอย่างไร เป็นเหาไหม ตัดผม
ให้เด็ก หาข้าวให้กิน พวกนี้เป็นเรื่องที่บางที่อาจจะ
ไม่เจอ แต่ผมเจอ เราจึงต้องการครูที่ใส่ใจเด็กเยอะๆ
และ Positive กับเด็ก ครูบางคนเจอเด็กดื้อแล้วจะ
คิดว่าเด็กไม่ดีอยู่ท่าเดียว แต่ครูจริงๆ จะดึงดื้อให้เป็น
เด็กดีได้ ดึงเด็กไม่สนใจเรียนให้มาสนใจเรียนได้”
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสภาพจิตใจเขาด้วย หมายถึง
ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการที่จะมาเป็นครู มันถูก
ปลูกฝังมาระยะหนึ่ง ครูใหม่ๆ บางทีสอนจบคาบหนึ่ง
ก็หันหลังไปแล้ว จบชั่วโมงไปก็ไม่สนใจแล้ว แต่คุณคร
ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเขาทำมากกว่านั้น

แน่นอน ผมทำทุกอย่าง ถ้าผลวิจัยที่เราเห็นกันที่บอก
ว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวที่มีผลเยอะ คือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เพราะฉะนั้นผมจะ
ทำอย่างไรก็ได้ให้ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆ
เช่น ออกแบบกิจกรรมแทรกไปในหลักสูตร โดยให้ครู
กับนักเรียนทำอะไรร่วมกัน ไหว้ครูที่อื่นอาจจะไหว้ใน
หอประชุมใหญ่ แต่ของผมต้องไหว้ในห้องก่อน ทำให้ครู
กับเด็กใกล้ชิดกันมากขึ้น มาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์
กัน มาพูดคุยกัน กล่อมเกลากัน ครูก็ได้รับการยอมรับ
ที่มีคนมากราบ 23 คน เด็กก็ได้กราบครูประจำชั้นตัวเอง
มีความหมายมากกว่าที่เราจะไหว้รวมในหอประชุมที่ไม่รู้
ว่าใครเป็นใครบ้าง
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน เราจะมีหนึ่งวันที่ต้องไปเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในชุมชนทั้งหมด นัดนักเรียน นัดผู้ปกครอง
จูงมือกันไปทั้งเราทั้งเด็ก เอาขนม เอาอาหารไปเยี่ยมกัน
พูดคุยกัน หรือการประชุมผู้ปกครอง เอาลูกศิษย์มาคุย
ปัญหากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขา เรามีการทำกิจกรรม
หลายๆ อย่างที่ทำให้ครูกับเด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน เพราะ
ถ้าไม่่สนิทกัน บางทีเด็กไม่เก่งเขาไม่กล้าถามครู แต่ถ้า
สนิทกัน เขาจะกล้าถามมากขึ้น เหมือนเป็นพี่น้อง เป็นลูก
หลานกัน ดูแลกัน คุณภาพการศึกษาก็จะตามมา โดยใช้
ตัวกิจกรรมกำหนดพฤติกรรมเขา เช่น ไหว้ครู เราบอก
เลยว่าให้ดำเนินกิจกรรมในห้องเรียนก่อน เขาก็จำเป็น
ต้องไหว้ เพราะ ผอ. บอกให้ทำในห้องเรียนก่อน ตัว
กิจกรรมบังคับให้ครูต้องทำ
ท่าทีของผู้บริหารกับเด็กก็มีผลกับครู เวลาผมเดินลงมา
เจอเด็กอนุบาล เด็ก ป.1 เขากระโดดกอด ผอ. เลย เพราะ
ฉะนั้น ครู ป.1 ครูอนุบาลก็จะบอกว่าพวกนี้เป็นลูก ผอ.
ครูก็จะใจเย็นกับเด็ก คุยกับเด็กอย่างใกล้ชิด ท่าทีที่เรามี
กับเด็กก็มีผลกับท่าทีครูคนอื่นๆ เหมือนกัน การโอบกอด
เด็ก การเล่นหยอกล้อกัน ถ้าเป็นมิติที่ใกล้ชิดเราก็
สบายใจแล้ว

เด็กบางโรงเรียนยังไม่ต้องเอาแท็บเลตมาก็ได้ แต่เด็กบาง
โรงเรียนต้องแจกทุกคน ไม่เช่นนั้นไม่ทัน นี่คือเรื่องที่เรา
มักคิด ว่าให้ยาขนานเดียวแก้ได้ทั้งประเทศ ฉะนั้นต้อง
กระจายให้เขาคิด กระจายให้เขาทำ สร้างความรู้สึก
รับผิดชอบให้เขาเยอะๆ ประเทศไทยจะได้มีคุณภาพการ
ศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวโรงเรียนสีขาวขึ้นมาแล้ว
ก็วูบหายไป เดี๋ยวโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาแล้ว
ก็วูบหายไป แต่เรากับนักเรียนยังอยู่

ผมอยากฝากว่า ถ้าในระดับโรงเรียน เรามีความดิ้นรน
พยายามพัฒนาการศึกษาภายใต้ข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนใหญ่มีเงินเยอะ โรงเรียนเล็กเงินน้อย แต่ไม่ได้
หมายความว่างานจะน้อยด้วย งานก็เท่าๆ กับโรงเรียน
ใหญ่ เราต้องการภาคีและภาคส่วนข้างนอกเข้ามา
สนับสนุน ทั้งเรื่ององค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
การศึกษาต้องเป็นวาระของคนทั้งประเทศที่ต้องช่วยกัน
ผมเป็นห่วงการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกคนต่างก็หวังดี
แล้วก็โยนสิ่งต่างๆ ลงมาที่โรงเรียน โดยไม่ได้มาถามว่า
โรงเรียนพร้อมไหม รัฐบาลแต่ละชุดที่ขึ้นมาก็ล้วนแล้ว
แต่คิดดีทั้งสิ้น คิดดีแล้วสั่งให้เราทำ แต่ก็ไม่เคยถามว่า
เราพร้อมไหม เราเจอปัญหาอะไรอยู่ ผมคิดว่าควรมี
การกระจายอำนาจเยอะๆ ให้เขาคิดเอง ให้เขาลองทำ
และไปสนับสนุนให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ในห้องเรียน
สนับสนุนในทิศทางที่ถูก แล้วมันจะเกิดขึ้นจริง

