
การสอนสขุ (๒) 
อมัพร  พีรพลานันท์ 

ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 
 สบืเนื่องจากผู้เขยีนเป็นผู้รบัผดิชอบโครงการวจิยั “การพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษา”    
ซึง่ไม่อาจด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  ผู้เขยีนจงึจดัท าบทความ ๒ เรื่อง แทนการ
จดัท ารายงานผลการวจิยั  ดงันี้     การวางแผนการวจิยั (๑)  เป็นการน าขอ้มูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกบัการ
วจิยัที่ผู้เขยีนได้นิเทศในครัง้ที่ ๑ ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั มาเรยีบเรยีงให้ชดัเจนขึ้น 
ส่วนบทความที ่๒ เรือ่ง การสอนสุข (๒)  เป็นการน าขอ้คน้พบจากการวจิยั ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  (เริม่ด าเนินการในเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๔ – กนัยายน ๒๕๕๕) ทีต่กผลกึแล้วมาขยาย
ความตามประสบการณ์และความคดิเหน็ของผูเ้ขยีน ซึง่ผูอ่้านตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของตนเองในการอ่าน 
 ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยั สรปุพอสงัเขปไดด้งันี้ 
 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกลไกทีส่ าคัญที่สุดในการผลกัดนั
คุณภาพการจดัการอาชวีศกึษาทัง้ระบบของสถานศกึษา โดยวิสยัทศัน์และคณุลกัษณะของผู้บริหาร 
จะส่งผลต่อ 

๑. การน านโยบายจากส่วนกลางไปก าหนดแผนงาน และการน าแผนงานไปสู่การปฏบิตัขิอง 
สถานศกึษา  

๒. การก าหนดยทุธศาสตรแ์ละพนัธกจิของสถานศกึษาเพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิ ในการพฒันา 
คุณภาพการจดัการอาชวีศกึษาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา 
 ๓.  การส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตังิานได้ส าเรจ็ลุล่วงอย่างมคีุณภาพและมี
ความสุข 
 
 ด้านคร ู พบว่า คุณภาพการสอนขึน้อยูก่บั 
 ๑.  ความรู้สึกที่ดี  ความรกัและเมตตา ความปรารถนาดีต่อศิษย์  จะน าไปสู่การให้ความ
ช่วยเหลอื ความอดทน เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดพ้บกบัความส าเรจ็ในการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเอง 
 ๒.  ความตอ้งการในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องของคร ูและการไดร้บัการสนบัสนุน 
 ๓.  การมโีอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในวชิาชพี โดยเฉพาะครพูเิศษ 
 ๔.  การยอมรบัจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและสาธารณชน 
 
 ด้านผู้เรียน  พบว่า  แรงบนัดาลใจที่ส่งผลต่อการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  คอื การรู้จกั
ก าหนดเป้าหมาย และการไดบ้รรลุเป้าหมาย  
 
 ด้านการสร้างเครือข่าย พบว่า ความเขม้แขง็และความยัง่ยนืของเครอืข่ายอาชวีศึกษาระดบั
จงัหวดั มผีลต่อการพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา เพราะ 

๑. ช่วยใหเ้กดิการประสานความรว่มมอืของทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกองคก์รในการ 
จดัการอาชวีศกึษาศกึษา  และการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและคุณภาพสงูสุด 



 ๒ 

๒. ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยขอ้มลูในสถานศกึษา มสี่วนช่วยพฒันาความรว่มมอืจากคร ู 
ผูป้กครอง  ผูเ้รยีน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้มลูบางส่วนตอ้งระมดัระวงัเรือ่งคามเป็นส่วนตวั) 
 ๓.  เป้าหมายและความเขม้แขง็ของผูน้ าเครอืข่ายในระดบัจงัหวดั   ช่วยใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลู
ในระดบัสถานศึกษาถูกน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายและการพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา 
เพื่อช่วยใหก้ารจดัการอาชวีศกึษาในภาพรวมสอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ 
 เป้าหมายของเครือข่ายอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดั   คอื   การประสานความร่วมมอืและการใช้
ทรพัยากรจากภายในและภายนอกองคก์ร / เครอืข่าย  เพื่อพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพการจดัการ
อาชวีศกึษา 
 การด ารงสถานะของเครือข่ายให้ยัง่ยืน  จะต้องมคีวามร่วมมอืจากสมาชกิ  และจะเกดิขึน้ไดม้ี
องคป์ระกอบทีส่ าคญั  ดงันี้ 
 ๑.  ผูน้ า  ทีม่เีป้าหมายชดัเจน    มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท าใหเ้ครอืข่ายประสบความส าเรจ็   ไม่ย่อทอ้
ต่ออุปสรรค  และเป็นตน้แบบใหส้มาชกิไดเ้หน็ความส าคญัของเครอืข่าย 
 ๒.  ผู้ประสานงาน / ศูนยป์ระสานงาน (ขึ้นกบัขนาดของเครอืข่าย ถ้าเครอืข่ายมขีนาดใหญ่
อาจจดัตัง้เป็นศูนยป์ระสานงาน)  ผูป้ระสานงาน / ศูนยป์ระสานงาน  มหีน้าทีด่งันี้ 

     -  แสวงหาขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ให้แก่กลุ่มเครอืข่ายและสมาชกิไดร้บัรู ้เช่น ข่าวการประกวด
แข่งขนั การใหก้ารฝึกอบรม หรอืการประสานงานใหส้มาชกิไดพ้ฒันาตนเอง หรอืแจง้ข่าวการฝึกอบรมที่
เครอืข่ายจดัขึน้ให้แก่เครอืข่ายความร่วมมอือื่น / หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชกิในเครอืข่าย  รวมทัง้แจง้
ขา่วการใหบ้รกิารอื่นๆ ตามเป้าหมายของการจดัตัง้เครอืข่าย 
      -  ท าให้เกิดการประสานงาน / การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครอืข่ายกบัสมาชิก  และ
ระหว่างเครอืขา่ยกบัเครอืขา่ยความรว่มมอือื่นๆ 
      -  รกัษากฎกตกิาต่างๆ ของเครอืขา่ย 
      -  ส่งเสรมิใหส้มาชกิทุกคนช่วยกนัท าหน้าทีใ่นการแสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และแจง้ต่อ
ผูน้ า /ผูป้ระสานงาน / สมาชกิทราบในช่องทางการตดิต่อสื่อสาร 
 ๓.  ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก ผู้น า ผู้ประสานงาน  เช่น  วารสาร  การ
ประชุม  หนังสอืราชการ   โทรศพัท ์  ขอ้มูลทางโทรศพัท์มอืถอืหรอืคอมพวิเตอร ์(Facebook , LINE)  
เป็นตน้ 
 ๔.  กิจกรรมความร่วมมือ  เครอืข่ายต้องสรา้งกจิกรรมทีใ่หส้มาชกิได้มสี่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
และสม ่าเสมอ  
 ๕.  ท่ีตัง้เครือข่าย  คือ  มีสถานที่ให้สมาชิกได้พบปะ  ท ากิจกรรม  หรืออื่นๆ  เช่น  จัด
นิทรรศการแสดงผลงาน  ประวตัเิครอืข่าย   เป็นแหล่งเรยีนรูข้องสมาชกิ   สถานทีป่ระสานงานจดัเก็บ
ครุภณัฑ์เพื่อให้บรกิารสมาชกิยมืใช้ (เครื่องจกัร อุปกรณ์ หรอืทรพัยากรอื่นๆ)   แหล่งให้บรกิารตาม
วตัถุประสงคข์องเครอืขา่ย   ทีต่ ัง้ของเครอืขา่ยอาจเป็นสถานทีเ่ดยีวกบัศูนยป์ระสานงาน  
 ๖.  สมาชิก  เครอืข่ายจะต้องรกัษาสภาพสมาชกิให้คงอยู่กบัเครอืข่าย  เช่น  ถ้าสมาชกิพ้น
สภาพจะต้องมรีะบบส่งต่อแก่สมาชกิใหม่  เป็นต้น  เพราะเครอืข่ายที่ไม่มสีมาชกิก็คงเป็นเครอืข่ายที่
สมบรูณ์ไมไ่ด ้
 



 ๓ 

 ดา้นภาษาไทย พบว่า ความสามารถในการอ่านและเขยีน อาจเกดิขึน้จากคุณครูใช้ภาษาถิน่ใน
การสอน เพราะมขีอ้มลูทีไ่ดส้นบัสนุนความคดิเหน็ดงักล่าว คอื คุณครทูีส่อนไม่สามารถอ่านสิง่ทีน่ักศกึษา
เขยีนงานส่งมาตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย แต่เมื่อใหน้ักศกึษาอ่านสิง่ทีเ่ขยีน ว่าเขยีนอะไร นักศกึษาสามารถ
อ่านได้ (ตอบได้ตรงค าถามที่ให้ตอบ) จงึดูเสมอืนนักศึกษาพฒันาภาษาเขยีนของตน แต่ทัง้นี้ข้อมูล
ดงักล่าวยงัตอ้งมกีารตรวจสอบอกี เนื่องจากเขา้นิเทศท าไดพ้ยีง ๒ ครัง้ ซึง่ตามเป้าหมายต้องด าเนินการ
นิเทศ ๔ ครัง้   สาเหตุทีน่ าเสนอเพื่อเป็นขอ้สงัเกตประการหน่ึงใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดต้รวจสอบต่อไป   
 

 ที่กล่าวมาคอืข้อค้นพบที่ได้จากการวจิยั  ส่วนเนื้อหาของบทความต่อจากนี้ จะเป็นการน าข้อ
คน้พบเกีย่วกบัผูเ้รยีน รว่มกบัประสบการณ์ของผูเ้ขยีนมาจดัท า 
 

 เมือ่พดูถงึ ความสขุ คงตอ้งใชห้ลกัการทางพระพุทธศาสนามานิยามความสุข   
 เป้าหมายของพระพุทธศาสนา คอื สอนให้เราดบัทุกขด์้วยตนเอง  โดยให้ความรูแ้ละวธิกีาร
ปฏบิตัริปูแบบต่างๆ  และใหข้อ้มลูการตรวจสอบผลการปฏบิตัวิ่าอยู่ในระดบัใดไดด้ว้ยตนเอง   เป้าหมาย
เบือ้งตน้คอืดบัทุกข ์ สงูสุดคอืนิพพาน 
 ท่านพระพุทธทาสได้แสดงธรรมในเรื่องการดบัทุกขไ์ว้ดงันี้  เมื่ออากาศรอ้น ท าให้รูส้กึหงุดหงดิ
ไมส่บายตวั นัน่คอืความรูส้กึทุกข ์ เราจงึตอ้งเลอืกวธิกีารเพื่อดบัทุกข ์ เช่น  ถ้าเลอืกการอาบน ้า  อาบน ้า
อยา่งไรจงึจะดบัทุกขแ์ละเกดิสุข    

เมื่ออาบน ้าให้มสีติรบัรู้ว่าน ้าสมัผสัร่างกาย รบัรู้ถึงความเย็นว่าท าให้รู้สกึสบายตวัขึ้น  นัน่คือ 
ทุกข์ดบั (ความรู้สกึหงุดหงดิไม่สบายตวั)  และเกิดสุข (ความรู้สกึสบายตวั)  ให้น าจติเข้าไปรบัรู้ถึง
ความสุขนัน้ ท าเรื่อยๆ ในทุกกรณีที่คล้ายๆ กัน  ก็จะรบัรู้ถึงความสุข  การดบัทุกข์ก็จะท าได้ง่ายขึ้น
เรือ่ยๆ   

ผู้เขียนจึงขอนิยาม ความสุข ก็คือ การมีสติรับรู้ ถึงปัญหา / อุปสรรค  หาวิธีแก้ไข 
ด าเนินการแก้ไข และรบัรู้ถึงผลท่ีเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกท่ีดี สงบ และผอ่นคลาย 

 
การศึกษาจะน ามาปรบัใช้ได้อย่างไร 
บ่อยครัง้ที่เราจะพบว่าผู้เรยีนไม่รบัรู้ถึงความสุข  ไม่รู้จกัการท า ให้ตนเองมคีวามสุข ไม่รู้ว่า

ความสุขเป็นอย่างไร  คุณครูจงึมหีน้าที่สอนใหผู้้เรยีนไดร้บัรูถ้งึความสุข  เช่น  เมื่อผู้เรยีนท างานส าเรจ็
บรรลุเป้าหมาย  คุณครอูาจช่วยให้ผูเ้รยีนไดร้บัรูถ้งึความสุข  ดว้ยการใหค้ าชม / ก าลงัใจ หรอืพูดให้สติ  
เช่น  รูส้กึอยา่งไรเมือ่ท างานส าเรจ็  งานชิน้นี้ท าแลว้ใหป้ระสบการณ์อะไรบา้ง  ภูมใิจอะไรเป็นพเิศษจาก
การท างานนี้ส าเรจ็  เป็นต้น  หรอืบอกผู้เรยีนว่าความรูส้กึที่ได้นี้เรยีกว่าความสุข หรอืถามถึงสิง่ดีๆ  ที่
เกดิขึน้ในขณะทีรู่ส้กึเป็นสุข จะพบว่า ผูเ้รยีนทีม่คีวามสุขจะเรยีนรูจ้กัการให ้และส่งต่อความสุขใหก้บัผูอ้ื่น 
ใหก้บัสงัคม 

จะเหน็ไดว้่าพระพุทธศาสนาสอนใหรู้จ้กักบัเป้าหมายก่อน แลว้จงึใหว้ธิกีาร  คุณครกูต็้องสอนให้
ผู้เรียนรู้จกักับการก าหนดเป้าหมาย และเลือกวิธีการบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสม หากการก าหนด
เป้าหมายยงัไม่ถูกต้อง  เช่น เป้าหมายไม่ชดัเจน / ไม่เหมาะสม ผูเ้รยีนจะรูไ้ดอ้ย่างไร และจะท าอย่างไร
ต่อไป  คอืส่วนหนึ่งของการสอนทีค่รจูะต้องสอนใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรู้    ค าตอบ คือ ต้องมีแนวทางการ
ตรวจสอบให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง (ปฏิเวช) โดยอาจอยูใ่นการชีแ้นะของคุณคร ู



 ๔ 

อปุกรณ์เสริมทางพระพทุธศาสนา  ส าหรบัผูเ้รยีนในการตรวจสอบเป้าหมาย คอื 
๑. คดิด ี ท าด ี พดูด ี
๒. การใชห้ลกัแห่งเหตุและผลในการวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ 
๓. การเป็นกลัยาณมติรใหผู้อ้ื่นได ้(เรยีนรูท้ีจ่ะสรา้งความรูส้กึของการเป็นครอบครวัเดยีวกนั  

การแบ่งปนั) และการมกีลัยาณมติร (การมเีพื่อนทีด่)ี 
๔. การมโียนิโสมนสกิาร (ผูเ้ขยีนขอแปลว่า การเป็นครขูองตนเองได ้และการเป็นครขูองผูอ้ื่นได ้ 

กค็อื สอนตวัเองไดแ้ละสอนผูอ้ื่นได ้กจ็ะต้องมรีะบบคดิที่ด ี สรา้งระบบกลัน่กรองและคดัเลอืกขอ้มลูของ
ตนเอง)  

ทัง้ ๔ ขอ้ ทีก่ล่าวมา จะต้องมกีารเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนก่อนโดยคุณครเูป็นผูช้ีน้ าให้เหน็คุณค่าของ
สิง่เหล่านี้ และฝึกฝนจนผูเ้รยีนสามารถใชส้ิง่เหล่านี้ไดอ้ย่างคล่องแคล่วจนเป็นความเคยชนิ 
 ท่ีน้ีก็เหลือการให้ก าลังใจผู้เรียนให้กล้าท่ีจะลงมือปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ความสขุ   

(หากคุณครตูอ้งการพฒันารปูแบบการสอนของตนเองขึน้มาใช้  ผูเ้ขยีนเสนอแนะใหใ้ชห้ลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนา มาสร้างรูปแบบการสอนที่เฉพาะของคุณครู   เช่น  ใช้ในการจดัท าใบงาน  การ
น าเสนอเนื้อหาวชิา   การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้   การสรา้งเครื่องมอืทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบ
ผลการปฏบิตังิานของตนเองได ้   การพฒันา / ก าหนดขัน้ตอนในการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและคุณภาพ)   

ผูเ้ขยีน พบว่า ในปจัจุบนัปญัหาของผูเ้รยีน คอื ไม่มเีป้าหมายในการเรยีน ไม่รูเ้รยีนไปเพื่ออะไร 
ท าไมจงึต้องเรยีนให้ชวีติล าบากและยุ่งยาก ขอ้มูลจากการวจิยัในโครงการนี้ (แต่เป็นขอ้มูลเฉพาะพื้นที่) 
และยงัไม่สามารถตรวจสอบความชดัเจน  พบว่า ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ไปท างานนอกพื้นที่ ไม่มปีญัหา
เกี่ยวกบังานแต่ประสงคจ์ะลาออกเพื่อมาอยู่บา้น อยู่กบัผู้ปกครอง  และจากประสบการณ์การศกึษาวจิยั
เรือ่งการออกกลางคนั เม่ือมาทบทวนท าให้เกิดความกงัขาว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าเดก็เหล่านัน้ไม่มี
เป้าหมายในการเรียนท่ีท าให้เกิดความมุ่งมัน่ ให้ก าลงัใจตนเองไม่เป็น และขาดเพ่ือนร่วม
อุดมการณ์ในการท าส่ิงดีๆ  หรอืระบบขอ้มูลข่าวสารไม่สามารถกระจายอย่างทัว่ถึงท าให้บางปญัหา
ผูเ้รยีนไมส่ามารถหาทางออกใหต้นเองได ้เช่น เมือ่พจิารณาสาเหตุหลกัของการออกกลางคนั คอื ทะเลาะ
ววิาท (เรื่องเพศตรงขา้ม)  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  และผลการเรยีนไม่ผ่าน  สิง่เหล่าน้ีไม่ใช่ปญัหาที่
แก้ไขไม่ได้  ทุกสถานศกึษาจะต้องช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถก าหนดเป้าหมายในการเรยีน  เป้าหมายชวีติ 
(เช่น เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง ช่วยบดิา มารดาได้ และมคีรอบครวัที่ดใีนอนาคต เพื่อเป็น
ตวัอยา่งใหผู้อ้ื่น เพื่อช่วยเหลอืบุคคลอื่นในสงัคม ช่วยประเทศไทย) และเขา้ถงึขอ้มลูความช่วยเหลอืต่างๆ 
 

ส่วนทางซีกโลกตะวนัตก   ผูเ้ขยีนขอเทยีบเคยีงเรือ่งทีบุ่ตรชายเล่าใหฟ้งั ดงันี้ 
เรือ่งของความเยน็  มคีนถามไอสไตน์ว่า “เชื่อว่าพระเจา้มจีรงิหรอืไม่”   ไอสไตน์ตอบว่า “พระเจา้ 

มจีรงิ”  เมื่อถามถงึเหตุผล   ไอสไตน์ให้เหตุผลตามหลกัวทิยาศาสตรไ์ด้น่าสนใจ ดงันี้     “จรงิๆ แล้ว 
พลงังานความเยน็ไม่ม ี มแีต่พลงังานความรอ้น  แต่เมื่อพลงังานความรอ้นเขา้ใกลศู้นย ์(๐) หรอืมคี่าตดิ
ลบเพิม่ขึน้เรื่อยๆ (พลงังานความรอ้นลดลง)  โดยทัว่ไปเราเรยีกสิง่นี้ว่าความเยน็  และเชื่อว่านี่คอืความ
เยน็  ความเยน็จงึมอียูจ่รงิ  ดงันัน้พระเจา้จงึมอียูจ่รงิ”   
 เร่ืองของความสขุ  บาป-บญุ  จึงเก่ียวข้องกบัการรบัรู้และความเช่ือของเรา 
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 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากเร่ืองน้ี คอื เราจะสอนผูเ้รยีนใหร้บัรูเ้กี่ยวกบัความสุขไดอ้ย่างไร  ถ้าเราท าให้
ผูเ้รยีนรบัรูถ้งึความสุขไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  ความเชื่อหรอืการรบัรูน้ัน้ยอ่มชีน้ าพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
 นอกจากนี้ทางซกีโลกตะวนัตก  สอนเรื่องความสุขโดยเริม่ต้นจากสุนทรียศาสตร์ (ศาสตร์ที่
เกีย่วขอ้งกบัความสวย ความงาม)  ดว้ยการใชส้ ี  ใชจ้นิตนาการ (การเล่นละคร การแสดงบทบาทสมมติ 
การเขยีนเรยีงความ  การเขยีนค ากลอน)   การบอกเล่าเรื่องราว   การอ่านนิทานและประวตับิุคคลส าคญั   
การใชด้นตร ี การชื่นชมธรรมชาต ิ และสนัทนาการ (การเล่นกฬีา การฟ้อนร า การรอ้งเพลง การถกัทอ 
การชมงานศิลปะและการแสดง การแข่งขนัที่เป็นธรรม การประกวด ฯ) และภูมทิศัน์ (สภาพแวดล้อม)  
เป็นตน้ 
 เมื่อผูเ้รยีนเขา้สู่วยัรุ่น (การจดัการอาชวีศกึษา) จะใชสุ้นทรยีศาสตรอ์ย่างไรจงึจะเหมาะสม  การ
สอนสุนทรยีศาสตรเ์ริม่ตน้ไดทุ้กเพศ ทุกวยั  เพยีงแต่คุณครผููส้อนต้องมจีติใจทีเ่มตตา กรุณาและมมีุทติา 
จงึจะถ่ายทอดสุนทรยีศาสตรใ์หผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ด ้ สถานศกึษาตอ้งสนบัสนุนอุปกรณ์ เช่น เครื่องดนตร ีโต๊ะ
ตปิีงปองที่พบัเก็บได้  ลูกตะกรอ้ หลงัคาที่สูงเพื่อกนัแดดในสถานที่เล่นกฬีา  หรอือุปกรณ์อื่นๆ   หรอื
จดัสรรเวลาและพื้นที่ใหผู้้เรยีนได้ท ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั (เรื่องนี้สถานศกึษาย่อมมขีอ้มูลมากกว่า
ผู้เขยีน ว่ากิจกรรมใดที่เหมาะสมและควรจดัหาสิง่ใดให้ผู้เรยีนสามารถยมืใช้ เพื่อฝึกการดูแลสาธารณ
สมบตั ิและสรา้งสุนทรยีศาสตรส์ าหรบัวยัรุน่ คอื การมองเหน็ความสวยงามของทุกสิง่ไดด้ว้ยตนเอง / การ
คดิบวก) 
 ผูเ้ขียนหวงัว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา คณุคร ูจะสอนให้ผูเ้รียนค้นพบความสขุได้แล้วนะคะ  
 

 (ผูเ้ขยีนมคีวามเชื่อทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น  ผูเ้ขยีนเชื่อว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคญัท่ีสุด 
ในผลกัดนัเป้าหมายการจดัการศกึษา / การปฏริูปการศกึษาไปสู่ความส าเรจ็  การคดัเลอืกผู้บรหิารที่มี
ความเหมาะสม  จะมกีระบวนการตรวจสอบและหากจ าเป็นตอ้งพฒันาจะมกีระบวนการพฒันาอยา่งไร) 
 
 จากนี้ก็เข้าสู่ข้อค้นพบในการวิจยั เรื่อง การสอนให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย และพบกับ
ความส าเรจ็ ขอ้คน้พบน้ีไดจ้ากกรณศีกึษาของคุณคร ู๒ ท่าน (ทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณการวจิยัจาก
หน่วยงานอื่น และได้รบัการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา)   และผู้บริหาร ๒ ท่าน (ที่พัฒนา
สถานศกึษาจนเป็นทีย่อมรบัของสาธารณชน และหนึ่งท่านสามารถประสานภาคเอกชนในการสนับสนุน
งบประมาณจดัตัง้สถานศกึษา) ทัง้ ๔ ท่าน  มสีิง่ทีเ่หมอืนกนั คอื  มเีป้าหมายทีช่ดัเจนและตรงกนัคอืการ
ไดร้บัการยอมรบัจากสาธารณชน   โดยเป้าหมายคอืแรงบนัดาลใจใหเ้อาชนะอุปสรรค มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ
แสวงหาแนวปฏบิตัิทีด่กีว่าในการพฒันางาน และมพีรอ้มใหค้วามร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน (เป็นขอ้คน้พบ
จากการนิเทศครัง้ที ่๑ และ ๒ และพบว่าเป้าหมายของทัง้ ๔ ท่าน เป็นเป้าหมายระยะยาว ยงัไม่สามารถ
ตรวจสอบบุคลกิภาพ / คุณลกัษณะ หรอืปจัจยัอื่น ทีส่่งผลใหม้กีารก าหนดเป้าหมาย  และความมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ท าใหส้ าเรจ็ไดอ้ยา่งชดัเจน เนื่องจากไมส่ามารถด าเนินการไดต่้อเนื่อง) 
 เมือ่ใชป้ระสบการณ์ของผู้เขียน พจิารณาเหตุปจัจยัทีส่นับสนุนใหก้ารก าหนดเป้าหมายมคีวาม
ชดัเจนเหมาะสมและบรรลุผลส าเรจ็ได้  มอีงค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามความคดิเห็นของผู้เขยีน ดงันี้  
ผู้เขยีนเคยได้เข้าร่วมฟงัการบรรยายที่ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ เมื่อนานมากแล้ว (ก่อนปี ๒๕๕๔) 
วทิยากรจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านสอนในสถานศึกษาส าหรบัผู้มคีวามสามารถทางสติปญัญาสูง 
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ท่านใหข้อ้สงัเกตว่านกัศกึษาเหล่านี้จะมคีุณลกัษณะบางประการทีเ่หมอืนกนั  ท่านใชค้ าว่า Passion  ซึง่
วทิยากรฝ่ายไทยแปลว่า  มลีกัษณะแบบกดัไม่ปล่อย ท าอะไรตัง้ใจจรงิ (ในเวลาทีจ่ ากดั ท่านต้องถอดค า
บรรยายสด ท่านจงึขอใชค้ านี้ ท่านวทิยากรฝ่ายไทยท่านเก่งมาก  ท่านสอนเคมใีนมหาวทิยาลยัมหดิลใน
ขณะนัน้  ผูเ้ขยีนตอ้งขอโทษทีจ่ าชื่อวทิยากรทัง้ ๒ ท่าน ไม่ไดแ้ละไม่สามารถหาเอกสารอ้างองิทีเ่ผยแพร่
แก่ผู้เข้าประชุมในวนันัน้ เน่ืองจากมกีารย้ายที่ท างาน) จากการฟงัค าบรรยายในครัง้นัน้ ท าให้ผู้เขยีน
ต้องการศกึษาคุณลกัษณะของผู้มคีวามเป็นเลศิ และเชื่อว่าเราสามารถน าคุณลกัษณะนัน้มาพฒันาแก่
ผูเ้รยีนทุกคนใหด้งึศกัยภาพของตนมาใช้ได้เต็มความสามารถ  ผูเ้ขยีนขายฝนัไปเรื่อยกบัผู้ที่มาถามแต่
ตนเองไม่มโีอกาสได้ท างานวจิยัชิ้นนี้จนกระทัง่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณการวจิยัครัง้นี้ และบงัเอญิ
ไปพบกรณศีกึษาทีน่่าสนใจมากทัง้ ๔ ท่าน  
 ในเวลาต่อมาผูเ้ขยีนคดิว่า Passion น่าจะหมายถงึ ความมุ่งมัน่  ถ้าเราสอนใหผู้้เรยีนม ีความ
มุ่งมัน่ และให้ก าลงัใจตนเองได้ ผู้เรยีนจะใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  จากการตกตะกอน
ความคดิของผูเ้ขยีนพบว่าองคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายและ
การบรรลุเป้าหมาย   คดิว่าม ีความสามารถท่ีต้องพฒันาผูเ้รียน ดงันี้ 

๑. การสงัเกต เริม่จากการมองสิง่รอบขา้งเพื่อการเรยีนรู ้เป็นทีม่าของการก าหนดเป้าหมาย 
๒. ความมุ่งมัน่และการให้ก าลงัใจตวัเองได้ ตอ้งไดร้บัการกระตุน้จากภายนอก  เช่น  จาก 

คุณครู  ผู้ปกครอง  และแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตวัผู้เรยีนเอง ที่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
ผูเ้รยีน  เช่น  ความเชื่อของครูว่าผู้เรยีนท าได้  การสนับสนุนใหผู้เ้รยีนก าหนดเป้าหมาย และให้ก าลงัใจ
ตนเองไดเ้มื่อทอ้ถอยดว้ยการเขยีนค ากลอน  การฟงัเพลงทีช่ื่นชอบ  การใช ้Mind map  หรอืแผนภูมิ
กา้งปลาในการหาทางออก  การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  เป็นตน้ 

๓. การก าหนดเป้าหมายและการตรวจสอบ เป้าหมายมทีัง้ระยะสัน้และระยะยาว ผูเ้รยีน 
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดเป้าหมาย ลงมอืปฏบิตั ิและตรวจสอบสถานะของเป้าหมาย เช่น  ปจัจุบนัเราท า
อะไรอยู ่สิง่ทีท่ าอยู ่ท าใหเ้ราเขา้ใกลเ้ป้าหมายหรอืยงั   เป้าหมายทีก่ าหนดเหมาะสมแลว้หรอืไม่ หรอืการ
เลอืกวธิกีารบรรลุเป้าหมายเหมาะสมหรอืยงั   ถ้าเป้าหมาย / วธิกีารทีใ่ช ้ไม่เหมะสมจะท าอย่างไร  และ
หากมปีญัหาเกดิขึน้จะท าอยา่งไร (เรยีนรูก้ารแกป้ญัหาและการตัง้เป้าหมายใหม)่ 

๔. การวางแผน สามารถใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื เข้าใจ (ปญัหา /  
ความต้องการทีแ่ทจ้รงิ)   เข้าถึง (แหล่งขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง)   พฒันา (ก าหนดแนวปฏบิตัทิี่เหมาะสม ได้
มาตรฐาน) 

๕. การตดัสินใจ ไมว่่าจะเป็นการตดัสนิใจในเรือ่งการเลอืกวธิกีารท างาน วธิปีฏบิตั ิ การเปลีย่น 
เป้าหมาย / การท าใหเ้ป้าหมายชดัเจนเหมาะสมมากขึน้ การยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ การตดัสนิจต้องตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

๖. ภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ทีส่อดคลอ้งตามสถานการณ์และเวลา  (กาละ เทศะ) 
๗. วิถีประชาธิปไตย เพื่อใหก้ารมสี่วนรว่มเกดิประโยชน์สุขอย่างแทจ้รงิ ผูเ้รยีนควรเรยีนรู ้

เมื่อไรต้องใช้การ vote และการยอมรบัผลทีไ่ด ้  เมื่อไรควรใชฉ้ันทามต ิ(การเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายแมจ้ะ
เป็นเสยีงขา้งน้อยไดแ้สดงความคดิเหน็ก่อนตดัสนิใจ)  และเรยีนรูก้ารเสยีสละเพื่อส่วนรวม / ประเทศ 

๘. การคิดบวก เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ  และจนิตนาการ /ความคดิสรา้งสรรค์  และความมุง่มัน่ 
๙. ความรกัในวิชาชีพ ท าใหเ้กดิความภาคภมูใิจในตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ



 ๗ 

เมือ่รวมกบั การสอนให้ผูเ้รียนรู้จกักบัความสขุ  (การตรวจสอบเป้าหมาย) คอื 
๑. คิดดี  ท าดี  พดูดี เป็นการตรวจสอบการปฏบิตัตินว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
๒. การใช้หลกัแห่งเหตแุละผล พิจารณาส่ิงต่างๆ  เช่น  ใชเ้พื่อท าความเขา้ใจปญัหาและ 

ก าหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม รวมทัง้เลอืกวธิกีารแกไ้ขปญัหา 
๓. การเป็นกลัยาณมิตรให้ผูอ่ื้นได้ การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขจ าเป็นตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะสรา้ง 

ความรูส้กึของการเป็นครอบครวัเดยีวกนั การแบ่งปนั การเสยีสละ และการมีกลัยาณมิตร 
๔. การมีโยนิโสมนสิการ (ผูเ้ขยีนขอแปลว่า การเป็นครขูองตนเองได ้และการเป็นครขูองผูอ้ื่น 

ได้ ก็คอืสอนตวัเองได้และสอนผู้อื่นได้ กจ็ะต้องมรีะบบคดิที่ด ี สรา้งระบบกลัน่กรองและคดัเลอืกขอ้มูล
ของตนเอง) ช่วยใหเ้กดิความปรารถนาดกีบัผูอ้ื่น 
 คุณครจูะตอ้งสอนสิง่ต่างๆ เหล่านี้ โดยน ามาหลอมรวม ในการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัเนื้อหาและวธิสีอน   

ผู้เขยีนขอเสนอแนะตวัอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกบัการจดัการศกึษาที่สามารถสอดแทรก การพฒันา
คุณลกัษณะทัง้ ๑๓ ด้าน (๙ + ๔) นี้ให้แก่ผู้เรยีน  โดยขอเริม่จากการรบันักศึกษาใหม่ (สิง่ที่น าเสนอ
ต่อไปนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะ) 
 ตัวอย่างการสร้างสุขในสถานศึกษา (ท าให้ผู้เรียนรู้จ ักก าหนดเป้าหมาย ท าให้บรรลุ / 
เปลีย่นแปลงเป้าหมาย เริม่ตน้ใหมอ่ยา่งมคีวามสุข ดว้ยการบรหิารจดัการในสถานศกึษา)  

๑. สถานศึกษาเป็นผูด้ าเนินการพฒันาผู้เรียน ให้เรียนอย่างมีเป้าหมาย โดยม ี
เป้าหมายหลกั  (คอืการก าหนดเป้าหมายทีใ่ชเ้พื่อพจิารณาในการเลอืกกจิกรรมใหผู้เ้รยีน)  เพื่อ 
     ๑.๑  สรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจและแปรเปลีย่นเป็นความมุง่มัน่ใหก้บัผูเ้รยีน 
     ๑.๒  ช่วยใหผู้เ้รยีนก าหนดเป้าหมายในการเรยีน 
     ๑.๓  ท าใหเ้กดิความรูส้กึของการเป็นครอบครวัเดยีวกนั (การเป็นกลัยาณมติร) ช่วยเหลอืกนั  

แบ่งปนักนั   สอนกนัเองได ้(โยนิโสมนสกิาร)   การเสยีสละ   การแบ่งปนั 
      ๑.๔  ยอมรบัการใชห้ลกัเหตุและผล ในการสรา้ง / เลอืกวธิกีาร / พจิารณาเรือ่งต่างๆ 
      ๑.๕  ฝึกตนใหเ้ป็นคนคดิด ีท าด ีพดูด ี
      ๑.๖  เรยีนรูว้ถิปีระชาธปิไตย  (การยอมรบันบัถอืตนเอง และผูอ้ื่น) 
 กิจกรรมเสนอแนะ  (เพื่อใหเ้ป้าหมายหลกับรรลุผล) 

-  วนัเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อของนกัเรยีนมธัยมศกึษา  สถานศกึษาควร 
จดันิทรรศการ  เช่น  บอร์ดให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ทัง้ผู้สมคัรสอบและ
ผูป้กครอง (อาจตอ้งท าการส ารวจผูเ้รยีนว่าในวนัทีม่าสมคัรสอบคดิว่าน้องๆ เคา้ต้องการขอ้มลูอะไร เป็น
ตน้)  หรอืถา้รบัสมคัรทางอนิเตอรเ์น็ต  บนเครอืข่ายของสถานศกึษากน่็าทีจ่ะต้องใหข้อ้มลูดา้นการศกึษา
ต่อทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูอ่้าน ทีส่รา้งแรงบนัดาลใจว่าการเรยีนทีน่ี่เป็นการตดัสนิใจทีถู่กต้องแลว้ และถ้าจะ
เรยีนควรตัง้เป้าหมายอยา่งไร 
      -  การสมัภาษณ์ผู้เรียน  อาจใช้ค าถามชี้น าให้ผู้เรยีนก าหนดเป้าหมายของการเรยีน เช่น 
หนูรูไ้หมว่าอาชพีทีเ่รยีนจะต้องท าอะไรได้บา้ง   ตัง้ใจจะเรยีนเพื่อไปใชท้ าอะไร  รูจ้กั....ไหมเขาคอืรุ่นพี่
ของหนูทีเ่ราภมูใิจ  หรอือื่นๆ ทีเ่หมาะสม 



 ๘ 

      -  วันปฐมนิเทศ ควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง เช่น ถ้ามีปญัหาแบบน้ี 
สถานศกึษาจะให้ความช่วยเหลอือย่างไร สรา้งความภาคภูมใิจในสถานศกึษาให้เกดิกบัผู้ปกครองด้วย
วธิกีารของสถานศึกษา  ส าหรบัผู้เรียนอาจแยกเป็น ๒ ประเด็น คอื ๑) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรยีนในการใช้บรกิารต่างๆ ของสถานศกึษา กรณีที่เกดิปญัหาขึน้ผู้เรยีนจะใช้บรกิารของสถานศกึษา
อย่างไร เช่น มกีล่องใหผู้เ้รยีนส่งขอ้มลู หรอือื่นๆ   หรอืสถานศกึษาทีม่กีารศกึษาว่าสาเหตุหลกัของการ
ออกกลางคนัคืออะไร อาจจดัท าโครงการช่วยเหลือที่น่าจะช่วยลดปญัหาการออกกลางคนั   ๒) จดั
โครงการพฒันา.... ให้นักศกึษาได้พกัอาศยัที่สถานศกึษา / วดั เพื่อท ากจิกรรมร่วมกนั ควรให้ทุกคณะ
วชิาได้ร่วมกิจกรรมพร้อมกนั แตกอาจแยกจดัชายรอบหนึ่ง หญิงอีกรอบก็ได้  จ านวนวนัที่เหมาะสม
สถานศึกษาจะต้องท าการศึกษา กิจกรรมควรเลอืกที่สอดคล้องกบัวยั  และคุณลกัษณะที่สถานศึกษา
ตอ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน และเพื่อใหผู้เ้รยีนมเีพื่อนต่างคณะ กจิกรรมหนึ่งทีเ่สนอแนะ คอื การนัง่สมาธิ
ช่วงสัน้ แต่บ่อยๆ  และแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนใหเ้สนอแนะขอ้มลูต่างๆ ทีส่ถานศกึษาต้องการ /คดิว่าจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาสถานศกึษา  หรอือาจแบ่งเป็นกจิกรรมทีรุ่่นพีใ่หรุ้่นน้องท าส่วนหนึ่ง และกจิกรรม
ของสถานศกึษาส่วนหนึ่ง แต่ทัง้หมดต้องอยู่ในการดูแลของสถานศกึษา (อาจให้ค่าเดนิทางแก่รุ่นพี่ทีม่า
ช่วย เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ เรียน โดยสถานศึกษาอาจ
ประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่นและจดักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้สนับสนุน
งบประมาณ หรอืจดังานหารายได้ หรอืขอรบการสนับสนุนจากนักศึกษาเก่า / ภาคเอกชน เป็นต้น   
ผูเ้รยีนจะเหน็ความตัง้ใจของสถานศกึษาและเกดิความภาคภมูใิจในการเสยีสละของผูจ้ดั เป็นตน้ 
      -  การสร้างวฒันธรรมองค์กร / สถานศึกษา  สถานศกึษาควรสรา้งกจิกรรมที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายหลักและยังช่วยแก้ปญัหาที่สถานศึกษาเผชิญ แล้วยกระดับขึ้นเป็นวัฒนธรรมของ
สถานศกึษา / ปรชัญาของสถานศกึษา และใหข้อ้มลูทีแ่สดงความเป็นมา (ทีม่าทีไ่ป)  แก่สมาชกิทุกระดบั
ในสถานศกึษาทราบทุกรุ่นไป เพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมอื (การใหข้อ้มลูข่าวสารและใหส้มาชกิพจิารณา
ให้ความร่วมมอื ถือเป็นการให้เกียรติแก่สมาชกิ)  เช่น  ในเรื่องการส่งเสรมิประชาธปิไตยในห้องเรยีน 
ดว้ยการสรา้งระเบยีบวนิัยในห้องเรยีนโดยผู้เรยีนและคุณครูร่วมกนัพจิารณา , การสรา้งความภาคภูมใิจ
แก่ผูเ้รยีน ดว้ยการจดัระบบพีช่่วยน้อง (การจดัเวลาตวิเนื้อหาวชิา / เทคนิคการฝึกปฏบิตั ิ/ รุ่นพีศ่ษิยเ์ก่า
กลบัมาเล่าเรือ่งเทคนิคการประสบความส าเรจ็ของตนเอง)  หรอือื่นๆ  เป็นตน้ 
      -  กิจกรรม ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด การบงัคบักิจกรรมลูกเสือ อาจต้องมกีารปรบัปรุง
เพราะขอ้มลูทีไ่ดใ้นการวจิยัพบว่า ชุดลูกเสอืสรา้งภาระค่าใชจ้่ายแก่ผูป้กครอง เนื่องจากใชส้ปัดาหล์ะครัง้
และใช้ได้อย่างมาก ๑ ปี  อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ เช่น ใช้ชุดพละแต่มผี้าพนัคอลูกเสอื หรอื
อื่นๆ  ในชัน้ปีที ่๑ อาจเป็นกจิกรรมที่สถานศกึษาก าหนด  แต่ในชัน้ปีอื่นอาจเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนเสนอ
ภายใตเ้งือ่นไขทีส่ถานศกึษาก าหนด เช่น สถานศกึษาอาจก าหนดเป็นชมรม ต้องมอีงคป์ระกอบอะไรและ
ผูเ้รยีนต้องเขยีนโครงการมาน าเสนอ (มปีระธานชมรม  รองประธานชมรม  กรรมการ และสมาชกิอย่าง
น้อยกี่คน  เป้าหมายของการจดัตัง้ชมรมต้องชดัเจนและเป็นไปเพื่ออะไร  กจิกรรมชมรมต้องสอดคล้อง
กบัเป้าหมาย งบประมาณทีข่อใหส้ถานศกึษาสนับสนุน)  โดยส่วนตวัผูเ้ขยีนชอบโครงการอาหารกลางวนั
เพื่อน้อง ทีส่ถานศกึษาในสงักดั สอศ. จดัใหแ้ก่สถานศกึษาในระดบัประถมศกึษาในทอ้งถิน่  แต่สาเหตุใด
ไม่จดัท าในสถานศึกษาของตนโดยอาจปรบัรูปแบบให้มคีวามเหมาะสมเพิม่ขึน้  เพราะสถานศกึษาบาง
แห่งมีที่ดินอาจร่วมมอืกันในจงัหวดัหรือจงัหวัดที่ใกล้เคียงกัน  (ผู้เขียนต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ที่



 ๙ 

หลากหลายและจ าเป็น เช่น เด็กอิเล็กทรอนิกส์ปลูกผักได้ ท าอาหารง่ายๆ ได้ เขยีนแผนธุรกิจเป็น    
เดก็คหกรรมเปลีย่นหลอดไฟได ้สรา้งอุปกรณ์ใหมใ่ชใ้นบา้น  เดก็พาณชิยข์บัรถยนตเ์ป็น  เป็นตน้) 
      -  การจดัอุปกรณ์กีฬา เคร่ืองดนตรีให้ผู้เรียนยืมเล่น ขณะว่างหรอืช่วงพกัเรยีน และจดั
สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องดนตร ีห้องประชุมที่เปลี่ยนแปลงให้ใช้ได้หลายโอกาส จะช่วยให้การท า
กจิกรรมเหล่านี้ไม่รบกวนการเรยีนของหอ้งเรยีนที่มกีารสอน  อุปกรณ์ทีใ่ห้ยมื ไดแ้ก่ โต๊ะและอุปกรณ์ตี
ปิงปอง  ลูกฟุตบอล/ลูกบาสเกต็บอล   กตีาร ์ ขลุ่ย  (ฝึกการรกัษาสมบตัสิาธารณะ หากเสยีหายกต็้องมี
สาเหตุทีย่อมรบัได)้  เป็นตน้ 
      -  การจดังานให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ  เช่น  การประกวด  การแข่งขนั  การจดั
งานหารายไดซ้ือ้อุปกรณ์   การจดัหาทุนใหน้กัศกึษา  การใหร้างวลันักศกึษาทีม่คีวามประพฤตดิ ี การจดั
ทศันศกึษา (มอบหมายงานใหน้กัศกึษาน ามาส่ง) เป็นตน้ 
 
 ๒.  การสร้างวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษา / วฒันธรรมสถานศึกษา / ปรชัญาของ
สถานศึกษา   

เป้าหมายหลกั  สถานศกึษาควรน าค่านิยมและเจตคตทิีเ่หมาะสมมาสรา้งเป็นวฒันธรรมองคก์ร
ของสถานศกึษา  เช่น  ความรกัในวชิาชพี  การฝึกฝนจนเชีย่วชาญในวชิาชพี  ความภาคภูมใิจในชุมชน
และท้องถิ่น  ความภาคภูมใิจในสถานศึกษา  ความภาคภูมใิจในห้องเรยีน  ความภาคภูมใิจในตนเอง  
การให้ความช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน  ครกูบันักเรยีน  ครูกบัคร ู ผู้บรหิารกบัคร ู 
สถานศกึษากบัหน่วยงานตน้สงักดั  เสมอืนครอบครวัเดยีวกนั 
 กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข การสรา้งวฒันธรรมองคก์รส่วนใหญ่
เกดิขึน้เพื่อพฒันาองคก์รจากสภาพทีเ่ป็นอยู่ บางครัง้เมื่อเราทราบปญัหาแต่ไม่ทราบสาเหตุทีช่ดัเจน การ
แก้ปญัหาอาจไม่สามารถท าให้ปญัหาลดลงได้ ดงันัน้ก่อนอื่นจงึควรหาสาเหตุที่แน่ชดั โดยใช้แผนภูมิ
ก้างปลา (Fish Bones)   การท า SWOT   การระดมสมองของกลุ่มต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ด้มาจดัท า
แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม (อาจด าเนินการตามกลุ่ม เช่น การมองปญัหาและแนวทางการแก้ไขใน
ทศันะของผูเ้รยีน  ในทศันะของคร ู ในทศันะของครปูกครอง  ในทศันะของครทูีป่รกึษา  ในทศันะของครู
ในคณะวชิา / ประเภทวชิา  ในทศันะของผูบ้รหิาร  แลว้น ามาหลอมรวม หรอือาจแยกกลุ่มตามขอ้มลูทีไ่ด ้
ซึง่ตอ้งพจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิ  เพื่อจดัท าแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม รองรบัในการพฒันาวฒันธรรม
องคก์ร) 
      -  จดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม โดยใช ้SWOT 
      -  การสนับสนุนการปฏิบติังานจากผู้บริหารในระดบัต่างๆ ให้คุณครแูละบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  สิ่งอ านวยความสะดวก  การช่วยแก้ปญัหาในการ
ด าเนินการ (การประสานงาน / การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน / การลดขัน้ตอนหรอืเวลาในการจดัท า
หนงัสอืราชการ หรอือื่นๆ) 
      -  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการทัง้
ในขณะปฏบิตังิานและเมือ่สิน้สุดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม  เพื่อการพฒันาและการบรรลุเป้าหมาย 
      -  การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน 
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 ๓.  คุณครูเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาผู้ เ รียน ให้เรียนอย่างมีเป้าหมาย และประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
 เป้าหมายหลัก คือ ให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายได้เหมาะสม และมีความสุขกับ
ความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาคุณลกัษณะทัง้ ๑๓ ดา้น (๙ + ๔ ดงักล่าวขา้งตน้) 
 กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  เร่ิมจากการสอน ควรมกีารก าหนดกจิกรรมใหช้ดัเจน เช่น ขัน้ที ่๑ น าเขา้สู่บทเรยีน  ขัน้
ที ่๒ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้  ขัน้ที ่๓  ประเมนิผล   ขัน้ที ่๔ สรุปบทเรยีน  ในแต่ละครัง้ของการ
สอน ควรมทีัง้ ๔ ขัน้ตอน (ยกเว้นกรณีมเีหตุสุดวสิยั เช่น ยงัไม่อาจสรุปบทเรยีนเพราะยงัสอนไม่จบ
หน่วย  หรอืผลผลติ (Products) / ผลลพัธ์ (Outcomes) ของกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจงึจะแสดง
สมัฤทธผิล เป็นตน้) 
  ขัน้ท่ี ๑ น าเข้าสู่บทเรียน  อาจก าหนดใหผู้้เรยีนเริม่ด้วยการนัง่สมาธ ิ/ หลบัตา สกัพกั 
เพื่อดงึความสนใจใหก้ลบัเขา้สู่การเรยีนวชิาใหม่ (เมื่อมกีารเปลีย่นวชิาเรยีนในระหว่างวนั) หรอืกจิกรรม
อื่นๆ ที่เหมาะสม  เช่น การท่องค าขวัญ  การออกก าลังกายให้สมอง  การกล่าวถึงประโยชน์และ
ความส าคญัของการเรยีน  หรอืถามผู้เรยีนถึงสิง่ที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจากการเรยีนวชิานี้  หรอืคุณครูใช้
ค าถามน าใหผู้เ้รยีนสรปุเนื้อหาทีเ่รยีนในครัง้ทีแ่ลว้ หาความสมัพนัธ ์ก่อนจะขึน้เรือ่งใหม่ เป็นตน้ 
  ขัน้ท่ี ๒ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  เลอืกวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา เช่น การ
ใชค้ าถาม การทดลอง การบรรยาย สิง่ส าคญัคอื คุณครจูะต้องใหค้ะแนนกบัการจดบนัทกึ (Lecture) ของ
ผูเ้รยีน (สมุดบนัทกึ)  หรอืการรายงานผลการทดลอง / ฝึกปฏบิตั ิ หรอืการสรุปในรปู Mind map เพราะ
สิง่เหล่านี้จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถจบัประเดน็ได ้จะช่วยพฒันาระบบคดิและการคดัเลอืกขอ้มลูของผูเ้รยีน  
สิง่ทีค่วรสอดแทรกขณะสอนตลอดเวลา ไดแ้ก่ 

- คุณครคูวรพดูถงึการวางแผนบ่อยๆ เพื่อท าใหผู้เ้รยีนซมึซบัถงึความส าคญัของ 
การวางแผนล่วงหน้าก่อนท างานทุกเรื่อง  ทุกครัง้ (สิง่ส าคญัของการวางแผน คอื ขอ้มลู ขอ้มลูไดม้าจาก
การศกึษา การสงัเกตุ ประสบการณ์  การอ่าน การฟงั การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การทดลอง  เป็นตน้) 

- คุณครคูวรใหก้ าลงัใจผูเ้รยีนอยา่งสม ่าเสมอ ค าชมทีม่าจากใจฟงัไดไ้มเ่บื่อค่ะ และยงั 
เป็นเสรมิก าลงัใจให้มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท าให้ส าเรจ็  สามารถท าให้เหน็ความส าคญัของการเป็นผู้น าและ   
ผูต้ามทีด่ ี
  -   การท าให้ผู้เรยีนตัง้เป้าหมายของการเรยีนโดยชี้ให้เหน็ความส าคญัของรายวชิา คอื 
ท าให้ผู้เรยีนตัง้เป้าหมายของตนเองขึ้นมา หรอืก าหนดเป้าหมายในการเรยีนวชิานัน้ เช่น คุณครูอาจ
น าเสนอความส าคญัของการเรยีนรายวชิานัน้  บอกวธิกีารน ามาใช้ในชวีติประจ าวนั  บอกประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บั (เป็นพืน้ฐานของการเรยีนวชิาต่อไป ของการสอบศกึษาต่อ เป็นตน้) 
  -   การสอนใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขจากการให ้ การแบ่งปนั  การท างานส าเรจ็ (เป็นเทคนิค
เฉพาะของคุณครแูต่ละท่านค่ะ เช่น  ใชค้ าพดูกระตุน้ใหค้ดิ ค าชม การชื่นชมใหเ้ป็นตวัอยา่งในแงต่่างๆ) 
  -   เน้นใหผู้เ้รยีนจดบนัทกึ (lecture) และสรา้ง Mind Map สรปุสิง่ทีเ่รยีน 
  ขัน้ท่ี ๓  ประเมินผล  อาจใชแ้บบฝึกหดั  การตัง้ค าถาม ใหผู้เ้รยีนตอบ เมื่อจบการสอน
ในแต่ละครัง้  หรอืใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนและบนัทกึหลงัการสอน   
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(ในขัน้น้ีกรณทีีย่งัไมจ่บหน่วยในครัง้นัน้ ขัน้ที ่๓ และ ๔ อาจรวมกนั โดยใหผู้เ้รยีน 
ช่วยกนัสรปุว่าวนัน้ีเรยีนอะไร  หรอืไดอ้ะไรจากการเรยีนในวนันี้) 
  ขัน้ท่ี ๔  สรุปบทเรียน  เช่น  บอกความก้าวหน้าของผู้เรียน (คะแนนการวัดและ
ประเมนิผล)  ใหผู้เ้รยีนสรุปสิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนหน่วยนี้  เชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนกบัการน าไปใชใ้นชวีติจรงิ / 
การบูรณาการกบัการเรยีนในวชิาอื่น / ในบทเรยีนทีผ่่านมา เป็นต้น  และอาจเกริน่น าสิง่ทีจ่ะเรยีนในครัง้
ต่อไป หรอืแจง้ใหผู้เ้รยีนไปศกึษาเรือ่งใดเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนหน่วยต่อไป / ครัง้ต่อไป 
      -  การสร้างกฎระเบียบในชัน้เรียน  คุณครอูาจรา่งกฎระเบยีบทีจ่ะใชใ้นชัน้เรยีนมาน าเสนอ
ผูเ้รยีนและใหอ้ภปิรายจนพอใจและไดร้ะเบยีบทีทุ่กคนพอใจ (โดยคุณครอูาจเป็นผูไ้กล่เกลีย่ หรอืน าเสนอ
ทางเลอืกเมือ่การอภปิรายจะบานปลาย)  เช่น  หากจะตัง้กฎเกี่ยวกบัการมาสาย ว่าหากสายหนึ่งครัง้ลดกี่
คะแนน สายนานเท่าไรเท่ากบัขาดเรยีน นักศกึษาเหน็ดว้ยหรอืไม่ เมื่อเกดิปญัหาเกี่ยวกบัการมาสายอาจ
ถามว่านักศึกษามีปญัหาหรือไม่ ถ้านาย กอ (นักศึกษาในชัน้) เป็นผู้ไม่อาจปฏิบัติตามกฎที่ตัง้ได ้
นักศกึษาคนอื่นๆ จะให้โอกาสเค้าได้ชี้แจงในห้องเรยีนเพื่อให้เพื่อนพจิารณาว่ากรณีนี้สมควรได้รบัการ
ผ่อนผนัไดห้รอืไม ่(มฉิะนัน้ นาย กอ ที่มาสายเกนิทีก่ าหนดไม่มสีทิธสิอบปลายภาค)  เมื่อนักศกึษาชีแ้จง
ว่าเน่ืองจากผูป้กครองป่วย จ าเป็นต้องดูแลเรื่องอาหารก่อนมาเรยีน เพื่อนๆ จะอนุโลมส าหรบักรณีน้ีได้
หรอืไม่  เป็นต้น ใช้กลุ่มเป็นผู้พจิารณาเพราะเป้าหมายของเราคอืจะสรา้งความเป็นกลุ่ม ความรูส้กึเอื้อ
อาทร การแบ่งปนัทุกข์และสุขให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา (ครูจะเป็นผู้ก ากับให้เกิดสิ่งนี้ ส่วนผู้เรียนคือ
นกัแสดง)  คุณครจูะตอ้งรบัภาระหนกัในการตะล่อมใหผู้เ้รยีนและกฏดงักล่าวยอมรบัไดใ้นสถานศกึษา 
 
 ๔.  การเรียนรู้ชุมชน   
 เป้าหมายหลกั คอื การน าความรูท้ี่ได้ในสถานศกึษาไปใช้ เพื่อสรา้งความภาคภูมใิจต่อตนเอง 
ต่อห้องเรยีน ต่อสถานศกึษา ดว้ยการสรา้งความรูเ้กี่ยวกบัชุมชนและทอ้งถิน่  การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ของตนเอง  เช่น บุคคลส าคญั  จดุเด่นของภมูลิ าเนาและทรพัยากรทอ้งถิน่  สถานทีส่ าคญั  รวมถงึปญัหา
ของชุมชนทีส่ถานศกึษาจะเป็นทีพ่ึง่ใหแ้ก่ชุมชนได ้
 กิจกรรมเสนอแนะ ในการท างานรว่มกบัชุมชน ม ี๕ ขัน้ตอน ดงันี้ 

๑. การส ารวจความคิดเหน็การด าเนินการใดๆ กต็ามใหป้ระสบความส าเรจ็ ควรตัง้อยู่ 
บนพื้นฐานของขอ้มูล / ผลการวจิยั เช่น การส ารวจความคดิเหน็  ซึ่งอาจท าได้โดยการเยีย่มเยยีนบ้าน  
การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) การระดมความคดิเหน็ (Brain Storming) การสรุปดว้ยแผนภูมกิ้างปลา 
(Fish Bones) จะท าใหม้ขีอ้มูลพื้นฐานเพื่อใชใ้นการต่อยอด  เช่น  จะเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องชุมชนก็
ตอ้งมกีารจดัท าขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กต้อง  จะรูส้าเหตุของปญัหาหรอืเขา้ใจปญัหาอย่างแทจ้รงิ
ก็ต้องมกีารส ารวจสาเหตุและก าหนดนิยามปญัหาให้ชดัเจน  เมื่อได้ขอ้มูลครบถ้วนจงึด าเนินการในขัน้
ต่อไป 

๒. การสร้างผูน้ า ซึง่ผูน้ าอาจคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน  นกัศกึษา  ก านนั   
ผูใ้หญ่บา้น  หรอืชาวบา้น กไ็ดแ้ลว้แต่กรณีทีด่ าเนินการ  ความเหมาะสม  กาลเทศะ  และอื่นๆ ในขณะ
นัน้  (สิง่ทีป่ระเทศไทยขาดมาก คอื ผูน้ าทีเ่ป็นคนด ี ผูน้ าในแต่ละเรื่องอาจไม่ใช่คนเดยีวกนั หรอืเป็นคน
เดยีวกนัในทุกเรือ่งกไ็ด ้หรอืผูน้ าอาจเป็นกลุ่ม / ชมรม / หอ้งเรยีนกไ็ด ้เช่น การรณรงคเ์รือ่งใดเรือ่งหนึ่ง) 

๓. สนับสนุนให้เกิดการด าเนินงาน เช่น จดัท าโครงการเพื่อสนบัสนุนงบประมาณ 



 ๑๒ 

ใหค้วามรู ้ รว่มกนัพฒันาสื่อ  หารปูแบบการด าเนินการทีม่คีุณภาพ  กจิกรรมทีเ่หมาะสม  กลุ่มเป้าหมาย
ทีช่ดัเจน (ด าเนินการทุกกลุ่ม หรอืด าเนินการเฉพาะกลุ่ม)  เป็นตน้ 

๔. นิเทศ ประชุม ก ากบั  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน (เพื่อปรบัปรงุ   
ขณะด าเนินงาน  ใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล)  

๕. การรายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อแสดงความเหมาะสมของการใชง้บประมาณ 
ว่ามคีุณภาพเพยีงใด  และการด าเนินงานในครัง้ต่อไปควรเป็นอยา่งไร 

 

๕.  กิจกรรมตามหลกัสูตร 
กจิกรรมตามหลกัสตูร สถานศกึษาสามารถจดัท าค าขออนุมตักิจิกรรมใหม่ทีม่กีารส ารวจแลว้ว่าม ี

ความเหมาะสมและจ าเป็นกบัผูเ้รยีน 
เป้าหมายหลกั  เพื่อสรา้งเสรมิความมุง่มัน่ในการบรรลุเป้าหมาย   ความรกัในวชิาชพี  ภาวะผูน้ า 

และผูต้ามทีด่ ี การท างานเป็นทมี และอื่นๆ 
กิจกรรมเสนอแนะ   

- กจิกรรมทีส่ามารถบรูณาการรวมเป็นการจดันิทรรศการก่อนจบการศกึษา  เช่น อาจ 
มกิีจกรรมชมรมหนังสือพิมพ์ / วารสารของสถานศึกษา (เพื่อประชาสมัพนัธ์ภารกิจต่างๆ ของ
นักศกึษา /สถานศกึษา)  การปลูกพืชปลอดสารพิษ (เพื่อใชเ้ป็นอาหารกลางวนั/จดัเลี้ยงในวนังานจดั
นิทรรศการ/หารายไดข้องชมรม)  ชมรมภาษาไทย (เพื่อใหส้มาชกิไดถ่้ายทอดความสามารถทางภาษา
ของตน ใชว้รรณกรรมสรา้งความมุง่มัน่ใหต้นเองและผูอ้ื่น และใหก้ าลงัใจตวัเองเมื่อมปีญัหาและอุปสรรค)  
โดยใหน้ักศกึษาจดัท าโครงการโดยอาจตัง้งบประมาณใหต้ามภารกจิที่เสนอ /ตามจ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้
ชมรม /แลว้แต่กรณี  โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาชมรม  ชมรมภาพยนตร ์(เพื่อคดัเลอืกภาพยนตรท์ีด่มีาให้
ชมและวพิากษ์ คดัเลอืกผู้ที่วพิากษ์ได้ดทีี่สุดตดิบอรด์ หรอืจดัท าหนังสัน้เผยแพร่ หรอือื่นๆ)  ชมรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการใช้วฒันธรรมความเป็นไทย  เป็นตวัเชื่อมให้เกิดความรู้สกึถึงความภาคภูมใิจใน
ความเป็นชาติไทย เป็นต้น  ยงัมเีรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ  ทัง้นี้ควรเป็นชมรมที่เกิดจากความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จรงิ คุณครูและผู้บริหารเป็นเพียงผู้กลัน่กรองหากพิจารณาแล้วว่าเกิด
ประโยชน์ก็สนับสนุนให้เกดิขึน้ได้จรงิ ชมรมวิชาชีพ เช่น การจดังานนิทรรศการแนะแนวการศกึษาต่อ 
(ถอืเป็นการฉลองจบการศกึษาแก่ผูเ้รยีนดว้ยกไ็ด)้  โดยใหแ้ผนกต่างๆ เสนอกจิกรรม แผนกคหกรรมอาจ
เสนอการเดนิแฟชัน่โชว ์การสอนท าอาหาร  โชวผ์ลงาน / งานวจิยัใหม่ๆ  ของนกัศกึษา / คร ู เป็นตน้  
  -  การจดัทศันศึกษา ต้องจดัอย่างมเีป้าหมาย คอื ต้องมกีารตัง้ประเด็น / โครงร่าง /
หวัขอ้แล้วให้นักศึกษาจดัท ารายงานส่ง  คุณครูท าการส ารวจความพงึพอใจในการทศันศกึษาเพื่อการ
พฒันาปรบัปรงุการจดัครัง้ต่อไปใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ทีก่ล่าวมาขา้งต้น เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะของผู้เขยีนในการสอดแทรก เพื่อการท าให้ผู้เรยีนรูจ้กั
ตัง้เป้าหมาย  การตรวจสอบเป้าหมาย  และหาวธิกีารที่จะบรรลุเป้าหมาย  ต่อไปจะเสนอแนวคดิของ
ผูท้รงคุณวุฒทิ่านอื่นนะคะ   ในการท าใหส้ถานศกึษา คอื สถานทีท่ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละอยู่อย่างมคีวามสุข
ค่ะ 
  -  การใช้สถานศึกษาให้เป็นประโยชน์  เช่น  ซ้อมกฬีาในวนัหยุด  เป็นแหล่งรวมใน
การท ากจิกรรมดีๆ  เช่น ปฏบิตัธิรรม  แหล่งรวมพลเพื่อท ากจิกรรมจติอาสา 



 ๑๓ 

 ดร.อุษณีย ์ โพธิสุข (๒๕๔๓ : ๙-๑๑)  ท่านได้กล่าวถงึ การพฒันาทรพัยากรบุคคลให้เป็น
ทรพัยากรทีม่คีุณค่ายิง่ของประเทศ  เพื่อใหผู้เ้รยีนทุกคนไดม้โีอกาสพฒันาความสามารถใหเ้ตม็ศกัยภาพ
สู่อัจฉรยิภาพของแต่ละคน  กระบวนการส่งเสรมิศกัยภาพสู่อจัฉรยิภาพในเชิงปฏิบตัิ  ประกอบด้วย
กระบวนการหรอืยทุธวธิ ี๔ อยา่ง ทีต่อ้งประสานสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ   
 ๑.  เทคนิคการสอนของคร ู โดยกระบวนการเรยีนการสอนให้เกิดการเรยีนรูอ้ย่างมสี่วนร่วม 
ประกอบดว้ยกระบวนการ ๕ อยา่ง คอื  
      ๑.๑  การเรยีนเป็นกลุ่ม 
      ๑.๒  การใชค้ าถามทีใ่ชเ้ทคนิคความคดิระดบัสงู 
      ๑.๓  การใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมและสรา้งสรรคผ์ลงาน 
      ๑.๔  การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชจ้นิตนาการ 
      ๑.๕  การเชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ 
 ๒.  การสร้างส่ิงแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ โดยกระบวนการ ๕ อยา่ง คอื 
      ๒.๑  การปรบัสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนเรยีนรูด้้วยตนเองให้มากที่สุดและ
สามารถใชเ้วลาทีเ่หลอือยูท่ ากจิกรรมของตนเองในหอ้งเรยีน 
      ๒.๒  การจดับรเิวณในสถานศกึษาทุกมุมใหเ้ป็นแหล่งความรู้และแหล่งสนับสนุนความรู ้เช่น 
โครงการโลกความรู้ในห้องเรยีน    กิจกรรมโครงการหรอืโครงงานต่างๆ    ความรู้เกี่ยวกบัพนัธุ์ไม ้  
ขอ้มูล / การให้บรกิารต่างๆ ที่สถานศกึษาจดัไว้บรกิาร   ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
ชวีติ  เป็นตน้ 
      ๒.๓  การจดัศูนยว์ทิยบรกิารทีม่คีวามรูห้ลากหลาย  นอกเหนือไปจากหลกัสูตรปกตทิีเ่น้นให้
ผูเ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเองตามความสนใจ  โดยมคีุณครปูระจ าศูนยว์ทิย
บรกิารใหค้วามช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิเมื่อผูเ้รยีนต้องการ (เช่น จดัสปัดาหแ์นะน าขอ้มูลการใชบ้รกิาร  มี
รายละเอยีดขัน้ตอนทีช่ดัเจนในการใชบ้รกิารคอมพวิเตอรส์บืคน้ขอ้มลู  ขัน้ตอนการยมืสื่อและอุปกรณ์  มี
ชัน้โชวห์นงัสอืใหม ่หรอือื่นๆ)  มกีารปรบัเปลีย่นสื่อและกจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนทุก ๒ – ๔ สปัดาห ์
      ๒.๔  การใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครอง  เพื่อช่วยสรา้งเสรมิสิง่แวดลอ้มนอกสถานศกึษา 
      ๒.๕  ดแูลสิง่แวดลอ้มของผูเ้รยีนทัง้นอกบา้น และนอกสถานศกึษา 
 ๓.  การแนะแนวและจิตวิทยาบริการ  โดยกระบวนการทัง้ ๕ อยา่ง ไดแ้ก่ 
      ๓.๑  การปรบัโครงสรา้งในการแนะแนวและใหบ้รกิาร  โดยการท างานแบบเป็นทมี  ทีม่กีาร
แบ่งแยกความเชีย่วชาญเฉพาะสาขา  มกีารประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ (Multidisciplinary Team) ซึง่
จะมทีัง้นกัจติวทิยา  จติแพทย ์ นกัแนะแนว  นกัการศกึษาพเิศษ  คุณคร ูและผูป้กครองทุกคน 
      ๓.๒  การปรบัระบบขอ้มลูเกีย่วกบัตวัผูเ้รยีนทุกดา้น เพื่อใหคุ้ณครแูละผูป้กครองได้น าขอ้มลู
ทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนแต่ละคนอย่างมขีอ้มลู เช่น ขอ้มลูผลการเรยีน (คะแนนเฉลีย่สะสม  การท า
ผดิวนิยัและถูกลงโทษจากฝา่ยปกครอง  สถติกิารเขา้หอ้งเรยีน / การมาสาย)  ขอ้มลูความสามารถพเิศษ
ของผูเ้รยีน  ผลงาน / นวตักรรมของผู้เรยีน  เป็นต้น  ขอ้มูลบางอย่างอาจต้องระมดัระวงัและมรีหสัการ
เขา้ถงึขอ้มลู เช่น  ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัของผูเ้รยีน (การท าผดิกฎหมายและถูกลงโทษ
ทางกฎหมาย ไดแ้ก่  การท ารา้ยผูอ้ื่น)  การเป็นกลุ่มเฝ้าระวงัพเิศษของสถานศกึษา  เป็นตน้ 



 ๑๔ 

      ๓.๓  การใหค้วามรู ้ การปรบัทศันคตแิละเทคนิคพืน้ฐานของการแนะแนวและการใหบ้รกิาร
แก่คุณครทุูกคน  เพื่อใหรู้ว้ธิสีงัเกตศกัยภาพทีโ่ดดเด่นดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน  ตลอดจนปญัหาทีค่วรไดร้บั
การแกไ้ข  โดยผูเ้ชีย่วชาญอยา่งเป็นระบบ  ซึง่คุณครจูะเป็นบุคคลส าคญัในการใหข้อ้มลูรว่มกบัผูป้กครอง 
      ๓.๔  การใหค้วามช่วยเหลอืทางจติวทิยาในกรณทีีม่ปีญัหาเกนิกว่าทีค่รจูะช่วยเหลอืได ้
      ๓.๕  การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับจติวิทยาตามวัยของผู้เรยีน  และการส่งเสริม
ศกัยภาพของผูเ้รยีนดว้ยวธิทีีถู่กตอ้งและเหมาะสม 
 
          ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 
 
ข้อสงัเกต    ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชงิธุรกจิ และความปลอดภยัของประเทศ สงัคม ชุมชน ใหร้ะมดัระวงั 
                เรือ่งการเผยแพร่บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  อาจจดัท าเป็นเอกสาร และบนัทกึบนแผ่นซดี ี
                จดัท าสกั ๓ ชุด เกบ็เป็นเอกสารอา้งองิในหอ้งสมดุ การศกึษาเอกสารจ าเป็นตอ้งไดร้บั 
                การอนุญาต การเผยแพรบ่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตอาจมเีฉพาะชื่อเรือ่งและสถานทีต่ดิต่อเพื่อ 
                ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
 

เอกสาอ้างอิง 
อุษณยี ์ โพธสิุข, ผศ.ดร.  “แผนทีสู่่การพฒันาอจัฉรยิภาพเดก็” , หนงัสอืชุด โครงการน ารอ่งศูนยพ์ฒันา 

อจัฉรยิภาพเดก็และเยาวชน  มลูนิธสิดศร ี– สฤษดิว์งศ ์ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
แห่งชาต ิ พมิพค์รัง้ที ่๒ (กนัยายน ๒๕๔๓). 
 
 
 
 
 


