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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ผลการสังเคราะห์พบว่า 1) ผลการสังเคราะห์ปัจจัยน�ำทางที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการพบว่า
“นโยบาย” ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และอีกส่วนหนึ่งมาจาก
ตัวผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการพัฒนานักเรียน ส�ำหรับ “กลยุทธ์” ในการด�ำเนินการนัน้ พบว่า ผูบ้ ริหารจะก�ำหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนานักเรียน พัฒนาวิชาการ พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน 2) ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการ
จั ด การเรี ย นรู ้ พ บว่ า กิ จ กรรมที่ ด� ำ เนิ น การส่ ว นใหญ่ มุ ่ ง เน้ น หรื อ มี “วั ต ถุ ป ระสงค์ ” เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านจิตพิสัย พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เมื่อพิจารณาถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในส่วนของ “หลักสูตร” พบว่ามีการน�ำไปบูรณาการเข้ากับรายวิชา บางกิจกรรมจัดอยู่ในรูปของกิจกรรมพัฒนา
นั ก เรี ย น และยั ง พบว่ า มี ก ารจั ด ท� ำ เป็ น หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น “กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ” ที่ พ บเป็ น กิ จ กรรม
ทั้งในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกสถานศึกษา มีทั้งกิจกรรมที่ครูและนักเรียนริเริ่มร่วมกัน และกิจกรรม
ที่นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเอง ในส่วน “บทบาทนักเรียน” พบว่า นักเรียนมีจิตอาสา ท�ำกิจกรรมด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ ตั้งตนพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติ
“สื่อการเรียนรู้” พบว่า มีการใช้ทั้งสื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ส�ำหรับ “การประเมินผล” พบว่า
มีการน�ำหลักการประเมินตามสภาพจริงมาใช้ โดยกระบวนการประเมินนั้น มีทั้งแบบเป็นทางการและแบบ
ไม่เป็นทางการ และ 3) ผลการสังเคราะห์ปัจจัยเสริมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น พบว่า
ใช้หลักบริหารจัดการแบบ 4M ประกอบด้วย การจัดการ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร ใน “การบริหาร
จัดการ” เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นธรรมาภิบาล มีการประยุกต์ใช้วงจรปฏิบัติการ (PDCA)
เข้ามาใช้
Abstract
The purposes of this research on the knowledge synthesis of the learning component for
developing humanized educare. The results of synthesis were as the follows 1) The factors
synthesis in operation revealed that the policy was created partly from The National Educational
Act and also from administrator that desired to develop learners. As a part of strategies, the
administrator had the strategies to develop learners, knowledge, teachers, and school. 2) The
learning components synthesis revealed that most learning activities had the objective that
*
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encouraged the learners to achieve affective domain, cognitive domain and psychomotor domain.
As a consideration of the learning experience provision relating to the curriculum revealed that
there was integration into the lessons. Some activities were learner development activities. In
addition, there was a creation of local curriculum. Furthermore, the roles of teacher were found
that they absolutely responded to the etiquette of teacher. For the roles of learners, they have
shown that the learners were voluntary and did the activities enthusiastically. They were ready
to learn all intellectual, moral, and behavioral matters. For the learning media, they were both
living and non- living media. In a way of evaluation, authentic evaluation was used and the
process was both formal and informal. And 3) The four additional factors synthesis for developing
humanized educare revealed that the administrative principle of 4M, including management,
man, money, and materials, was applied and the administration involved cooperation, good
governance, and PDCA.
มุ ่ ง หมายแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
บทน�ำ
นั้นประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (Objective) การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ ให้ (Learning Experience) และการประเมิ น ผล
ความหมายของค�ำว่า “การศึกษา” ไว้วา่ “กระบวนการ (Evaluation) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ซึ่ง
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนล้วนมีความส�ำคัญและมี
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง
สื บ สานวั ฒ นธรรม การสร้ า งสรรค์ จ รรโลงความ ไปไม่ได้ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด ที่สุดในการพัฒนาประเทศ การจะพัฒนามนุษย์ ได้
จากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย จ�ำเป็นจะต้องเริ่มที่ระบบการศึกษา การศึกษาที่จะ
เกื้ อ หนุ น ให้ บุ ค คลเรี ย นรู ้ อ ย่ า งตลอดชี วิ ต ” ทั้ ง นี้ สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้อย่างเต็มที่ต้อง
ยังได้มีการระบุความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจิตวิญญาณ
พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย ไปพร้อมๆ กัน เพือ่ ให้นกั เรียนนัน้ เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม คือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุขกับการเรียน
และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรีผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” จาก 2 มาตราแห่งพระราช สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ได้ด�ำเนินการทางด้านสุขภาพ
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยน
มีการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และบรรลุตาม เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และน�ำ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการดังกล่าวไปสังเคราะห์องค์
กระบวนการหรื อ องค์ ป ระกอบในการจั ด ความรู้ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ ต่อมาในปี 2552
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความ แผนงานฯ ได้ด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันกับระบบ
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การศึกษา โดยคัดเลือกบุคลากรหรือสถานศึกษา
ในระบบการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตขิ องการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanized
Educare) จากความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียน ประกอบกับภารกิจที่สำ� คัญของ
คณะศึกษาศาสตร์จะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาต้อง
พั ฒนาทั้ ง ครู แ ละนั ก เรีย นให้ เ ป็ น มนุษ ย์ ที่ส มบูร ณ์
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มี “สุขภาวะ”
ในการด�ำรงอยู่ในสังคม สร้างผลผลิตของกระบวน
การศึกษาให้เกิดความเจริญงอกงาม มีศักยภาพโดย
เฉพาะในด้านของจิตวิญญาณรวมถึงการมีความฉลาด
ทางอารมณ์ จากสภาพการณ์ ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง
สังเคราะห์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanized
Educare) ในชุดโครงการสังเคราะห์ความรูว้ ชิ าการใน
3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน�ำทางเกี่ยวกับนโยบายในการ
พั ฒ นานั ก เรี ย น 2) กระบวนการที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
วัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
ประเมินผล และ 3) ปัจจัยเสริมได้แก่ การจัดการ
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการทีเ่ ป็นการน�ำเสนอ
ประสบการณ์หรือเรื่องเล่าดีๆ จากครูในโครงการ ซึ่ง
อยู่ในรูปของ Fact Sheet และ Success Story
Telling อั น จะเป็ น การเติ ม เต็ ม ประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความ
ครบถ้ ว นทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ั ญ ญา
และจิตวิญญาณเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถ
สร้ า งและขยายเครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นานั ก เรี ย น
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. เพื่ อ สั ง เคราะห์ ป ั จ จั ย น� ำ ทางเกี่ ย วกั บ
นโยบายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
2. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้
ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ใน 3
องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ วั ต ถุ ป ระสงค์ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล
3. เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยเสริมในการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ใน 4 ด้าน ได้แก่
การจัดการ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร
แหล่งข้อมูลในการสังเคราะห์
1. ข้ อ มู ล จากเอกสารแนวคิ ด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์
2. ข้ อ มู ล จากการถอดเทปกิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 วง วงละ 3 รอบ ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถอดเทปกิจกรรม
โดยแผนงานพัฒนาจิตเพื่ อสุ ขภาพ มูล นิธิส ดศรีสฤษดิว์ งศ์ (มสส.) ทัง้ นีข้ อ้ มูลจากโครงการ ทีป่ ระกอบ
ด้ ว ยการน� ำ เสนอประสบการณ์ ห รื อ เรื่ อ งเล่ า ดี ๆ
ที่เป็น Success Story Telling ผ่านวีดิทัศน์กิจกรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ บั น ทึ ก เอกสารถอดเทปการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกถอดประสบการณ์เรื่องเล่า
(Fact Sheet) จ�ำนวน 22 โรงเรียน จ�ำนวน 47 คน

วิธีการสังเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. ก�ำหนดประเด็นการสังเคราะห์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
วัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์
2.1 ปัจจัยน�ำทางเกี่ยวกับนโยบายและ
เพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ กลยุทธ์ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ของการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2.2 องค์ ป ระกอบของกระบวนการ
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
เรียนรู้ ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ใน
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3 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการประเมินผล
2.3 ปั จ จั ย เสริ ม คื อ การบริ ห ารจั ด การ
ตามแนวคิ ด 4M ประกอบด้ ว ย การจั ด การ
(Management) บุ ค ลากร (Man) งบประมาณ
(Money) และทรัพยากร (Material)
3. ด�ำเนินการสังเคราะห์ความรู้ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
3.1 อ่านบันทึกถอดเทปเรือ่ งเล่าดีๆ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 วงๆ ละ 3 รอบ
3.2 ค้ น หาค� ำ ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็นการสังเคราะห์ (Coding) โดยพิจารณา
จากความหมายและความถี่ของค�ำ

3.3 จั บ ประเด็ น จากภาพ/ตั ว บทที่ ไ ด้
เขียนประเด็นหลัก (Theme) หรือการจัดจ�ำแนก
ประเภท (Categories) ของค� ำ และข้ อ ความให้
ครอบคลุ ม ตรงตามปั ญ หาของวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
สังเคราะห์
3.4 วิเคราะห์ โดยการจ�ำแนกและจัด
หมวดหมู่ จากนั้นน�ำมาเขียนเป็นข้อสรุปแบบย่อยๆ
และน� ำ ข้ อ สรุ ป ย่ อ ยๆ นั้ น มาเชื่ อ มโยงหรื อ ผู ก กั น
ให้เห็นเป็นแบบแผนของบทสรุปที่ได้จากการศึกษา
4. วิพากษ์ผลการสังเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันความน่าเชือ่ ถือ (Trust Worthiness) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน
5. เขียนรายงานสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
วง
โรงเรียน
ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
1 1. โรงเรียนวัดกระบัง 1. ครูสามารถ กอนอยู่ โครงการดูแลฟัน และกิจกรรมงามอย่างไทย
มังคลาราม
จ.พิษณุโลก
2. ครูสมหวัง นุชเอี่ยม โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการจิตอาสา และโครงการ
โรงเรียนน้อย
2. โรงเรียนบ้านร้องขี้ 1. ครูสมบูรณ์ เดชยิ่ง หลักสูตรการทำ�นา กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล็ก จ.เชียงใหม่
2. ครูพิสมัย เทวาพิทักษ์ กิจกรรมชมรมร้อยสานงานศิลป์ และหลักสูตรท้องถิ่น
ทุ่งนาพาเพลิน
3. โรงเรียนบ้านทับ 1. ครูไพโรจน์ สังหาร โครงการชวนน้องทำ�ความดี ชวนพี่อยู่อย่างพอเพียง
โกบ จ.สงขลา
2. ครูแก้วตา ทองบุญ โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมบันทึกความดี
4. โรงเรี ย นศึ ก ษา 1. ครูสุมนต์ มอนไข่
หลักสูตรตองเหลือง โครงการโรงเรียนวิถีพละเกษตร
สงเคราะห์นา่ น จ.น่าน
2. ครูสงกรานต์ มหามิตร กิจกรรมกระบวนการพี่เลี้ยง กิจกรรมค่ายร่มไทร
3. ครูสำ�เนียง เสนา
-

53

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)

วง
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โรงเรียน
ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
5. โรงเรี ย นซำ�ฆ้ อ 1. ธีระวัธน์ สิงหบุตร
กิจกรรมกลุ่มสายใยสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
พิทยาคม จ.ระยอง
ค่ายคุณธรรม (แรลลี่)
2. ครูฮุสนา เงินเจริญ โครงการธนาคารขยะ โครงการสมัชชานักเรียน และ
โครงการจิตอาสา
6. โรงเรี ย นฤทธิ ย ะ 1. ครูธงไทย ทองประเสริฐ กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วรรณาลั ย กรุ ง เทพ
ในกิจกรรมเช้า โครงการนิทรรศการ และกิจกรรมค่าย
มหานคร
พุทธมามกะ
2. ครูนเรศ เหมนาไลย กิจกรรมตามรอยรุ่นพี่
7. โรงเรียนหนองตาบ่ง 1. ครูวิวรรธน์ มั่งอะนะ
จ.กาญจนบุรี
2. ครูนุกูล ดีเสมอ
8. โรงเรียนบ้านเปือย 1. ครูบงการ สายเนตร

โครงการอ่านหนังสือ กิจกรรมยุวชนอาสา โครงการพ่อ
แม่บุญธรรม และโครงการเล่าความดี
โครงการรักการอ่าน
-

จ.อุบลราชธานี
2

2. ครูชลธิชา สายเนตร กิจกรรมบูรณาการหลักอริยสัจ4 และกิจกรรมเด็กไทย
ไม่ใช้เงิน
1. โรงเรี ย นอุ้ ม ผาง 1. ครูสมประสงค์ มัง่ อะนะ วิทยาคม
จ.ตาก
2. ครูรุ่งทวี พรรณา
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โครงการจำ�หน่ายของที่ระลึก
โครงการแสดงให้นักท่องเที่ยวชม
2. โรงเรียนสองแคว 1. ครูอุทัย ขัติวงศ์
วิทยา
จ.เชียงใหม่
2. ครูอัมพร ดวงวาส
โครงการ To Be Number One Friend Corner ต่อ
ต้านยาเสพติด และการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษ
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนกงไกรลาศ 1. ครูดุษฎี สีตลวรางค์ กิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้อื่น
วิทยา จ.สุโขทัย
2. ครูกรรณิกา อุดมกีรติกลุ กิจกรรมนิทาน เพลง โครงการชีววิถีข้าวไทยชุมชน
ร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนเทศบาล 1. ครูวีรศักดิ์ ดอนละคร กิจกรรมกระตุ้นนักเรียนโดยใช้ประสบการณ์ตนเอง
บ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น
2. ครูเนื่องนิตย์ พาลี โครงการคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
3. ครูอรวรรณ งามนิรตั น์ โครงการวิถีชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมขยับกายสบาย
ชีวีวิถีคณิต
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3

4
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โรงเรียน
ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
5. โรงเรียนสำ�โรงทาบ 1. ครูสารภี สายหอม กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยนั ก เรี ย น กิ จ กรรมสร้ า งสุ ข ให้ กั บ
พิทยาคม จ.สุรินทร์
ครอบครัว และกิจกรรมทำ�ความดีลบล้างพฤติกรรม
2. ครูชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ กิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อชีวิต กิจกรรมชุมนุมรักนวล
สงวนตัว และโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. ครูทวีชัย คำ�แพง
โครงการสร้างฝันและให้กำ�ลังใจเพื่อน และกิจกรรมการ
จ.ศรีสะเกษ
เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงชีวิตจริง
2. ครูจีน อินทร์จันทร์ 3. คุณวีระสิทธิ์ สีหะบุตร 1. โรงเรี ย นชุ ม ทาง 1. ครูวนิดา รอดภัย
โครงการนำ�นักเรียนประกวดนิทาน เรียงความ กิจกรรม
ตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์นอกสถานที่
2. โรงเรี ย นชลบุ รี 1. ครูชบา อ่อนนาค
โครงการรักษ์สัตว์รักษ์สังคม
“สุขบท” จ.ชลบุรี
2. ครูวชิ ยั หิรญ
ั กนกโชติ กิจกรรมพลศึกษาพัฒนานักเรียน
3. โรงเรียนสุขานารี 1. ครูเกษม ศุภรานนท์ จ.นครราชสีมา
2. ครูชมนาค เดือนกลาง กิ จ กรรมการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ ป กครอง และ
กิจกรรมเล่านิทานเชิงคุณธรรมบูรณาการในการเรียนรู้
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1. ครูเสถียร วัฒนาพันธุ์ 74 จ.นครศรีธรรมราช 2. ครูจุฑาทิพย์ คำ�แป้น กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
3. ครูสุจิรา ประจงไสย โครงการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักเรียน
5. โรงเรียนบ้านทราย 1. ครูสุภาพรรณ จูสวย
ขาว จ.ชุมพร
1. โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. ครูอมั พร สุวรรณจันทร์
จ.สมุทรปราการ
2. ครูอทุ ยั วรรณ ภัททกวงศ์

โครงการกล้ากตัญญู กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น และ
กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง
โครงการโรงเรียนรีสอร์ท กิจกรรม5โรงงานสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรูบ้ รู ณาการ 6 สาระ และการพัฒนาการ
อ่านโดยใช้หนังสือนิทาน

2. โรงเรียนบ้านขอน 1. ครูสุณีย์ จุนณศักดิ์ศรี โครงการเด็กไทยทำ�ได้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
คลาน จ.สตูล
กิ จ กรรมสุ ข าน่ า ใช้ กิ จ กรรมอาหารปลอดภั ย และ
กิจกรรมทันตสุขภาพ
2. ครูอดุ มรักษ์ ศรีละนนท์ หลักสูตรท้องถิ่น
3. โรงเรี ย นบ้ า นแค 1. ครูสุชาฎา ประพรหม โครงการลูกบุญธรรม
จ.สงขลา
2. ครูหยาดอรุณ หมันเหม โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาลายมือนักเรียน
3. ครูสุภาพ เอียดเพชร กิจกรรมการเรียนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และอีกส่วนหนึ่งมาจาก
ตัวผู้บริหารที่ต้องการพัฒนานักเรียน ที่ต่างมุ่งมั่น
ในการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในทุกส่วน ส�ำหรับ “กลยุทธ์” ในการด�ำเนินการนั้น
ก็ พ บว่ า กลยุ ท ธ์ จ ากตั ว ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ตั ว ครู ผู ้ มี จิ ต
วิญญาณครูนั้นมีความส�ำคัญ โดยผู้บริหารจะด�ำเนิน
การก�ำหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนานักเรียน พัฒนา
วิชาการ พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน มีการประยุกต์ใช้
หลักการการมีส่วนร่วม การระดมความคิดเห็นของ
ทุ ก ฝ่ า ย การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง
ดังข้อความที่สะท้อนการน�ำกลยุทธ์ ไปใช้ดังนี้

สรุปและอภิปรายผลการสังเคราะห์ความรูเ้ กีย่ วกับ
องค์ ป ระกอบของการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นา
มนุษย์ที่สมบูรณ์
1. การพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ ทีส่ อดคล้อง
กั บ ความมุ ่ ง หมายแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 นั้น ในส่วนของปัจจัยน�ำทางที่
เกี่ยวข้องกับในการด�ำเนินการนั้น พบว่า “นโยบาย”
ส่ ว นหนึ่ ง มาจากกฎหมายการศึ ก ษาก็ คื อ พระราช

“เวลาจะท�ำงานก็บอกแล้วว่าท�ำด้วยใจ เอาใจใส่กับงานทุกงาน เรื่องสอนก็เอาใจใส่กับเรื่องการสอน
อะไรก็ตามที่เราเอาใจใส่ เราจะเรียนรู้เรื่องนั้น จะท�ำให้งานนั้นประสบผลส�ำเร็จ”
ครูสารภี สายหอม
“การท�ำงานก็ไปเรื่อยๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง บางทีก็ไม่ต้องได้รับมอบหมาย ท�ำเอง ... ไม่ท�ำ
ก็ไม่ได้ เราได้ลงเรือล�ำเดียวกันแล้ว มีอะไรก็ต้องช่วยกัน”
คุณวีระสิทธิ์ สีหะบุตร
“บ้าน วัด โรงเรียน สามเส้านี้ต้องไปด้วยกัน เด็กคนหนึ่งไม่มีโอกาสได้พัฒนาทั้งจิตวิญญาณได้
ถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุน เด็กต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 3 อย่าง คือ ทางโรงเรียนคือครู จากทางผู้ปกครอง
และสังคมเพื่อจะยกย่องเขา ให้เกียรติแก่เขา”
ครูชบา อ่อนนาค
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกิดจากการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมค� ำ สอนทางพุ ท ธศาสนาคื อ
หลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หลักพรหม
วิหาร 4 มีการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชด�ำรัส
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นหลักชัยของกลยุทธ์
การพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. ในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้นั้น พบว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ด�ำเนินการ

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นหรือมี “วัตถุประสงค์” เพื่อให้
นั ก เรี ย นมี ค วามสมบู ร ณ์ ด ้ า นจิ ต ใจ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม หรือพัฒนาจิตพิสัย (Affective Domain)
แต่กไ็ ม่ได้ละเลยความสมบูรณ์ดา้ นความรู้ สติปญ
ั ญา
หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และความ
สมบูรณ์ด้านร่างกาย การปฏิบัติ หรือด้านทักษะพิสัย
(Psycho-motor Domain) ดั ง ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ น
จากครูว่า
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“ถ้าอยากให้คนมีความสุข ในใจต้องมีความงาม ถ้าเมื่อไรในใจมีความงาม เมื่อนั้นคนๆ นั้นมีความสุข
ซึ่งมันก็พันกับความรู้ความจริงไปด้วย”
ครูดุษฎี สีตลวรางค์
“ก็เป็นความสุขก็คือท�ำตามที่ตัวเองอยากจะท�ำ วิธีสอนอย่างที่เรียนมาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นวิธี
สอนทางด้านวิชาการ แต่วา่ ทุกครัง้ เท่าทีต่ วั เองจ�ำได้ เวลาสอนนักเรียนถึงแม้เวลาเราจะสอนภาษาต่างประเทศ
แต่ว่าส่วนที่จะเน้นกับนักเรียนตลอด จะเน้นให้ลูกมีคุณธรรม ลูกต้องมีความซื่อสัตย์นะ ลูกต้องเป็นคนตั้งใจ
ท�ำงานนะ จะต้องมีความตั้งใจจริง รู้จักการวางแผนตั้งแต่เริ่ม”
ครูจุฑาทิพย์ ค�ำแป้น
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ทั้ ง 3 ด้ า นที่ ท� ำ ให้
นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นสอดคล้อง
กับบลูม (Bloom cite in Wellstein. 2001) ที่ได้
จ�ำแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย
(Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

พบอีกว่ามีการจัดท�ำเป็นหลักสูตรท้องถิน่ หรือรายวิชา
เพิม่ เติม เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ ถิ แี ห่งการด�ำรงตน
ในท้องถิ่นแผ่นดินเกิด เพื่อให้เกิดความส�ำนึกรัก
หวงแหนภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรมทีบ่ รรพบุรษุ ด�ำรงรักษา
ไว้ ซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ด้ า นวั ฒ นธรรมในการด� ำ รงชี วิ ต จากผลดั ง กล่ า ว
ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ครู ผู ้ ร ่ ว มโครงการทุ ก คน
ต่างเห็นความส�ำคัญของหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับธ�ำรง
บัวศรี (2542) ที่ระบุถึงความส�ำคัญของหลักสูตรว่า
หลักสูตรคือ มวลประสบการณ์ทจี่ ดั ให้กบั ผูเ้ รียนเพือ่
ให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์อย่าง
ถาวร โดยในการเรียนรู้นั้นหลักสูตรถือว่าเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญ การจัดการเรียนรู้จะขาดหลักสูตรไม่ได้เพราะ
หลักสูตรเปรียบเหมือนหัวใจของการจัดการศึกษา
หรือหลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศในการเรียนรู้

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กระบวนการหรื อ กิ จ กรรม
ประสบการณ์ในการเรียนรูน้ นั้ ในส่วนของ “หลักสูตร”
จะพบว่าโครงการหรือกิจกรรมส่วนหนึง่ สามารถน�ำไป
บูรณาการเข้ากับหลักสูตรรายวิชาได้อย่างแนบสนิท
นักเรียนได้ทั้งเนื้อหาและได้ทั้งกระบวนการกล่อม
เกลาจิตใจ และสามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ ในชีวิต
จริง หรือบางโครงการ/กิจกรรมนั้นจัดอยู่ในรูปแบบ
ของกิจกรรมพัฒนานักเรียน ที่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ซึง่ โครงการ/กิจกรรมทีโ่ รงเรียนท�ำขึน้ นัน้ อยู่ใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ซึง่ ล้วนแล้ว
แต่ ส ่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บั ติ สิ่ ง ต่ า งๆ
ด้วยจิตอาสา เติมเต็มให้ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างดี
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติในสถานศึกษาแล้วก็ยัง

นอกจากเนื้อหาของหลักสูตรแล้ว “กิจกรรม
การเรียนรู”้ ทีพ่ บก็จะเป็นกิจกรรมทัง้ ในโรงเรียน และ
กิจกรรมนอกโรงเรียนหรือกิจกรรมทีล่ งสูก่ ารปฏิบตั ใิ น
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ครูและนักเรียนริเริ่ม
ร่วมกัน หรือแม้แต่กิจกรรมที่นักเรียนผู้มีจิตอาสาจะ
เป็นผู้ริเริ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมโรงเรียน
หรือเพื่อร่วมชุมชนก็สามารถพบได้หลายกิจกรรม
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และเมือ่ พิจารณาถึงกระบวนการในกิจกรรมก็พบหลัก
ส�ำคัญที่หลากหลายโครงการได้น�ำไปใช้ ได้แก่ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อ
ให้นักเรียนสามารถด�ำรงตนอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข หลั ก ธรรมค� ำ สอนทางศาสนาพุ ท ธคื อ
หลักอริยสัจ 4 เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถใช้กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา และหลักการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ที่ฝัง
ลึกในตัวนักเรียน ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงหลัก
การเรียนรู้ของกิจกรรมนักเรียนตามที่ระบุไว้ ในส�ำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) ว่า “กิจกรรม

นั ก เรี ย นเป็ น กิ จ กรรมที่ มุ ่ ง พั ฒ นาความมี ร ะเบี ย บ
ความเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท�ำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร
และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา
วิ เ คราะห์ วางแผน ปฏิ บั ติ ต ามแผน ประเมิ น
และปรับปรุงการท�ำงาน” ดังค�ำกล่าวของครูที่ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ว่า

“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องให้เข้าสู่ใจของเด็กก่อน มันถึงจะประสบความส�ำเร็จ และครู
ก็ต้องรู้ด้วยว่าเด็กเขาชอบอะไร เด็กเขามีพรสวรรค์ในเรื่องใด อย่างที่ผมเรียนว่าภูเขาน�้ำแข็งเรามองเห็นอยู่
แค่ส่วนเดียว อีก 9 ส่วนอยู่ใต้น�้ำ ท�ำอย่างไรเราถึงจะจับตรงนี้ขึ้นมาได้”
“ผมคิดว่าถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องวิชาการอย่างเดียวโดยไม่มองดูในเรื่องอื่น
เขาเรียกว่าโตแต่หัว แต่ร่างกายไม่โตด้วย จิตใจก็ไม่ได้ วิชาการเหล่านั้นบางทีมันท�ำให้คนเห็นแก่ตัว”
ครูทวีชัย ค�ำแพง
“ก็อยากที่จะพานักเรียนได้ออกไป ได้รู้กับสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน
มันไม่ได้เรียนรูแ้ ต่เฉพาะในห้องเรียน นอกห้องเรียนเราสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ ได้ ... ในการออกไปข้างนอก ท�ำให้
รู้สึกว่านักเรียนจะมีความสุข นักเรียนจะมีความสุข มีความสนุกในการไป”
ครูสุจิรา ประจงไสย
ในส่วนของบทบาทครูและบทบาทนักเรียน
ก็มีความส�ำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้พบว่า “บทบาทครู” นั้นเป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ทุ ก ประการ ไม่ ว ่ า จะ
เป็นการอบรม สั่งสอน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและ
นิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความ
สามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ รักและเมตตาศิษย์ โดย

ให้ความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือหรือส่งเสริม ให้ก�ำลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า หรือการ
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดีแก่ ศิ ษ ย์ ทั้ ง
กาย วาจา และจิตใจ เป็นต้น ถือได้วา่ การพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องเกิดความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในตัวครูก่อน ดังเช่น

“เริ่มจากอุดมการณ์ของความเป็นครู เรามาเป็นครู สิ่งแรกที่จะให้กับเด็กคือความรัก”
ครูแก้วตา ทองบุญ
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“เรือ่ งจิตอาสาโดยพืน้ ฐานเดิมของทุกคนในตัวเอง ทุกคนมีอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเกิดมาเลวเพียงใด แต่เชือ่
ว่ามีพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้ว จิตส�ำนึกที่ดี ความคิดที่ดี มีความใฝ่ดีอยู่แล้ว แล้วค�ำว่า “จิตอาสา” ก็ไม่ได้เกิด
จากการที่บังคับให้ท�ำ แต่เกิดจากความสมัครใจ อยากท�ำอยากให้ผู้ที่เราท�ำให้แล้วมีความสุข อย่างน้อยถ้าเรา
ท�ำให้เขามีความสุข สิ่งที่ตอบรับมาก็คือเราก็จะมีความสุขเหมือนกัน”
ครูสงกรานต์ มหามิตร
“การทีเ่ ราจะท�ำให้เด็กเก่งไม่ยาก เราให้ความรูเ้ ขา เขาศึกษาหาความรูเ้ ขาเก่งได้ แต่ท�ำอย่างไรจะท�ำให้
เขามีคุณธรรมด้วย เมื่อเขามีคุณธรรม ความสุขก็จะตามมา เขาจะรู้จักการให้คนอื่นเป็น คติของดิฉันคือให้
โดยไม่มีเงื่อนไข ให้ โดยไม่มีข้อแม้ ให้จากใจจริงๆ มันท�ำให้เรามีความสุข”
ครูฮุสนา เงินเจริญ
“อาชีพครู จริงๆ อยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าเราตั้งใจท�ำ”

ครูธงไทย ทองประเสริฐ

“เราสั่งสม สั่งสอน แล้วก็สะสมความดีต่างๆ ให้เด็กนักเรียน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ คือ ต้นไม้ ใหญ่
ผลอดอกออกผล แล้วเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่เราสั่งสอนหรือสะสมเป็นเด็กดี มันจะเชิดหน้าชูตากับโรงเรียนหรือ
ว่าชุมชนของเรา แค่นี้ก็เป็นความพึงพอใจของครูแล้ว”
ครูนุกูล ดีเสมอ
“ชีวิตผมมีความสุขแล้วกับการได้ ไปปิดทองหลังพระ”
“ความสุขของครูไม่มีอะไรที่มากไปกว่าได้เห็นเด็กเขาได้มีโอกาสได้รับการศึกษา แล้วเขามีความสุข
หัวเราะต่อกระซิก”
ครูสมประสงค์ มั่งอะนะ
“มนุษย์มีความแตกต่างกัน แต่ว่าอยู่ที่ครูมองเห็นเพราะพ่อแม่มองไม่เห็น ... สอนเด็กตาบอดมา 6 ปี
ตอนนี้เขามีความสุข ครูก็มีความสุข เพื่อนที่ดูแลเขาก็มีความสุข แล้วพ่อแม่เด็กก็มีความสุข”
ครูเนื่องนิตย์ พาลี
“พูดถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นไปได้หมดทุกอย่างส�ำหรับเด็ก ต้องเป็นทั้งแม่ เป็นทั้งเพื่อน
เป็นทั้งครู เป็นหมดทุกอย่างให้เขา ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้เขา ให้ความรู้เขาด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่า
เขาต้องออกไปอยู่ในสังคมให้ ได้ ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเพราะเด็กเก่งบางทีอาจจะเห็นแก่ตัว เราก็ต้องปรับ
เด็กเก่งให้เขารู้จักการเสียสละ การดูแลเพื่อน การเอื้ออาทรต่อคนอื่น ถ้าคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูต้อง
มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด”
ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์
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จากพฤติ ก รรมของครู ที่ ร ่ ว มแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู ้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า สอดคล้ อ งกั บ จรรยาบรรณครู
พุทธศักราช 2539 ที่ระบุไว้ 9 ประการ (ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2541) คือ 1) ครูต้องรักและ
เมตตาศิ ษ ย์ โ ดยให้ ค วามเอาใจใส่ ช ่ ว ยเหลื อ หรื อ
ส่งเสริม ให้ก�ำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า 2) ครูต้องอบรม สั่งสอน สร้างเสริม
ความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ 3) ครูตอ้ ง
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง
กาย วาจา และจิตใจ 4) ครูต้องไม่กระท�ำตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์และสังคมของศิษย์ 5) ครูต้องไม่แสวงหา
ประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ ให้ศิษย์กระท�ำการใดๆ อัน

เป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 6) ครูย่อม
พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ 7) ครูยอ่ มรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
8) ครู พึ ง ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ครู แ ละชุ ม ชนในทาง
สร้างสรรค์ และ 9) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็น
ผู ้ น� ำ ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาภู มิ ป ั ญ ญาและ
วัฒนธรรมไทย
ส�ำหรับ “บทบาทนักเรียน” ก็พบว่าเป็นกลไก
ทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ น โดยนักเรียนทีร่ ว่ มโครงการ/
กิจกรรมต่างเป็นนักเรียนผู้มีจิตอาสา ที่ท�ำกิจกรรม
โครงการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตั้งตนพร้อมที่จะ
เรียนรู้ทั้งทางสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และการ
ประพฤติปฏิบัติ ดังค�ำกล่าวที่ว่า

“อยากให้เขาท�ำก่อน เพราะเราเชื่อว่าถ้าครูยัดเยียดสอน เอาทฤษฎีไปอย่างเดียว เด็กจ�ำไม่ได้ แต่ถ้า
ให้เขาปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูกแล้ว มันจะจ�ำไปตลอดชีวติ ช้าหน่อย แต่มนั จะมัน่ คงยัง่ ยืน... การปฏิบตั จิ ริงท�ำให้
เด็กได้เรียนรู้ ในสิ่งที่เขามีบางสิ่งบางอย่าง สิ่งเราไม่รู้จะได้เรียนรู้กับเด็ก ... ครูไม่ใช่พระเจ้าที่จะให้อะไร
ทุกอย่าง แต่เด็กเองทีจ่ ะเป็นผูค้ ดิ ค้น แล้วเราเพียงแต่แนะน�ำส่งเสริมสนับสนุน ตรงนัน้ จะยัง่ ยืนแล้วก็อยูม่ นั่ คง”
ครูธีระวัธน์ สิงหบุตร
“จิตวิญญาณของผู้ที่อยากจะมีโอกาสดีๆ ในการศึกษานี่ จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการกล้าพูด
กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออก ผมเปรียบคุณครูเหมือนนักวิ่ง คุณครูวิ่งน�ำหน้า แต่ก็ดีใจทุกครั้งที่หันกลับมา
มองเห็นลูกศิษย์วิ่งตามมาติดๆ คือ เขาก็สู้เหมือนกับเรา ไม่ใช่ว่าครูท�ำงานหนักอยู่คนเดียว เพื่อหาข้าวมาให้
เขากิน เขาไม่ได้ท�ำมาหากิน แต่นักเรียนในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคนสู้ครับ”
ครูรุ่งทวี พรรณนา
นอกจากนี้ “สือ่ การเรียนรู”้ ยังเป็นอีกสิง่ หนึง่
ที่เป็นสิ่งเสริมให้การพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั้นลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อ
การเรียนรู้พบว่ามีทั้งสื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นครูภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ สัตว์เลีย้ ง วัสดุอปุ กรณ์ทเี่ ป็นหนังสือนิทาน
การ์ตูน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สสวท. (2545) ที่

กล่าวถึงความส�ำคัญของสือ่ การเรียนรูว้ า่ สือ่ การเรียน
รู้เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ครูมบี ทบาทส�ำคัญในการสร้าง/เลือกสือ่ การเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมการเรียนรู้
ในการด�ำเนินการสอน ครูจะต้องจัดท�ำแผนการสอน
ซึ่งจะต้องใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมโดยเลือกใช้
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ให้เหมาะสมกับเนือ้ หา วุฒภิ าวะ และความสนใจของ
นักเรียน และส�ำนักงานการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (2553) กล่าวว่า สื่อการ
เรี ย นรู ้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยถ่ า ยทอด
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ให้กบั นักเรียน อีกทัง้ ยังมีความส�ำคัญใน
การสร้างสถานการณ์การเรียนรูเ้ พือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียน
เกิดการพัฒนาศักยภาพ การคิด เสริมสร้างลักษณะ
นิสัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่นักเรียน
ส�ำหรับ “การประเมินผล” นั้นถือเป็นการ
ตรวจสอบว่าโครงการ/กิจกรรมตลอดจนนักเรียน
ประสบผลบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่นั้น
พบว่ามีการน�ำหลักการประเมินตามสภาพจริงมาใช้
โดยกระบวนการประเมินนั้น มีทั้งที่เป็นทางการใน
รูปของเครื่องมือที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

และการประเมินแบบไม่เป็นทางการที่เป็นการสังเกต
สั ม ภาษณ์ พู ด คุ ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารให้ บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการประเมินซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ที่ระบุไว้ ให้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการเรียนรู้
3. ในส่ ว นของปั จ จั ย เสริ ม ในการพั ฒ นา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น พบว่าใช้หลัก
บริหารจัดการแบบ 4M ประกอบด้วย การจัดการ
(Management) บุ ค ลากร (Man) งบประมาณ
(Money) และทรัพยากร (Material) ใน “การบริหาร
จั ด การ” เน้ น การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
เน้นธรรมาภิบาล มีการประยุกต์ ใช้วงจรปฏิบัติการ
(PDCA) เข้ามาใช้ ในการจัดการ ดังเช่น

“การท�ำงานที่ผ่านมาก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง ย้อนกลับไปดูของเดิมบ้าง แล้วก็กลับมาร่วมด้วยช่วยกัน
วางแผนที่จะเดินหน้าต่อไป แต่สุดท้ายเราก็แก้ปัญหากันได้ แล้วก็ประสบความส�ำเร็จความที่มุ่งหวังตามที่เรา
ต้องการ”
ครูไพโรจน์ สังหาร
ส�ำหรับ “คนหรือบุคลากร” มีทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา ผู้ปกครอง และชุมชนที่ประสาน
ใจผลักดันให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกส่วนของสังคม ดังเช่น
“ทฤษฎีดี จะส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าองค์กรใดมีความสามัคคี
แม้น�้ำจะต้องเปลี่ยนทิศทางเดิน ภูเขายังต้องหลีกทางให้ ถ้าตราบใดองค์กรของเรายังอยู่ในวนเวียนทะเลาะ
เบาะแว้งกัน แล้วก็คอยจับผิดจับถูกกัน ไม่มีความสุขเลย มันจะส่งผลถึงเรื่องความสุขทางใจ”
ครูเกษม ศุภรานนท์
ส�ำหรับ “งบประมาณ” ในการจัดการนัน้ ก็พบ
ว่ า มาจากแหล่ ง ชุ ม ชนแวดล้ อ มโรงเรี ย น มาจาก
ตัวครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครูโดยแท้ และเกิด
จากตัวนักเรียนเองที่ใช้ความรู้ความสามารถในการ
จัดการงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรม และส่วน
สุดท้ายคือ “อุปกรณ์หรือทรัพยากร” ก็พบว่าเป็น
สิง่ สนับสนุนให้ โครงการ/กิจกรรมประสบความส�ำเร็จ

ช่วยอ�ำนวยความสะดวกเป็นทางลัดในการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ในทุกส่วน
จากโครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ม าจาก
ประสบการณ์ตรงและชีวิตจริงของทั้ง 22 โรงเรียน
47 ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู จิตวิญญาณ
แห่งการเรียนรู้ และจิตอาสาในพัฒนานักเรียนนั้น
พบว่าสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้เพื่อเป็นแบบอย่าง
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การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์
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ในการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในทุกๆ ด้านไม่วา่ จะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด�ำรงชีวิต หากนักเรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาตนใน
ทุกด้านแล้ว เชื่อได้ว่าประเทศชาติจะมีคนรุ่นใหม่ที่มี

ความดี ความเก่ง และใช้ความดี ความเก่งเป็นแรง
ผลักดันน�ำประเทศชาติและประชาชนให้มคี วามสุขได้
และจากความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถสรุ16ปได้
ดังนี้

สรุปองคประกอบของการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ

สรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
 สถานศึกษา/ผูบริหาร

 พระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
 คําสอนศาสนา หลักอริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4
 หลักปฏิบัติในสถานการณจริง/เปนแบบอยาง

กลยุทธ

นโยบาย

เนนใหนักเรียนมีทั้ง

เนนประเมินสภาพจริง

จิตพิสัย+พุทธิพิสัย+

เปนทางการ+

นักเรียน

ทักษะพิสัย

ไมเปนทางการ

ดี เกง มีสุข

การจัดประสบการณการ

ครู

นักเรียน

เรียนรู

หลักสูตร/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/วัสดุอุปกรณ

 บูรณาการในรายวิชา

 ในหองเรียน+สถานศึกษา

 สื่อที่มีชีวิต

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 นอกสถานศึกษา+ชุมชน

 สื่อที่ไมมีชีวิต

 หลักสูตรทองถิน่

การจัดการ

บุคลากร

งบประมาณ
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการสังเคราะห์ ไปใช้
1. กระบวนการในการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ นั้ น หากสามารถปรั บ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ
สมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้ คุณธรรม
มีจริยธรรมในการด�ำรงชีวิต ก็จะท�ำให้นักเรียนเป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุขได้
2. กระบวนการในการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ในทุกภาคส่วนของชุมชน ในการประคับประคอง
เยาวชนให้ ไปสู่อนาคตที่ดี ดังนั้น นอกจากผู้บริหาร
ครู และนักเรียนแล้ว ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง และชุมชน
3. ควรมีการเร่งค้นหาและเผยแพร่เรื่องเล่า
ดี ๆ ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบส�ำหรับสถานศึกษาอื่นๆ
ในการน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ ในบริบทของตนเอง

ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการวิจัย/จัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป
1. ควรมีการขยายวงเรื่องเล่าสู่ระดับการ
ศึ ก ษาอื่ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ
อุดมศึกษา และควรมีการขยายเรื่องเล่าดีๆ สู่ระบบ
การศึกษาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบ หรือ
อัธยาศัย
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากแผนงาน
พัฒนาจิตเพือ่ สุขภาพ มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ์ (มสส.)
และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
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