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การศึกษา

ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สรางครูรุน
ใหม ในโรงเรยนหางไกล
 12 นาที

เขียนโดย

 9 ตุลาคม 2019

Workpoint News

กสศ. หนุนเครือข่ายครูมล
ู นิธริ างว ัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจ ักรี ขยายผล
ี
่ ยเหลือดูแลเด็กด้อยโอกาสให้เรียน
ความเชยวชาญพ
ัฒนาระบบ ชว
ั
ี ได้ ขณะที ดร. กฤษณพงศ ์ กีรติกร
ต่อตามศกยภาพหรื
อประกอบอาชพ



ี างครูคณ
ชู ระบบ “ครูพ ัฒนาครู” สร้างครูรน
ุ่ ใหม่ในรร.ห่างไกล ชสร้
ุ ภาพ
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่ ยพ ัฒนาเด็กเป็น 1,000 คน พร้อมชวนภาคเอกชนร่วมบริจาค
1 คน ชว


่ ยครูดท
ชว
ี า
ํ งานเพือเด็กด้อยโอกาส
ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี
กล่าวว่า มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี ได ้ร่วมกับกองทุนเพือความเสมอ
ึ ษา (กสศ.) และมูลนิธส
ึ ษา จัดประชุมเชงิ
ภาคทางการศก
ิ ถาบันวิจัยระบบการศก
ปฏิบัตก
ิ ารการเตรียมความพร ้อมสนั บสนุนการขยายผลเครือข่ายครูมล
ู นิธริ างวัล
สมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี (เครือข่ายครู PMCA) เพือดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
ึ ษา โดยมีเครือข่าย
การดูแลเด็กด ้อยโอกาสเพือสร ้างความเสมอภาคทางการศก
ครูมล
ู นิธริ างวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี รุน
่ ที 3 จํานวน 156 คน เข ้าร่วม

ดร.กฤษณพงศ ์ ระบุวา่ รางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยงคุ
ิ ณ
ิ ย์ นอกจากจะมอบให ้ครูเพือเป็ นขวัญกําลังใจและสดุดค
และครูขวัญศษ
ี วาม
สามารถแล ้ว รางวัลนียังเป็ นจุดเริมต ้นของการสร ้างเครือข่ายครูขนาดใหญ่ เพือ
้ นต ้นแบบในการสร ้าง
สงั เคราะห์ประสบการณ์ความรู ้ของครูแต่ละท่าน มาใชเป็
ครูรน
ุ่ ใหม่ เป็ นการสง่ ผ่านความคิด นวัตกรรมการเรียนการสอน และประสบการณ์
อันเป็ นเอกลักษณ์ของท ้องถินทีตนสอนจากรุน
่ สูร่ น
ุ่ ทังนีรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ า
มหาจักรีทได
ี ้มีการมอบติดต่อกันมาแล ้ว 3 รุน
่ ใน 11 ประเทศ ทําให ้ขณะนีเรามี 
ึ ษาทีหลากหลายจากครู 33 คน ซงสร
ึ
แนวทางพัฒนาการศก
้างรูปแบบการ
ึ ษาขึนในบริบททีแตกต่างกัน เราได ้แนวคิดเรืองการให ้ความสําคัญกับการ
ศก
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ึ ษาทีไม่ทงใครไว
ึ ษาพิเศษสําหรับผู ้พิการ เด็ก
ศก
ิ
้ข ้างหลัง ทังการจัดการศก


พิเศษ หรือผู ้ด ้อยโอกาสกลุม
่ ต่างๆ หรือแม ้แต่การนํ าความรู ้ให ้เข ้าไปถึงเด็กกลุม
่
ิ
ทีไม่สามารถมาโรงเรียนได ้ สงเหล่
านีแสดงถึงความมุง่ มันจะเก็บทุกคนไว ้ใน
ระบบสงั คมให ้ได ้ เพราะนอกจากเรืองมนุษยธรรมแล ้ว ทุกคนในสงั คมถือว่ามี
บทบาททางสงั คมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงต ้องพัฒนาให ้ชว่ ยเหลือตัวเอง
และคนอืนได ้ ไม่ปล่อยให ้ใครต ้องเป็ นฝ่ ายรอรับความชว่ ยเหลือตลอดไป
ื าการพัฒนาระบบการศก
ึ ษา หรือแก ้ไขปั ญหาความเหลือมลําด ้านการ
“เชอว่
ึ ษาในระดับประเทศหรือระดับภูมภ
ศก
ิ าค ต ้องเริมทีการพัฒนาครู เนืองจากการ
ื เด็กอีกเป็ นพันคน เขาจะไป
ผลิตครูทมี
ี คณ
ุ ภาพหนึงคน เขาจะไปสอนหนั งสอ
่ นจํานวน
พัฒนาชุมชนทีประกอบด ้วยผู ้คนอีกมากมาย มันคือการขยายผลไปสูค
มาก รางวัลนีทําให ้เราค ้นพบครูต ้นแบบจํานวนหนึง เราจะให ้พวกเขาเข ้าไปชว่ ย
ึ ษาในคณะครุศาสตร์ ศก
ึ ษาศาสตร์ ไปกระตุ ้น
ในการผลิตครูผา่ นระบบการศก
สร ้างแรงบันดาลใจจากการถอดบทเรียนให ้ครูรน
ุ่ ใหม่ได ้เห็นของจริง เรียนรู ้ว่าครู
ื ในห ้องเรียน แต่ครูในท ้อง
ในชวี ต
ิ จริงต ้องทําอะไรบ ้าง มิใชเ่ พียงการสอนหนั งสอ
ิ ย์รอบด ้าน ซงการแก
ึ
ถินทีห่างไกลบางแห่งต ้องดูแลความเป็ นอยูข
่ องลูกศษ
้
ึ ษาในพืนทีห่างไกลจําเป็ นต ้องใชระบบ
้
ปั ญหาด ้านการศก
“ครูพัฒนาครู” มีครู
ชาํ นาญการเป็ นผู ้วางแนวทางการสร ้างครูรน
ุ่ ใหม่ รวมถึงมีครูพเลี
ี ยงทําหน ้าที
พัฒนาครูบรรจุใหม่ทก
ุ คนให ้สามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนในบริบททีไม่
คุ ้นเคยให ้ได ้ ชว่ งเวลา 5-10 ปี แรกแห่งความเป็ นครูนันสําคัญมาก เป็ นชว่ งเวลา
ทีเราต ้องชว่ ยพัฒนาให ้ครูแต่ละคนค ้นพบแนวทางพัฒนาตนเอง และประคับ
ประคองให ้ครูทเก่
ี งทีมีความสามารถอยูใ่ นระบบต่อไปให ้ได ้” ประธานกรรมการ
มูลนิธส
ิ มเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี กล่าว
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ึ ษาครู และสถาน
ดร.อุดม วงษ์ สงิ ห์ ผู ้อํานวยการสํานั กพัฒนาคุณภาพครู นั กศก
ึ ษา กสศ. กล่าวว่า จากข ้อมูลธนาคารโลกในปี 2561 พบว่าการศก
ึ ษาไทย
ศก
ึ ษา
ปั จจุบันเด็กในเมืองกับเด็กในชนบทมีการเรียนรู ้ทีแตกต่างกันถึง 2 ปี การศก
่ งว่างหรือความเหลือมลําจึงเพิม
และมีแนวโน ้มจะเพิมขึนเรือยๆ นั นหมายถึงชอ
่ กัน โดยปั จจัยทีสง่ ผลต่อความเหลือมลําทางการศก
ึ ษานั น นอก
ขึนด ้วยเชน
ึ ษาแล ้ว ยังรวมถึงคุณภาพหรือ
เหนือจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศก
ิ ธิภาพของครูอก
ประสท
ี ด ้วย กสศ. จึงร่วมกับมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี
ึ ษา ดําเนินโครงการขยายผลการทํางานของ
และมูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยระบบการศก
่ ารพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
เครือข่ายครูมล
ู นิธริ างวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี สูก
ึ ษาโดยมีเครือข่ายครูมล
ด ้อยโอกาสเพือสร ้างความเสมอภาคทางการศก
ู นิธ ิ
รางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรี รุน
่ ที 3 ของประเทศไทย จํานวน 156 คน ร่วม
ดําเนินโครงการ มุง่ เป้ าขยายผลการเรียนรู ้แก่เด็ก เพือนครู รวมถึงชุมชนทีด ้อย
โอกาสให ้ได ้รับโอกาสการพัฒนาตนเอง โดยการดําเนินงานแบ่งเป็ นสองรูปแบบ
ี
คือ 1. โครงการขยายผลตามความเชยวชาญของครู
แต่ละท่าน และ 2. โครงการ
ึ
ถอดองค์ความรู ้และบทเรียนจากประสบการณ์ในการทํางาน ซงจากข
้อมูลครูทัง
156 คน พบว่าเป็ นครูทยั
ี งปฏิบัตห
ิ น ้าทีสอนอยูร่ ้อยละ 78 โดยร ้อยละ 29 สอน
ึ ษาในชนบททีนั กเรียนสว่ นใหญ่มฐ
ระดับประถมศก
ี านะยากจน ครูจงึ จะเป็ นแกน
ึ ษาต่อตาม
นํ าขยายผลพัฒนาเด็กและเยาวชนทีด ้อยโอกาสให ้มีโอกาสศก


ี ในอนาคตในบริบททีหลากหลาย
ศักยภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชพ
ี พัฒนาทักษะชวี ต
ื
อาทิ การพัฒนาทักษะอาชพ
ิ ภาษา การสอสาร
การพัฒนา
https://workpointnews.com/2019/10/09/teacher-01/

4/7

19/12/2562

ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร ้างครูรน
ุ่ ใหม่ในโรงเรียนห่างไกล | Workpoint News

ื
ั ฤทธิ
เด็กพิเศษทีเหมาะสมกับชว่ งวัย การพัฒนาสอเพื
อการเรียนรู ้ทีมุง่ เน ้นผลสม


ด ้านการเรียนของผู ้เรียน และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพือยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู ้ของคนไทย
ั ยน
“ครูทัง 156 คนสามารถเลือกขยายผลการดําเนินงานได ้ ตังแต่ระดับชนเรี
ึ ษา ศูนย์หรือแหล่งเรียนรู ้ เขตพืนทีการศก
ึ ษา ครอบครัว หรือ ชุมชน
สถานศก
ทังนียังเป็ นการกระตุ ้นให ้ภาคสว่ นต่างๆ เข ้ามามีสว่ นร่วม เป็ นเครือข่ายสร ้าง
ึ ษา นํ าไปสูก
่ ารสร ้างและพัฒนาครูรน
โอกาสทางการศก
ุ่ ใหม่ทังในระบบและนอก
ึ ษาอีกด ้วย โครงการนีจะเริมดําเนิน
ระบบ เพือสร ้างความเสมอภาคทางการศก
การตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็ นต ้นไป หากภาคธุรกิจเอกชนรายใดสนใจ
ร่วมสนั บสนุนโครงการขยายผลของเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรีทัง
ในรูปแบบเงินบริจาค ทรัพยากรองค์ความรู ้ หรืออืนๆ สามารถติดต่อได ้ที ฝ่ าย
ื
ึ ษา โทร
สอสารองค์
กรและระดมทุน กองทุนเพือความเสมอภาคทางการศก
091-569-4494” ดร.อุดม กล่าว
นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูโรงเรียนบ ้านคลองนํ าใส จังหวัดยะลา ครูรางวัลสมเด็จ
เจ ้าฟ้ ามหาจักรี ปี 2562 ของประเทศไทย กล่าวว่า โครงการขยายผลของ
ี และมีการพัฒนา
ตนเองจะพัฒนาให ้เกิดแหล่งเรียนรู ้สําหรับฝึ กทักษะด ้านอาชพ
ี อย่างน ้อย 5 ประเภทตามบริบทท ้องถินทีสามารถเป็ นแบบอย่างให ้
ทักษะอาชพ
ี ตาม
นั กเรียนรุน
่ ต่อไป รวมถึงสร ้างนั กเรียนแกนนํ าทีมีการพัฒนาทักษะอาชพ
ความถนั ดและความชอบ สามารถนํ าความรู ้ทีได ้ไปถ่ายทอดจากรุน
่ สูร่ น
ุ่ ได ้ ขณะ
เดียวกันต ้องมุง่ สร ้างความเข ้าใจให ้กับเด็ก ครอบครัว ชุมชน ตระหนั กว่า การ
เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพไม่จําเป็ นต ้องมุง่ ไปในทางวิชาการเพียงอย่างเดียว เด็กที
ิ เหมาะสม และสงที
ิ ตัวเองถนั ดตามบริบท
เรียนไม่เก่งควรได ้รับโอกาสค ้นหาสงที
ี มีรายได ้และมีชวี ต
ื าแนวทางจัดการศก
ึ ษาทีให ้
พืนที ให ้มีอาชพ
ิ ทีดีขน
ึ ตนเชอว่
เด็กมีทางเลือกหลากหลายตามศักยภาพ จะชว่ ยลดปั ญหาความเหลือมลํา
ึ ษาได ้อย่างยังยืน โดยเฉพาะในพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ทางการศก
ด.ต.คณิต ชา่ งเงิน ครูใหญ่ รร. ตชด. บ ้านแม่กลองคี อําเภออุ ้มผาง จังหวัดตาก
ครูรางวัล “คุณากร” กล่าวว่า ตนขยายผลเรืองการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้ของ
นั กเรียน สง่ เสริมเด็กในเรืองภาษา ทังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยากให ้เด็กๆ 
ื
ึ นพืนฐานในการ
เห็นความสําคัญของการสอสาร
พูด อ่าน และเขียนได ้ ซงเป็
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้
ต่อยอดไปถึงการเรียนรู ้สาขาวิชาต่างๆ เรามีการจัดกิจกรรมเกียวกับการใชภาษา


ไทยและภาษาอังกฤษสําหรับเด็กนั กเรียนทีหลากหลาย สอดแทรกลงในทุก
้ กเข ้าแถวต ้องท่องศัพท์ ฝึ กบทสนทนาใน
กิจวัตรของนั กเรียน ตอนเชาเด็
ิ
สถานการณ์จําลองต่างๆ ให ้เขาได ้เรียนรู ้ทีจะสามารถอธิบายสงแวดล
้อมรอบตัว
ได ้ และมีการจัดการเข ้าแคมป์ พัฒนาทักษะภาษาโดยเฉพาะ
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 บทความที่เกี่ยวข้อง

“ทวิภาคีอาชีวะ” ปั้นนักศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ ริ ง สมั ค รงานได้ ทั่ ว ยุ โ รป
2 มีนาคม 2019

ศธ.เล็งเจรจา ป.ป.ช.หลั ง เอกชนตบเท้ า ลาออก เหตุ ใ ห้ แ จ้ ง บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น -หนี้ สิ น วอนใจเย็ น ๆ
6 พฤศจิกายน 2018

สพฐ. จับมือ กสศ. ลุยยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นในชนบท 288 แห่ ง 35 จั ง หวั ด
30 ตุลาคม 2019

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า 2,600 อั ตรา ภายใน 4 ต.ค.นี้
3 ตุลาคม 2019



"เกาหลีใต้" ทําเก๋ แก้ปัญหาเด็ ก น้ อ ยด้ ว ยการเปิ ด โรงเรี ย นให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ศึ ก ษา
28 เมษายน 2019
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