สาส์นจากผูอ้ าํ นวยการใหญ่
พารณ อิ ศรเสนา ณ อยุธยา
เมือวัน ที 24 กุม ภาพันธ์ 2553 ทีผ่า นมา ดรุณสิกขาลัย โรงเรีย นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ ร ี ได้รบั เกีย รติจ าก ดร.ชินภัทร ภูมริ ตั น เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน2 พืน2 ฐาน (กพฐ.) และคณะเจ้าหน้าทีผ ทู้ รงคุณวุฒริ ะดับสูงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน2
พืน2 ฐาน (สพฐ.) เข้าเยีย มชมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Constructionism โดยมีคณะผูบ้ ริหารโรงเรียน
ให้การต้อนรับ ซึง หลังจาก ดร.ชินภัทร และคณะได้ฟงั การบรรยายแนวทางจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนแล้วได้แสดง
ความคิดเห็นดังนี2
“ผมขอขอบคุณ คุณพารณ และคณะทีจ ดั ให้มกี ารเยีย มเยียนในครัง นี ได้เห็นถึงความตัง ใจและความ
พยายามในการทีจ ะจัดการศึกษาให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดซึง ก็คอื การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสมบูรณ์ แต่ว่าสิง ทีเ รา
กําหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตินนั  มีความเป็ นนามธรรม การตีความเพือ ทีจ ะจัดการศึกษาเพือ ให้ถงึ เป้าหมาย
คือทัง คนดีและคนเก่งก็มไี ด้หลายเส้นทาง แล้วก็รปู แบบและวิธกี ารอย่างที 
เราทํามาก็ค่อนข้างจะเป็ นแบบ Conventional ซึง เป็ นสาเหตุส่วนหนึง ที 
ต้องมีการปฏิรปู การศึกษา เราเห็นแล้วว่าในช่วงทีผ า่ นมาก่อนจะถึง พ.ร.บ.
การศึกษาของชาตินนั  เราก็จดั เป็ นแบบ Mass Production เนือ งจากว่า
จําเป็ นต้องจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพืนทีแ ล้วก็ดําเนินการเน้นในส่วน
ปริ ม าณจึ ง กลายเป็ นระบบทีม ี ข ้ อ จํ า กัด ในตั ว เอง ไม่ ไ ด้ ม ี รู ป แบบที 
หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทและธรรมชาติของตัวผู้เรียน จึงเป็ น
ทีม าของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติไปแล้วหนึง ทศวรรษ ก็
พบว่าการทีจ ะนํา Concept หรือจุดมุ่งหมายในการสอนหรือพัฒนาผูเ้ รียนไปตามศักยภาพนัน ค่อนข้างมีขอ้ จํากัด
เพราะฉะนัน การทีท างโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้ดําเนินการและมี input จากต่างประเทศมาช่วยเสริม แล้วมีการ
กระจายออกไปยังเครือข่ายจึงเป็ นจุดทีเ ราเห็นว่ามีคุณค่า แล้วก็น่าจะเป็ น
แนวทางทีเ ราแลกเปลีย นเรียนรู้กนั ได้ ผมก็เชือ ว่าหน่ ว ยงานใน สพฐ. ก็
พอใจทีจ ะเรีย นรู้ใ นส่ ว นนี แล้ว ก็เ ป็ น ทีน ่ า ยิน ดีทีโ รงเรีย นในเขตพืน ที 
การศึกษาลําปางเขต 2 โรงเรียนบ้านสามขาก็อยู่ในเครือข่ายของดรุณ
สิกขาลัยและนําเอาแนวคิดนีไปปรับใช้ ซึง อย่างทีค ุณพารณได้กล่าวว่า สิง
ทีไ ด้ทาํ ในดรุณสิกขาลัยนีไม่สามารถคัดลอกหรือ Copy ไปใช้ได้ แต่สงิ  ทีเ รา
เรียนรูใ้ นวันนีคอื Concept หรือวิธกี าร เราก็จะนําสิง เหล่านีไปปรับใช้ได้ใน
ทุกๆ ขัน ตอน ตัง แต่ขนั  ตอนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลรวมทัง ระบบการ

นิเทศน์ ซึง จะครบวงจรเรือ งของคุณภาพการศึกษา เราเห็นแล้วว่าหลักสูตรแม้จะมีโครงสร้างมีมาตรฐานทีต งั  ไว้ก็
ตาม แต่ว่ามีหลายเส้นทาง ระหว่างทีผ มฟงั คุณ Elizabeth (Elizabeth Holland Gamble, ผูอ้ าํ นวยการการศึกษา
นานาชาติ เขตพืนทีก ารศึกษา Cowichan ประเทศแคนาดา) พูดแล้ว ผมก็เกิดความคิดขึนมาว่าจริงๆ แล้วยังมี
หลายเส้นทาง คือแบบ Conventional คือเส้นทางของรัฐทีเ ดินไปตามเส้นทาง ตาม step ต่างๆ ซึง ไม่ค่อยสนใจว่า
เด็กจะพร้อมหรือสนใจหรือไม่ ซึง เส้นทางของดรุณสิกขาลัยก็เป็ นเรือ งทีต อ้ งมาสํารวจความพร้อม ความสนใจ ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึง พวกเราไม่ค่อยคุน้ เคยมากนัก ผมเชือ ว่าคนทีม าจาก สพฐ. หรือสํานักวิชาการ
อาจมีคําถามอยู่ในใจบ้างพอสมควร แต่กค็ ดิ ว่าอย่างน้อยทีส ุด คือมีคําถามทีว ่าเราเห็นด้วยกับ Concept การให้
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการกําหนดแผนการเรียนรูห้ รือไม่ คําถามทีน ักวิชาการจากสํานักวิชาการและหลักสูตรอาจจะ
มองว่ามีมาตรฐานอยู่มากมาย ฉะนัน จะมีหลักประกันอะไรได้ว่า การเรียนแบบ self directed learning จะสามารถ
นําไปสูเ่ ป้าหมายของหลักสูตรได้ในเวลาทีก าํ หนด สิง นีกเ็ ชือ ว่าทีมงานจากลําปางน่ าจะให้คาํ ยืนยันได้ ผมรูส้ กึ ยินดี
นะครับทีไ ด้มาพูดคุยและขอกล่าวสรุปโดยสัน ๆ ว่า ผมก็มคี วามประทับใจทีไ ด้เห็น facilitator(อาจารย์ศรีนวล วงศ์
ตระกูลแห่งโรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลําปาง) ทีม าพูดในวันนี modest and humble มาก ระหว่างยืนรอผมก็
คิดว่าอาจารย์จะพูดอย่างไรบ้าง แต่พออาจารย์เริม เปิ ดฉากพูดก็เหมือนว่ามีโพยอยู่ขา้ งในออกมา แล้วก็เอาจริงเอา
จังกับสิง ทีท าํ อันนีคอื ความรับผิดชอบและความตัง ใจทีผ มเห็น ผมเชือ ว่าการเรียนรูใ้ นวันนี ก็สอดคล้องกับสิง ทีร อง
ผูอ้ าํ นวยการพืนทีก ารศึกษาลําปางเขต 2 ได้กล่าวไว้ว่าวิธกี ารจัดการศึกษาแบบ Constructionism ก็สามารถทีจ ะ
Applied ได้
ปจั จัยแห่งความสําเร็จทีส าํ คัญทีส ดุ ไม่ได้อยู่ทเี  งิน ไม่ได้อยู่ทอี  ะไรต่างๆทีเ ราจะคิดเป็ นอุปสรรคกันอยู่เรือ ย
ไม่มคี น ไม่มเี งิน ไม่มเี วลา แต่ขนึ อยู่กบั ความศรัทธา ความเชือ มันว่
 าเราทําได้ สอดรับกับทีอ าจารย์ศรีนวลพูดว่า
ขึน อยูก่ บั ครูเป็ นปจั จัยสําคัญทีส ดุ ครูตอ้ งมีใจ แล้วเปิ ดโอกาสให้มาแลกเปลีย นเรียนรู้ ผมเชือ ว่าระบบการพัฒนาครู
ต่อจากนีไปคงไม่ได้ให้ครูมานัง เรียนแบบ Classroom แบบนัง ฟงั Lecture มาจด แล้วก็มา Present แต่เชือ ว่าหาก
เราจัด แบบให้ม ีแ บบ Interaction สมมติว่ า ให้ค รู ไ ด้ ม าเรีย นรู้จ ากทีน ี  เวลาครู ก ลับ ไปจะไปสร้า งบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตามทีเ ขาคิดว่าเป็ นไปได้ ก็คอื ไปปรับประยุกต์ใช้ อันนีคดิ ว่าเป็ นการเรียนรู้ทมี  ปี ระโยชน์
ในทางปฏิบ ัติแล้ว ก็เกิดความกลมกลืน วันนี นับว่า มีประโยชน์ อย่า งมากทีไ ด้ม าเห็น กระบวนการตรงนี ได้เห็น
ผลผลิตทัง จากนักเรียน จากตัวเด็กทีม า Present ว่ามีความกล้ามีความเชือ มัน มีความสามารถทางด้านภาษา
รวมทัง กลไกการทดสอบทีแ สดงให้เห็นว่า ซึง ก็ตอบคําถามได้ว่า สิง ทีเ ราเรียกว่า self directed learning จะ Cover
หลักสูตรหรือไม่ ก็คอื ว่าจากผลทดสอบทีอ อกมาตามมาตรฐานทีม กี ารวัดและประเมินก็ได้อนั ดับสูง ซึง ก็ตอบคําถาม
ทีย งั คาใจได้ ผมก็มปี ระเด็นประมาณเท่านี ไม่ทราบว่าทีมงานจากสํานักวิชาการจะมีอะไรซักถามหรือให้ Comment
ซักเล็กน้อยหรือไม่ครับ”

หลังจากการเสร็จสิน2 การพูดคุยในห้องประชุม ดร.ชินภัทร ให้สมั ภาษณ์กบั สือ มวลชนดังนี2
“วันนีได้มาเยีย มชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยนะครับ แล้วก็ได้เห็นว่าโรงเรียน
ดรุณสิกขาลัยได้มปี รัชญาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทีน ่ าสนใจแล้วก็ถอื ว่าเป็ นการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาแนวทางเลือกซึง ก็หมายความถึงว่าเป็ นการจัดการเรียนการสอนทีไ ม่ยดึ ติดกับระบบเดิมๆ ทีเ น้นครู
เป็ นศูนย์กลาง แต่โรงเรียนนีมปี รัชญาให้ผเู้ รียนเป็ นจุดศูนย์กลางของเรียนการสอน เพราะฉะนัน ถือได้ว่าโรงเรียนได้
นําเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษามาใช้อย่างเป็ นรูปธรรม ซึง ก็ทาํ มา
ประมาณ 9 ปี แล้วได้เห็นผลทีช ดั เจน โดยปรัชญาแนวทางนัน ทางโรงเรียนเริม ต้นจากการทีใ ห้นักเรียนได้มสี ่วนร่วม
ในการคิด แล้วก็แสดงความสนใจเพือ วางแผนการเรียนรูเ้ สียก่อนแทนทีค รูจะเป็ นคนกําหนดว่าควรจะเรียนรูอ้ ะไร
หนึง สอง สาม นะครับ นักเรียนจะมีสว่ นในการร่วมกันวางแผนแล้วก็แสดงความสนใจ ครูกจ็ ะไปบูรณาการเอาสิง ที 
นักเรียนแต่ละคนสนใจเอามาทําเป็ นแผนการจัดกิจกรรมอันนีกค็ อื รูปแบบแนวทางทีเ รียกว่า Constructionism ซึง
หมายถึงว่าเป็ นการเรียนรูท้ ใี  ห้นักเรียนเรียนรูใ้ นอัตราความพร้อมของตนทีเ รียกว่า self directed learning จากผล
การดําเนินการจะเห็นว่านักเรียนมีพฒ
ั นาการทีส มดุล ทัง ในเรือ งของวิชาการ ภาษา แล้วก็คุณธรรมจริยธรรม ซึง ก็
ถือว่าเขามี 5Q ทีเ ป็ นปรัชญาในการพัฒนาผูเ้ รียน ตัง แต่ในเรือ งของสติปญั ญา อารมณ์ ความอดทนความอดกลัน
เรือ งของเทคโนโลยี เรือ งของการอยูร่ ว่ มในสังคม คุณธรรมจริยธรรม ซึง ก็ถอื ว่าเป็ นองค์รวมทีเ ราต้องการจะเห็นตัว
ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนา แล้วก็ผลการประเมินคุณภาพนัน ก็พบว่าผลสัมฤทธิทe างการเรียนของโรงเรียนนีพบว่าสูง
เป็ นระดับ Top ของประเทศก็ว่าได้ เพราะฉะนัน ก็แสดงว่าปรัชญาการจัดการศึกษาแบบ Constructionism นัน
สามารถทีจ ะรองรับเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ทุกประการ เพราะฉะนัน สิง ทีท าง สพฐ. ได้มาเห็นวันนี ก็คงจะเป็ น
แนวคิดทีจ ะทําให้เกิดการแลกเปลีย นเรียนรู้ เพราะว่าเราคิดว่าการทีเ ราจะฝึ กอบรมครู สพฐ. ให้มคี ุณภาพนัน ไม่ใช่
จับครูเข้ามานัง ในชัน เรียนแล้วก็ให้วทิ ยากรมา Lecture แต่ว่าการเรียนรูท้ ดี  ที สี  ุดก็คอื ว่าให้ครูทมี  คี วามตัง ใจจาก
โรงเรียนทีอ ยู่ห่างไกลในชนบทมาแลกเปลีย นเรียนรู้ เพราะฉะนัน การแลกเปลียนเรียนรูจ้ ะซึมซับทัง แนวความคิด
ทฏษฎีและประสบการณ์เพือ นํากลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ ซึง อันนีน่าจะเป็ นวิธกี ารทีเ รานํามาใช้ในการอบรม
ครูต่อไป ซึง ปรัชญาการจัดการศึกษาแบบ Constructionism นีสามารถนําไปใช้ได้กบั โรงเรียนทุกขนาด โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กจะเห็นผลชัดเจนเนือ งจากมีรปู แบบการเรียนแบบคละชัน ”

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

