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การใช้ ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” ในการสร้ างครูมืออาชีพ
เพชรา พิพฒ
ั น์ สันติกลุ
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” เป็ นข้อค้นพบจากงานวิจยั เมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ที่สานักงาน
สภาสถาบันราชภัฎ ในขณะนั้น (ปั จจุบนั ไม่มีหน่วยงานนี้ แล้ว)ได้ต้ งั คณะกรรมการขึ้นมาชุ ดหนึ่ งเพื่อศึกษาวิจยั
รู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ และได้ผลงานวิจยั เรื่ องนี้ จัดทาเป็ นรายงานชื่ อว่า รายงานผลการวิจยั
รู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ ระยะ ที่ ๑ : การสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู้ “ฉลาดรู้” หลังจากนั้น มีการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นต้นว่า นาไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของชุ มชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิมพ์รายงานการวิจยั เรื่ องนี้ เพื่อเผยแพร่ ผสู ้ นใจ
และเมื่อประมาณเดือนเมษายน ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสเผยแพร่ งานวิจยั นี้ อีกครั้งในการ
เปิ ดงานของสมาคมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์แห่ งประเทศไทย และเมื่อได้รับโอกาสให้เขียนบทความจึงพิจารณานา
งานวิจยั เรื่ องนี้มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างครู มืออาชีพ
งานวิจยั นี้ ได้นอ้ มนาแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มา
สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้ ตามแนวพระราชดาริ และคาดหวังว่าจะนารู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ดีมา
ใช้พ ฒ
ั นาการเรี ย น การสอนของสถาบัน ราชภัฏ และขยายผลสู่ ก ารพัฒ นาการศึ ก ษาในท้อ งถิ่ น ต่ อ ไป
วิธี ด าเนิ นการ ได้มี ก ารศึ ก ษาร่ องรอยการเรี ย นรู ้ ต ามรอยพระยุคลบาท ทั้ง การเรี ย นรู ้ จากพระราชจริ ย วัต ร
การเรี ยนรู้จากพระราชดารัสและพระบรมราโชวาท การเรี ยนรู้จากบทพระราชนิพนธ์ การเรี ยนรู้จากพระราช
กรณี ยกิ จ และการเรี ยนรู ้ จากโครงการวิจยั และพัฒนา อันเนื่ อง มาจากพระราชดาริ ได้ขอ้ ค้นพบของแต่ละ
แหล่งความรู ้ ดังนี้
การเรี ยนรู้จากพระราชจริ ยาวัตร พบว่า พระองค์ท่านทรงเรี ยนรู้เรื่ องที่
สนพระทัย ทรงหาความรู ้ ดว้ ยการศึ กษาค้นคว้าข้อมูล ทั้งจากเอกสาร จากของ
จริ งและจากการสอบถามผูร้ ู้ และทรงเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เอง
ตั้งแต่ข้ นั ทดลองจนปฏิ บตั ิจริ ง มีลกั ษณะของการเรี ยนรู้ ๙ ประการ คือ ๑) เป็ น
การเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมาย ๒) เป็ นการเรี ยนรู้ที่ใช้วิธีหาความรู้ที่หลากหลาย ๓)
เป็ นการเรี ย นรู้ ด้วยการลงมือปฏิ บตั ิ จ ริ ง ๔) เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ สามารถนาไปใช้

๒

ประโยชน์ได้จริ ง ๕) เป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ๖) เป็ นการเรี ยนรู ้ ท้ งั ด้านกว้างและด้านลึ ก ๗) เป็ นการ
เรี ยนรู ้ที่มีการตรวจสอบและทบทวนความรู ้อยูต่ ลอดเวลา ๘) เป็ นการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการ ๙) เป็ นการเรี ยนรู้ที่มี
ขั้นตอนตามลาดับนับตั้งแต่สะสมข้อมูล ฝึ กฝนทดลอง ตรวจสอบทบทวน และนาไปใช้ประโยชน์
การเรี ยนรู้ จากพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน้น “การมี
ความรู ้คู่ คุณธรรม” “การบูรณาการความรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์” การศึกษาเพื่อให้
เกิดความฉลาดรู ้ ได้แก่ การศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุมด้วยใจอันปราศจากอคติร่วมกับ
การ ลงมือปฏิบตั ิ “ความมีวินยั ความพากเพียร ความตั้งใจและความมีวิจารณญาณใน
การศึกษา” ร่ วมกับ“ความมี ส่วนร่ วมของสังคม และชุ มชนในการจัดการเรี ยนรู ้ ” ซึ่ ง
เป็ นสาระส าคัญของ หลัก การจัดการศึ ก ษาตามรั ฐธรรมนู ญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
การเรี ยนรู้จากบทพระราชนิพนธ์ “ติโต” “นายอินทร์ ผปู้ ิ ด
ทองหลังพระ” “พระมหาชนก” แสดง “ความตั้งใจมัน่ คง” “ความ
เสี ยสละ” “การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจนสามารถใช้ประโยชน์ได้” “ความ
เพียร” และ “การเลือกให้ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ ” โดยเฉพาะพระ
มหาชนกทรงพระราชทานพรแก่ผูอ้ ่าน ๓ ประการคือ ขอจงมีความ
เพี ย รที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ปั ญญาที่ เฉี ย บแหลม ก าลัง กายที่ ส มบู ร ณ์ อันเป็ น
คุณลักษณะของผูไ้ ด้รับการศึกษาที่ดี
การเรี ยนรู ้ จากพระราชกรณี ยกิ จ สะท้อนแนวพระราชดาริ เ กี่ ยวกับการศึกษา ดังนี้ ๑. การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสุ ขภาพอนามัย ๒)การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต ทั้งในระบบโรงเรี ยน ทุนการศึกษา ๓) การศึกษา
นอกรู ปแบบการศึกษานอกระบบ : มูลนิธิสายใจไทย โรงเรี ยนพระดาบส ๔) การศึกษาตามอัธยาศัย : โครงการ
ส่ วนพระองค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
การเรี ย นรู้ จากโครงการวิจยั และพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ สะท้อ นรู ปแบบการเรี ย นรู้ ใ น
ลักษณะการเรี ยนรู ้จากปั ญหาที่เกิดขึ้น (Problem based learning) ด้วยการที่ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ ง
ที่จะเรี ยนรู้ การบูรณาการความรู้ และการใช้ทรัพยากรการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์แห่ งความรู ้ โดยใช้ ขั้นตอนสาคัญ
๓ ขั้นตอน คือ “ ค้นให้พบ ” (ปั ญหา) “ทดลองให้ได้ ” (วิธีการแก้ปัญหา) และ “สาธิ ตให้เห็น” (สามารถ
นาไปใช้ได้จริ ง) ผลที่ได้ คือ ความรู ้ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

๓

คณะผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ ๘ ประการ ได้แก่
๑) มีความอยากรู้ ๒. มีความตั้งใจจริ ง มุ่งมัน่ ที่จะรู ้ ๓. มีการเตรี ยมตัวที่ดี ๔. มีอิทธิ บาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมงั สา ๕. มีความรักเรี ยน ๖. มีความสุ ขใจในการเรี ยนรู้ ๗. มีจิตใจเป็ นกลาง และ ๘, รู้จกั การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
“ฉลาดรู้ ” รู ปแบบการเรี ยนรู้ จากรอยพระยุคลบาท
...การศึกษาหาความรู้ จึ งสาคัญตรงที่ ว่าต้ องศึกษาเพื่อให้ เกิด “ความฉลาดรู้ ” คื อ
รู้ แล้ วสามารถนามาใช้ ประโยชน์ ได้ จริ ง ๆ ไม่ เป็ นพิษและโทษ…
๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๒๔
ผลการศึกษา ได้รูปแบบการเรี ยนรู้ “ฉลาดรู้” มีหลักการ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้
หลักการ การเรี ยนรู้ แบบ “ฉลาดรู้ ” เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปั ญญา คุณธรรม และทักษะการใช้ชีวติ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็ม
ศักยภาพ ใช้ความรู ้ ให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม สร้ างเสริ มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเองกับ
สังคมและ ธรรมชาติแวดล้อม อีกทั้ง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีครอบครัว ครู ชุ มชน และทรัพยากรการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
เป็ นเครื่ องสนับสนุน
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและมีเป้ าหมาย สามารถพัฒนาวิธีก ารเรี ย นรู้ โดย
การเรี ยนรู้จากความรู้ ความคิดของผูอ้ ื่น จากการคิดใคร่ ครวญด้วยตนเอง และจากการปฏิบตั ิฝึกฝนจนชานาญมี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ ที่รู้จริ ง รู ้ แจ้ง รู ้ ลึกซึ้ ง และเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต มีวิธีนาความรู้ ไปใช้ โดยรู้ จกั
ตนเอง รู ้จกั การผสมผสานหลักวิชา นาความรู ้ไปใช้ อย่างมีปัญญา เพื่อพัฒนาชีวติ และสังคม และมีพฒั นาการ
อย่างสมดุลทั้งคุณลักษณะทางกาย ปั ญญา คุณธรรม และทักษะการใช้ชีวติ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการจัด ประสบการณ์ องค์ ป ระกอบของยุ ท ธศาสตร์ “ฉลาดรู้ ” มี ๔
องค์ประกอบ คือ ๑) มุ่งมัน่ ด้วยศรัทธา ๒) ใฝ่ หาความรู ้ คู่คุณธรรม ๓) นาไปใช้อย่างฉลาด และ ๔) ไม่
ประมาทหมัน่ ตรวจสอบพัฒนา แต่ละองค์ประกอบได้อธิ บายความหมายและแนวการจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ ดังนี้

๔

องค์ประกอบที่ ๑ มุง่ มัน่ ด้วยศรัทธา หมายถึง ความตั้งใจจริ งที่จะศึกษา หาความรู ้ โดยมีศรัทธา
ที่ถูกต้อง เกื้อกูล ส่ งเสริ ม ศรัทธาที่ถูกต้องนั้น เกิดจากความเพ่งพินิจพิจารณา ด้วยใจที่เป็ นกลางหนักแน่น
สมบูรณ์ดว้ ยเหตุผล มีแนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดความมุ่งมัน่ ด้วยศรัทธา ดังนี้ ทาให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ตนและสภาพแวดล้อมของตนอย่างถ่องแท้ สร้างความตระหนักในปั ญหา สร้างความตระหนักใน
คุณค่าของสิ่ งที่จะเรี ยน และกาหนดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่ ๒ ใฝ่ หาความรู ้คู่คุณธรรม หมายถึง การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาความรู ้
และคุณธรรม ให้เกิดความรู ้จริ ง เรี ยนรู ้ดว้ ยจิตใจที่ต้ งั มัน่ เป็ นปรกติ เที่ยงตรง และเป็ นกลาง รวมทั้งต้องศึกษา
ให้เห็ นจริ ง และแจ่ ม แจ้ง แนวการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อให้ เกิ ดการใฝ่ หาความรู ้ คู่ คุ ณธรรม คื อ
สนับ สนุ นให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู้ ใ น ๓ ลัก ษณะคื อ เรี ย นรู้ จากความรู้ ความคิดของผูอ้ ื่ น เรี ยนรู้ จากการขบคิ ด
พิจารณาด้วยตนเอง และเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบที่ ๓ นาไปใช้อย่างฉลาด หมายถึง การใช้สติปัญญาประยุกต์ความรู ้ท้ งั ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ไปใช้อย่างเหมาะสมด้วยความซื่ อตรง บริ สุทธิ์ ใจ และมีความรับผิดชอบต่อหลักวิชาและส่ วนรวม โดยมุ่งให้
เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อตนและสังคม แนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการนาไปใช้อย่างฉลาด คือ
การศึกษาวิเคราะห์ /วินิจฉัยปั ญหาความต้องการของตนและสังคม การพิจารณาทบทวนความรู้ที่จะนามาใช้
แก้ปัญหาหรื อพัฒนา การพิจารณาเลื อกหรื อปรับใช้ความรู้ การพิจารณาทบทวนผลของการนาความรู้มาใช้
และใช้ความพากเพียรพยายาม อดทน หนักแน่นต่อการนาความรู ้ไปใช้
องค์ป ระกอบที่ ๔ ไม่ ป ระมาทหมัน่ ตรวจสอบพัฒนา หมายถึ ง ความไม่ไ ว้วางใจในความรู ้ ว่า
สมบูรณ์ พร้ อม ไม่เปลี่ ยนแปลง ต้องหมัน่ ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุ ง และพัฒนาความรู ้ ให้เหมาะสมกับ
สภาพของตนและสังคม แนวการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทหมัน่ ตรวจสอบพัฒนา
คือ ให้รู้จกั การประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของความรู ้ ทั้งด้วยตนเองและโดยผูอ้ ื่น ให้หมัน่ ประเมิน
เพื่อทบทวนตรวจสอบความถู กต้องและเหมาะสมของความรู ้ อยู่เสมอ และให้นาผลการประเมิน ความรู้ มา
พิจารณา เพื่อรักษา ส่ วนดีให้ คงไว้และปรับปรุ งส่ วนบกพร่ อง
โดยสรุ ป ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้ ” นี้ สามารถประยุกต์ ใช้ ในการทางานและสร้ างงานต่ าง ๆ ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ คือ ฉั นทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวของเราท่ านปฏิบัติเป็ นแบบอย่ างให้
ได้ เห็น นาสู่ การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดาริ มากมายหลายโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตคนไทย
ให้ ร้ ู จักพึง่ ตนเอง และใช้ ชีวติ อย่ างพอเพียง ตลอดมา
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การนายุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้ ” มาใช้ สร้ างครู มืออาชี พ
คงต้องเริ่ มทาความเข้าใจกับคาว่า “ครู มืออาชีพ” ก่อน
ครู เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการศึกษาเล่าเรี ยนมาช้านาน ประเทศไทยมีการสร้ างและพัฒนาครู อย่าง
ต่อเนื่อง การดาเนินการในระยะแรกของการผลิตครู คือการคัดคนระดับหัวกะทิที่หนึ่งของจังหวัดมาเรี ยนครู แต่
นโยบายการศึ ก ษาในระยะต่ อ มาเน้น การเร่ ง การจัด การศึ ก ษาให้ ค นไทยมี ค วามรู ้ อ ย่า งน้ อ ยในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๔ จึงมีการเร่ งผลิตครู และให้ความสาคัญถึงกับตั้งวิทยาลัยครู ๓๖ แห่ งทัว่ ประเทศเพื่อรองรับ
การผลิตและการพัฒนาครู และเพิ่มอีก ๔ แห่ งหลังจากนั้น การเร่ งผลิตครู จานวนมากทาให้ความสาคัญกับการ
คัดคนเก่งมาเป็ นครู ลดน้อยลงเป็ นลาดับ จนถึงระดับที่มีการพูดกันโดยทัว่ ไปว่า เรี ยนอะไรไม่ได้แล้วให้มาเรี ยน
ครู ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพต่าลงเป็ นลาดับ
พระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นับ ว่า เป็ นกฎหมายการศึ ก ษาไทยฉบับ แรกของ
ประเทศ ได้ให้ความหมายของ "ครู " ว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยน การสอนและการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน และในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ได้วางยุทธศาสตร์ การพัฒนาครู ดังนี้
“ยุทธศาสตร์ การดาเนินการพัฒนาวิชาชี พครู ให้ เป็ นวิชาชี พชั้นสู ง มีการกาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึ กษา แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๗ ครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทาง การศึ ก ษา มาตรา ๕๒ - ๕๗ ซึ่ ง เป็ นการผลิ ต และพั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และครบกระบวนการ”
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ (๒๕๕๒)
จากยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ประเทศไทยได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู โดย สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานวิชาชีพครู โดยคุรุสภา และ ดังนี้
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (๒๕๕๓) ได้กาหนดมาตรฐานการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของครู ที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน ๘ ข้อ ดังนี้
๑. การกาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการที่เป็ นความคิด
รวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ นรายบุ ค คล แล้ ว น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน
๓. การออกแบบการเรี ยนรู ้ และจัดการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพื่อนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย
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๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
๕. การจั ด เตรี ยมและใช้ สื่ อให้ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรม น าภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนรู้
๖. การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการวางเงื่ อนไขให้ผเู ้ รี ยนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนามาใช้ปรับปรุ ง
และพัฒนาตนเอง
๗. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่ อมเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้งปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนรู้
๘. การศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
คุรุสภา (๒๕๕๓) ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ๑๒ ประการ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิ บตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชี พครู อยูเ่ สมอ หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรื อ
หน่วยงาน หรื อสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบตั ิการ เป็ นต้น ทั้งนี้
ต้องมีผลงานหรื อรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ ๒ ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึ งถึงผลที่จะเกิ ดกับผูเ้ รี ยน หมายถึง การเลือก
อย่างชาญฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผูเ้ รี ยน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมอื่น
ๆ ครู ตอ้ งคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นหลัก
มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึ ง การใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถของครู ที่จะให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดย
วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง
การส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุ ง หรื อ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรื อ เตรี ยมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จดั กิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของ การเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น
ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่ งพิมพ์ เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนบรรลุ จุดประสงค์
ของการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน หมายถึง การจัดการเรี ยน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการแสวงหาความ รู ้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการ
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ปฏิบตั ิจริ ง และสรุ ปความรู ้ท้ งั หลายได้ดว้ ยตนเอง ก่อให้เกิ ดค่านิ ยมและนิ สัยในการปฏิบตั ิจนเป็ นบุคลิกภาพ
ถาวรติดตัวผูเ้ รี ยน ตลอดไป
มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปั จจัย และ การดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง
โดยครู นาเสนอรายงานการปฏิบตั ิในรายละเอียด ดังนี้
๑) ปัญหาความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการได้รับการพัฒนาและเป้ าหมายของการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒) เทคนิ ค วิธีการ หรื อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรมนั้น ๆ
๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
๔) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุ งและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบตั ิ
ในด้านบุคลิกภาพทัว่ ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริ ยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็ นครู อย่างสม่าเสมอ ที่ทา
ให้ผเู ้ รี ยนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็ นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ ๙ ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความ-สาคัญ
รับฟั งความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ กิ จกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่ วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของสถานศึกษา และ ร่ วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ ๑๐ ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสาคัญ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่ วมมือปฏิบตั ิ-งานเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่ งกันและกัน และปฏิบตั ิงานร่ วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ ยวกับวิชาชี พครู สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ขอ้ มูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึ ง การสร้างกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยการนาปั ญหาหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรี ยน และ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ในโรงเรี ยน มา กาหนดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาของผูเ้ รี ยนที่ถาวร เป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาของครู อีกแบบหนึ่ ง ที่จะนาเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็ นโอกาสในการพัฒนา ครู จาเป็ นต้องมองมุมต่าง ๆ
ของปั ญหา แล้วผันมุมของปั ญหาไปในทางการพัฒนา กาหนดเป็ นกิจกรรมในการพัฒนาของผูเ้ รี ยน ครู จึงต้อง
เป็ นผูม้ องมุมบวกในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนอง

๘

ปั ญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรื อแง่มุมแบบตรงตัว ครู สามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่
ผลก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
ความเป็ นมื ออาชี พของครู จึ งควรที่ จะต้องยึดถื อและปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดความสัมพันธ์ กบั มาตรฐานของ
วิชาชีพครู ซึ่ งมีความสาคัญและความจาเป็ นต่อครู ทุกคน
สิ่ งที่ครู มืออาชีพควรตระหนักเป็ นอย่างยิง่ ก็คือ “คุณภาพการสอน” ซึ่งเป็ นความสามารถที่จะสร้างสรรค์
สิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทุกคน ในระบบโรงเรี ยนต้องการครู
ทางานอย่างมื ออาชี พ คื อ เป็ นผูม้ ี ความสามารถและประสบการณ์ ในงานที่ ทา ทางานทุกครั้ ง จะทาให้บรรลุ
เป้ าหมาย
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (๒๕๕๒) ได้กล่าวถึง ความเป็ นมืออาชีพ มีองค์ประกอบสาคัญ ๓ ประการ คือ
๑) มีความรู ้อย่างแท้จริ งในเรื่ องที่ทา รู ้ หลักวิชา รู ้ เหตุรู้ผล ที่มาที่ไปของเรื่ องที่ทาอย่างรอบด้าน และ
สามารถคาดคะเนเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาได้ในกรณี ที่มีเหตุผดิ ปกติเกิดขึ้น
๒) มีความสามารถในการประยุกต์ นาความรู ้ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถนี้ จะเกิ ดขึ้นจาก
ประสบการณ์ ไหวพริ บ ปฏิภาณ จนกลายเป็ นความเชี่ยวชาญพิเศษที่บุคลากรทัว่ ไปไม่มี
๓) มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การ สื่ อสารทาความเข้าใจได้ดี มีการสนทนา
ที่สร้างสรรค์ รู้จกั อดทนอดกลั้น เพื่อให้ได้ผลงานที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง เป็ น
ที่พอใจของผูร้ ับบริ การ
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (๒๕๕๒) ได้เสนอสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู พนั ธ์ใหม่ ไว้
ดังนี้
๑) มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง น่ายกย่อง มีความรู้เข้มด้านวิชาการ และมีภูมิปัญญาแท้จริ ง
๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๓) มีความคิดอ่านดี เป็ นนักคิด สามารถแสวงหาความรู ้ และแก้ปัญหาได้
๔) มีระบบ วางแผน และจัดการเก่ง
๕) มีความสามารถที่จะจูงใจนักเรี ยนและเพื่อนร่ วมงานได้
๖) เป็ นผูม้ ีความสามารถในการสื่ อสารกับนักเรี ยน เพื่อนร่ วมงานและคนทัว่ ไป รู ้จกั พูดให้ได้ผล
ชี้แจงให้เข้าใจและเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี
๗) เป็ นผูอ้ ดทนต่อถ้อยคา พร้อมที่จะรับฟังคาปรึ กษา ซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ในข้อเสนอแนะ อดทน
ฟังได้ ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉี ยว
๘) เป็ นผูก้ ล่าวแถลงถ้อยคาที่ลึกซึ้ งได้ สามารถอธิ บายเรื่ องยุง่ ยากซับซ้อนให้เข้าใจได้
๙) เป็ นผูท้ ี่ไม่ชกั นาในเรื่ องที่เหลวไหล ไม่สมควรหรื อชักจูงไปในทางที่เสื่ อมเสี ย

๙

๑๐) มีความสามารถที่จะเป็ นผูน้ าคนอื่นได้
ข้อพึงปฏิบตั ิสู่ครู มืออาชีพ
๑๑) สอนอย่างประกันคุณภาพเพื่อนักเรี ยนอย่างสุ ดกาลังความสามารถ (PDCA)
๑๒) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมงาน พี่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูป้ กครอง นักเรี ยน
๑๓) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องโดยรับการสอนงานจากผูบ้ งั คับบัญชาและครู อาวุโส เข้าอบรมสัมมนา
และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยูเ่ สมอ
๑๔) ใช้วจิ ยั ในการเรี ยนการสอน
๑๕) ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
๑๖) ให้ความร่ วมมือในกิจการของโรงเรี ยนและชุมชน
วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๒) ให้แนวคิดว่า ครู ที่สังคมต้องการไม่ใช่แค่คนที่มีความรู ้ แต่ตอ้ งการคนที่รักเด็ก
เห็นคุณค่า สนุ กและหลงใหลในการส่ งเสริ มให้เด็กขยายพันธ์พืช “แก้ว ๓ ประการ” ในตนเอง ได้แก่ ๑) แรง
บันดาลใจ ๒) ฉันทะและทักษะในการเรี ยนรู้ และ ๓) ความคิดในเชิงคุณธรรม (morality) โดยทาหน้าที่ครู
เพื่อศิษย์ เพื่อช่วยให้ศิษย์รู้จกั ตัวเอง ค้นพบตัวเอง และได้แก้ว ๓ ประการที่งอกงาม ขึ้นจากภายในตนเอง ซึ่ งเรา
จะต้องออกแบบการศึกษา ออกแบบครู และออกแบบ “ครู ของครู ” ใหม่
กล่าวโดยสรุ ปว่า ครู มืออาชีพ มีลกั ษณะสาคัญอย่างน้อย ๔ ประการ คือ
๑) ครู มืออาชีพ รักนักเรี ยน รักการสอนและรักการเรี ยนรู้
๒) ครู มืออาชีพหมัน่ พัฒนาตนเองและพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะ มีความสามารถที่ทนั สมัยอยู่
เสมอ การพัฒนาดังกล่าวอยูบ่ นพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓) ครู มื อ อาชี พ เป็ นผู ้ที่ ส อนหนัง สื อ ดี และเก่ ง นั ก เรี ยนเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข จนสามารถใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาตนเองให้เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
๔) ครู มืออาชีพเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการประเมินผลเพื่อใช้ในการตรวจสอบความรู้ของผูเ้ รี ยนและตนเอง
เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพและนามาใช้ปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณา องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” มาพัฒนาครู มืออาชีพ ผูเ้ ขียนเสนอแนวทาง
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้ ”
แนวทางการสร้ างครู มืออาชี พ
ครู มืออาชี พ
องค์ประกอบที่ ๑
การสร้ า งครู ต้อ งสามารถสร้ า งให้นัก ศึ ก ษาครู มี ๑) ครู มืออาชี พ รักนักเรี ยน รัก
มุ่งมัน่ ด้วยศรัทธา
ความศรัทธาในวิชาชี พครู เกิ ดความตระหนักใน การสอนและรักการเรี ยนรู้
คุ ณค่ าของงานในวิชาชี พ ครู ที่ รับผิดชอบ เพื่ อให้

๑๐

ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้ ”

แนวทางการสร้ างครู มืออาชี พ
สามารถก าหนดเป้ าหมายของการเรี ย นรู ้ ท้ งั ของ
ตนเองและของนักเรี ยนที่มาเรี ยนรู้จากครู
องค์ประกอบที่ ๒
การสร้างครู ต้องให้รู้จกั การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ใฝ่ หาความรู ้คู่คุณธรรม ทั้งด้านวิชาความรู ้และคุณธรรม ให้เกิดความรู ้จริ ง
เรี ยนรู ้ ด้วยจิ ตใจที่ ต้ งั มัน่ เป็ นปรกติ เที่ ยงตรง และ
เป็ นกลาง รวมทั้ง ต้องศึ ก ษาให้ เห็ นจริ ง และแจ่ ม
แจ้ง การเรี ยนรู้ เกิ ดขึ้ นได้อย่างน้อย ๓ ลักษณะคือ
เรี ยนรู้จากความรู้ความคิดของผูอ้ ื่น เรี ยนรู้จากการ
ขบคิดพิจารณาด้วยตนเอง และเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบที่ ๓
การสร้ างครู ต้ อ งมี วิ ธี การ ส่ งเสริ มให้ ค รู ใช้
นาไปใช้อย่างฉลาด
สติ ปัญญาประยุกต์ความรู ้ ท้ งั ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ ไป
ใช้อย่างเหมาะสมด้วยความซื่ อตรง บริ สุทธิ์ ใจ และ
มีความรับผิดชอบต่อหลักวิชาและส่ วนรวม โดย
มุ่ ง ให้ เกิ ดประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ต่ อตน นัก เรี ย น และ
สังคม โดยมีการศึกษาวิเคราะห์/วินิจฉัยปั ญหาความ
ต้องการของตนและสังคม การพิจารณาทบทวน
ความรู ้ ที่ จ ะน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อพัฒ นา การ
พิ จ ารณาเลื อ กหรื อ ปรั บ ใช้ค วามรู้ การพิ จ ารณา
ทบทวนผลของการนาความรู้ มาใช้ และใช้ความ
พากเพี ย รพยายาม อดทน หนั ก แน่ น ต่ อ การน า
ความรู้ ไปใช้ใ นการจัดการเรี ยนการสอนและการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบที่ ๔
การสร้ า งครู ต้ อ งสร้ า งให้ ค รู เป็ นผู้ที่ ค วามไม่
ไม่ประมาท หมัน่
ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ น ค ว า ม รู ้ ว่ า ส ม บู ร ณ์ พ ร้ อ ม ไ ม่
ตรวจสอบพัฒนา
เปลี่ ย นแปลง ต้ อ งหมั่ น ทบทวน ตรวจสอบ
ปรับปรุ ง และพัฒนาความรู ้ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ของตน นัก เรี ย นและสังคม
โดยให้รู้จกั การ
ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของความรู ้ ทั้ง

ครู มืออาชี พ

๒) ครู มื อ อาชี พ หมั่น พัฒ นา
ตนเองและพัฒนานักเรี ยนให้มี
ค ว า ม รู้ มี ทั ก ษ ะ มี
ความสามารถที่ ท ั น สมั ย อยู่
เสมอ การพัฒ นาดัง กล่ า วอยู่
บนพื้ น ฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๓) ครู มื อ อาชี พ เป็ นผู้ที่ ส อน
หนั ง สื อดี และเก่ ง นั ก เรี ยน
เรี ยนรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข จน
สามารถใช้กระบวนการเรี ยนรู้
ในการพัฒนาตนเองให้เรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ

๔) ค รู มื อ อ า ชี พ เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ทัก ษะในการประเมิ น ผลเพื่ อ
ใช้ ใ นการตรวจสอบความรู้
ของผูเ้ รี ยนและตนเองเพื่อการ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพและนามาใช้ปรับการ

๑๑

ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้ ”

แนวทางการสร้ างครู มืออาชี พ
ครู มืออาชี พ
ด้ว ยตนเองและโดยผู ้อื่ น ให้ ห มั่น ประเมิ น เพื่ อ เรี ยนเปลี่ ยนการสอนให้มีการ
ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความรู ้ อยู่เสมอ และให้นาผลการประเมินความรู ้
มาพิจารณา เพื่อรักษา ส่ วนดีให้ คงไว้และปรับปรุ ง
ส่ วนบกพร่ อง

จากแนวทางดังกล่าว เสนอเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
ครู มืออาชีพ มีทกั ะในการ
ตรวจสอบความรู้ ของ ้ ูเรียนและ
การสอนของตนมาปรับการเรียน
เปลีย่ นการสอนอย่ างต่อเนื่อง

ครู มืออาชีพ สอนดี และ
สอนเก่ง

ครู มืออาชีพรักนักเรียน
รักการสอน และรักการ
เรียนรู้

ครู มืออาชีพหมั่นพัฒนาตนเอง
และพัฒนานักเรียนให้ ทนั สมัย
อย่ างมีจรรยาบรรณ

แ นภาพ การใช้ยทุ ธศาสตร์ “ฉลาดรู้” ในการพัฒนาครู มืออาชีพ
บทความที่นาเสนอนี้ ได้น้อมนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช
“ครู ของแผ่นดิน” เป็ นผลจากการศึกษาวิจยั รู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยถอดบทเรี ยนจากร่ องรอยการเรี ยนรู ้ตามรอย
พระยุคลบาท ทั้ง การเรี ยนรู ้ จากพระราชจริ ยวัตร การเรี ยนรู้จากพระราชดารัสและพระบรมราโชวาท การ
เรี ยนรู ้ จากบทพระราชนิ พนธ์ การเรี ยนรู ้ จากพระราชกรณี ยกิ จ และการเรี ยนรู ้ จากโครงการวิจยั และพัฒนา
อันเนื่อง มาจากพระราชดาริ ของพระองค์ท่าน มานาเสนอแนวทางในการสร้างครู มืออาชี พ เพื่อให้วิชาชีพนี้ ได้

๑๒

สร้ า งคนไทย เยาวชนไทย ให้เติ บ โตเป็ นพลเมื องที่ ดีข องชาติ และเป็ นก าลัง ส าคัญในการสร้ า งและพัฒนา
สังคมไทยและประเทศชาติ ถ้าประเทศไทยสามารถสร้างคนที่มีลกั ษณะ “ฉลาดรู้” ตามที่พระองค์ท่านปฏิบตั ิให้
เห็นเป็ นแบบอย่าง ผูเ้ ขียนเชื่ อว่า แนวทางนี้ จะเป็ นพลังสาคัญที่คนไทยจะร่ วมกันฟื้ นสังคมให้มีความเป็ นอยูท่ ี่
สงบสุ ขมาช้านานกลับคืนมา
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