จ ด ห ม า ย ข า ว

๘
๒

ฉบั บท ี ่ ๒
ุ ู
สมาชิกเครือขาย สสค. ทุกทาน
นับตั้งแตที่ สสค. ไดประกาศรายชื่อ
‘ครูสอนดี’ ทั้งประเทศ ๑๘,๘๗๐ คน
และใหการสนับสนุนทุนครูสอนดีเปน
จำนวน ๕๔๙ คน ที่นำเสนอโครงการ
บอกกลาว พัฒนาการเรียนรูตอเด็กที่ดอยโอกาส
นคร ตังคะพิภพ
ในประเภทตางๆ ดวยเงินทุนคนละ
๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคุณครูทุกทานไดดำเนินงานโครงการผานมา
แลว ๑ ปเศษ กอนที่จะปดโครงการไดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
โดยระหวางทางที่ผานมาไดมีการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Knowledge Sharing) ในระดับพื้นที่ (Node) และ ระดับภาค
รวม ๒ ครั้ง มีผลการประเมินเชิงประจักษ โดยผูทรงคุณวุฒิติดตาม
สนับสนุน พบวาโครงการเกือบทั้งหมดสามารถดำเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่คุณครูแตละคนตั้งไว และมีผลงานเผยแพรไดอยาง
นาภาคภูมิใจ จะมีเพียงสวนนอยที่ยังตองไดรับการกระตุนใหเกิด
การพัฒนาใหเปนไปตามแผนงาน นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบใน
เชิงบวก (Impact) เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เปน
แบบอยางสมควรถอดบทเรียนรายโครงการไดเมื่อสิ้นสุดโครงการ
อีกดวย ทั้งนี้ สสค. ไดจัดใหมีกลไกการประเมินผลโครงการทุน
ครูสอนดี คูขนานกับการติดตามสนับสนุนของคณะผูทรงคุณวุฒิ
ในพื้นที่ การประเมินผลนี้นำโดย รศ.ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ
และ คณะนักวิจัย เปนผูสรุปเปนรายงานตอสาธารณะตอไป
สวนการเพิ่มสมรรถนะหรือทักษะใหครูสอนดี สสค. จะ
จัดกิจกรรมใหกันเปนระยะๆ แตอาจจะไมครอบคลุมในจำนวน
๑๘,๘๗๐ คน เพราะเปนการจัดขึ้นเพื่อผูที่สนใจสมัครเขารับการ
พัฒนาเองเทานั้น เชน การอบรมทักษะการใช ICT การพัฒนาการ
สอนทักษะการคิด การอบรมการวิจัยเชิงเดียว (Single Subject
Research) เปนตน ในเวลาเดียวกัน สสค.ยังไดจัดกิจกรรมเวที
ประชาสัมพันธผลงานของครูสอนดีผานสื่อมวลชน เพื่อสรางเสริม
พลังใจและพลังความรวมมือใหมากยิ่งขึ้น โดยจัดตามสถานการณ
โครงการทุนครูสอนดีที่เหมาะสมตอการเผยแพร
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สสค. ไดรวมมือกับ
สำนักงานเขตประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู “รวมฮิตครูสอนดี กีฬาเดน” ศาสตรแหงการสรางคน
- สรางทักษะอาชีพ - สรางอนาคต ณ ร.ร.อนุบาลบานเหนือ
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปนการจัดเวทีใหตัวแทนครูสอนดีดาน
การสอนกีฬา ‘ฟุตบอล จักรยาน มวย และกรีฑา’ ที่อยูในกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูทุมเทเสียสละสอนเด็กและเยาวชนให
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เยาวชน เขาสูวงการกีฬาระดับชาติและมีผลงานตอเนื่องมายมาย
ใหไดมีโอกาสพบแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงาน พรอมกับ
นำลูกศิษยชื่อดังมารวมเวทีดวย โดยตัวแทนครูในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ไดแก ครูประจักษ แพทยผล ครูโคชนักปนจักรยานจาก
จ.ขอนแกน กับลูกศิษย นองดรีม พรประเสริฐ คัตทะจันทร ผู
ควารางวัลถวยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปนสมัยที่ ๒ ตั้งแตป ๒๕๕๕
- ๒๕๕๖ และไดรับโอกาสในการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ครูชัยณรงค รัตนวงศ ครูสอนดีโคชมวย จ.รอยเอ็ด จากโรงเรียน
อาจสามารถวิทยา จ.รอยเอ็ด นายสิบ จักรพงษ สิงหโพนงาม
ดีกรีเหรียญทองกีฬาแหงชาติ (ครั้งที่ ๓๔) ราชบุรีเกมส ไดโควตา
กีฬา เขาเปนนายสิบทหารบก ครูบัวบอน แสงโสม ครูสอนดีโคช
นักกรีฑา จากโรงเรียนบานกุดขุน จ.ยโสธร : โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่ตอกรกับโรงเรียนประจำจังหวัดดวยทีมกรีฑา ๓๑ ขา
จนไดแชมปเขตพื้นที่การศึกษามาครอง และที่นาสดุดีและไวอาลัย
ยิ่งคือ ครูปริญญา เหล็กดี ครูโคชฟุตบอลลอเหล็ก ครูผูไดรับทุน
ครูสอนดี ของเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเพิ่งถึงแกกรรมเมื่อตน
เดือน พ.ย.นี้เอง การพบเรื่องราวของ ครูปริญญา หรือ โคชแหงน
จึงเปนการผานถายทอดจาก พ.จ.อ.อนุชา อุทัยชีวะ ผูชวยของ
ครูปริญญา และลูกศิษย ‘เตาดิญโญ (ธนาสิทธิ์ ศิริผลา) และ
องอาจ ภมรประเสริฐ’ สองนักเตะ แหงสโมสรฟุตบอลบางกอก
กลาส ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ ยอมเปนการนำคุณคาและความ
มีศักดิ์ศรีของ “ครูสอนดี” มาเผยแพรใหปรากฏ
การเชิดชูยกยองผลงานครูสอนดีประเภทอื่นๆ คงมีอีก
ตามมาเปนระยะๆ เพราะครูดีๆ นั้นมีอยูมากมาย หากรวมกัน
ชวยขยาย ก็ตองบอกตอใหเกิดกำลังใจอยางสม่ำเสมอ
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ใครที่เคยคิดวาการสอนเด็กธรรมดาใหบรรลุไดตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเปนเรื่องยาก ลองมาติดตาม
เสนทางการทำงานของ ครูศรีลดา ยัมมี ครูผูรับทุนครูสอนดี
แหงร.ร.บานเขาตันหยง มิตรภาพที่ ๑๕๓ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ผูมีหลักคิดในการทำงานวา “นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
เปนกลุมเด็กที่ตองการความรักความเมตตา การดูแล และ
เอาใจใสจากผูที่อยูรอบขางมากกวาเด็กปกติ มนุษยแตละคน
พระเจาไมไดสรางขึ้นเพื่ออื่นใด เวนแตเพื่อใหทำความดีเพื่อ
สรางผลบุญจากการใหที่ยิ่งใหญ สำหรับครูคือไดเห็นลูกศิษย
มีชีวิตที่ดีขึ้น ไมวาเขานั้นจะเปนคนที่มีความสมบูรณทาง
รางกายหรือพิการก็ตาม” ครูศรีลดาตั้งปณิธานไวอยางแนวแน
วา นักเรียนของเธอไมวาจะพิการขนาดไหนจะตองสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดเมื่อผานมือของเธอ
โรงเรียนบานเขาตันหยง มิตรภาพที่ ๑๕๓ มีนักเรียน
ที่มีความตองการเปนพิเศษอยู ๗ ประเภทความพิการ นักเรียน
บางกลุมสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติ เชน นักเรียนที่มี
ความพิการทางรางกาย ออทิสติก แตบางกลุมตองแยกสอน
เปนรายบุคคล กิจกรรมหลักสำหรับนักเรียนกลุมนี้มิใชเรื่อง
การเรียนการสอน หากแตเปนการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
ซึ่งนักเรียนแตละคนจะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดวยความ
เอาใจใสอยางดียิ่งจากเจาหนาที่ของโรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร ซึ่งการฟนฟูสมรรถภาพมีหลายวิธี เชน การทำ
กายภาพบำบัด ดนตรีบำบัด หรือศิลปะบำบัด เพื่อรักษาอาการ
เจ็บปวยหรือฟนฟูสภาพของรางกายและจิตใจ
ครูศรีลดาสังเกตวาแมนักเรียนทุกคนจะรูวาการไปรับ
บริการฟนฟูสมรรถภาพทางกายที่โรงพยาบาลจะเปนเรื่องดี
แตนักเรียนก็ไมคอยอยากไป งอแง โยเย แสดงอาการเบื่อหนาย
หงุดหงิด และไมสนุกกับกิจกรรมที่ทำ ไมใหความรวมมือกับ
นักกายภาพ ทำใหพัฒนาการไมเปนอยางที่นาพอใจเทาที่ควร
ครูศรีลดา จึงนำขอสังเกตนี้ไปหารือกับ พ.ญ.จิรา รงครัตน
แพทยชำนาญการพิเศษดานกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลฯ
ซึ่งทานไดแนะนำใหเปลี่ยนวิธีการฟนฟูตามที่เคยทำมาใหเปน
วิธีธาราบำบัด
ธาราบำบัด คือการออกกำลังกายในน้ำซึ่งเปนทาง
เลือกหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยใชน้ำเปนสื่อ
หรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำชวยพยุง
รองรับทุกสวนของรางกาย ทำใหสามารถเคลื่อนไหวไดอิสระ
และงายขึ้น ชวยลดแรงกระแทกและชวยบรรเทาความเจ็บปวด
ในขณะฝกและออกกำลังในน้ำ คุณหมอไดอธิบายเกี่ยวกับขอดี
ของธาราบำบัดวา เมื่อเด็กอยูในน้ำเขาจะรูสึกไมเกร็ง เพราะ
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น้ำมีคุณสมบัติในการชวยพยุงรองรับสวนตางๆ ของรางกาย
ทำใหสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดงายขึ้น ในขณะเดียวกัน
ยังเปนแรงตานในระหวางการออกกำลังไดอีกดวย นอกจากนี้
ยังเปนการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ และยังสงผลดีตอ
ระบบของผูปวย ที่ทำใหเกิดความยากลำบากในการเคลื่อนไหว
รางกาย หัวใจ ปอด ชวยเสริมสรางความแข็งแรงทนทานและ
ทำใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเด็กๆ จะชอบน้ำ
ยิ่งบอกวาไปเลนน้ำนักเรียนจะรูสึกสนุกทันที พวกเขาไมรูสึกวา
กำลังจะไปทำกายภาพบำบัด
เมื่อไดรับคำแนะนำ ครูศรีลดา และ ครูอินฟาน สือรี
(ครูชวยราชการจากศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจ.นราธิวาส)
จึงเขารับการฝกวิธี ‘ธาราบำบัด’ จากนักกายภาพบำบัดของ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร กอนจะนำนักเรียนจำนวน
๘ คน ที่มีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา สมาธิสั้น และ
ออทิสติกไปฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีธาราบำบัด ที่สระวายน้ำ
ของคายทหารจุฬาภรณ ซึ่งอยูหางจากโรงเรียนบานเขาตันหยง
มิตรภาพ ๑๕๓ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ไป-กลับ ๕๐ กิโลเมตร
ดวยเงินทุนครูสอนดีที่ไดรับจาก สสค. ครูศรีลดา ได
ใชเปนคาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน พานักเรียนไป
บำบัด ๒ ครั้งตอสัปดาห ดวยระยะเวลา ๘ เดือน ผลปรากฏวา
เด็กชาย “อ” นักเรียนชั้น ป.๖ ที่มีความบกพรองทางรางกาย
ไมมีแขนขา มักมีอาการปวดเอวเวลาเรียนหนังสือ ไมสามารถ
นั่งบนรถเข็นไดตลอดทั้งวัน ครูศรีลดา และ ครูอินฟาน ไดให
เด็กชาย “อ” ฝกขยับลำตัวในทานอนหงาย และฝกวายน้ำใน
ทาผีเสื้อ ใชเวลาในการทำประมาณ ๓๐ นาทีตอครั้ง ปจจุบัน
อาการปวดเอวลดลงมากสามารถนั่งบนรถเข็นไดทั้งวัน
เด็กชาย “น” เปนนักเรียนที่อยูในกลุม สมองพิการ
(Cerebral Palsy) มักมีอาการเกร็งและตองใช walker ชวย
ในการเดิน เขาทำกายภาพบำบัดในน้ำดวยกระบวนทาตางๆ
๑๐ ทา ปจจุบันนักเรียนสามารถเดินโดยไมใชอุปกรณชวยเลย
แตยังตองคอยระวังไมใหนักเรียนหกลม
นักเรียนหญิง ๒ คนยืนและเดินไมไดเลย เมื่อไดรับการ
ฝกการทรงตัวและเคลื่อนไหวออกกำลังกายดวยทาตางๆ ๑๐
ทา ปจจุบันสามารถประคองตัวไดและมีทัศนคติเชิงบวกกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพ พยายามมารับการบำบัดอยางสม่ำเสมอ ใน
ไมชาเด็ก ๒ คนนี้จะสามารถยืนและเดินได
เด็กชาย “ช” เปนเด็กสมาธิสั้น มีภาวะโภชนาการที่
ต่ำกวาเกณฑ มีรางกายผอมเพราะรับประทานอาหารแตละวัน
ไดนอยมาก หลังจากการทำธาราบำบัดนักเรียนรับประทาน
อาหารไดมากขึ้น ถาเปนเชนนี้ตอไป เชื่อวาสุขภาพเขาจะดีขึ้น
สวนกลุมนักเรียนออทิสติกจำนวน ๓ คน เปนกลุมที่
ขาดทักษะทางสังคม ครูศรีลดา และ ครูอินฟาน ไดใหนักเรียน
เลนเกมรับ-สงลูกบอลในน้ำ พรอมทั้งใหนักเรียนเรียกชื่อเพื่อน
ปรากฏวานักเรียนสนุกกับการทำกิจกรรมและทำตามกิติกาที่
ไดตกลงกัน จนสามารถเรียกชื่อเพื่อนไดอยางถูกตอง นักเรียน
ทุกคนเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น ทำใหนักเรียนมีความพรอมที่จะ
เรียนรูทักษะทางวิชาการ และสามารถเลาถึงประสบการณที่
ไดทำกิจกรรมใหเพื่อนๆ ฟง

จากกรณีศึกษาดังกลาวพิสูจนไดวา วิธี ‘ธาราบำบัด’
สามารถฟนฟูสมรรถภาพทางกายของเด็กพิเศษไดเปนอยางดี
นายไพโรจน ศรีนิล ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำ
จ.นราธิวาส จึงรณรงคหาทุนสรางสระวายน้ำขนาด ๔ X ๘ เมตร
ภายในบริเวณศูนยฯ ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองนราธิวาส กำหนด
แลวเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ นับจากนี้ไป
ครูศรีลดา และ ครูอินฟาน ก็สามารถพาเด็กๆ มาใชบริการได
มากกวา ๒ ครั้งตอสัปดาห และไมตองเสียงบประมาณไปกับ
การขนยายเด็กอีกดวย ที่สำคัญเด็กพิเศษทุกคนใน จ.นราธิวาส
มีโอกาสที่จะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผูเขียนรูสึกดื่มด่ำใจที่พระเจาประทานโอกาสใหไดมี
สวนรวมสรางสระน้ำแหงนี้
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การทำงานกับเด็กพิเศษเปนงานที่ตองใช ‘ใจ’ เปนที่ตั้ง
แม ‘ธาราบำบัด’ จะเปนวิธีการที่ดีมาก แตถาครูไมไดใช ‘ใจ’
เด็กก็จะไมไดรับการฟนฟู การขนยายเด็กจำนวน ๘ คน ๒ ครั้ง
ตอสัปดาห เดินทางไป-กลับ ๕๐ กิโลเมตรเพื่อไปรับการบำบัด
ไมใชเรื่องสนุก แตเมื่อ ‘พลังใจ’ บวกกับ ‘พลังน้ำ’ ทำใหเกิด
‘พลังแหงรัก’ ผลที่ตามมาคือ ‘พลังแหงความดีงาม’ ขอเปน
กำลังใจให ครูศรีลดา และ ครูอินฟาน มีพลังที่จะสรางสรรค ‘
พลังแหงความดีงาม’ ไปตราบนานเทานาน

KM ภาคเหนือ

ครูทุนครูสอนดีภาคเหนือขอขอบคุณ สสค. และ
ผูทรงคุณวุฒิ node ภาคเหนือ และผูทรงคุณวุฒิสวนกลาง
ทุกทานที่จัดงาน KM ครูทุนครูสอนดีภาคเหนือไดอยางนา
ประทับใจมากๆ จากแบบประเมินผลการจัดงานเมื่อวันที่
๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุมภูคำ จ.เชียงใหม
ซึ่งมีผูมารวมงานมากถึง ๒๘๔ คน นอกจากจะมีคุณครูทุน
ครูสอนดีมากันครบแลว ยังมีเพื่อนครูมารวมสังเกตการณ
ดวยกันถึง ๑๓๓ คน จึงนับวาเปนงานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่
ประสบผลสำเร็จเกินคาดอยางมาก ครูผูมารวมงานตางมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดใหในระดับที่ ‘มากที่สุด’
ทุกขอ มีเพียงขอเดียวที่บอกวา ‘พอใจมาก’ คือ จัดเวลา
ใหไมเพียงพอ และขอที่ผูรวมงาน มีความพึงพอใจสูงสุด
คือ “เอกสารประกอบการประชุมมีประโยชนมาก” ซึ่ง
ไดแก “เอกสารบันทึกหลังสอนของครูทุนครูสอนดีภาค
เหนือ” เปนบันทึกกระบวนการจัดกิจกรรม การสอนของ
ครู ๑๖ ทาน ซึ่งทาง node ไดคัดมานำเสนอเปนตัวอยาง
แนวทางการจัดกิจกรรมใหนักเรียนดอยโอกาส และยังมี
บันทึกความประทับใจของครูทุนฯ ภาคเหนือทุกทาน ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๑๖ เรื่องนั้น
ครูเจาของผลงานไดเปนผูนำเสนอเอง เปนการบอกเลาถึง
ประสบการณจริงและตอบคำถามไดอยางละเอียด ทำให
ผูฟงเขาใจแจมแจง และที่สำคัญ ในแตละหองประชุมยอย
จะมีผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญหัวขอเรื่องนั้นๆ โดยตรง เปน
ผูใหคำแนะนำเพิ่มเติม รวมทั้งรวมตอบขอซักถามเปนการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่สนุกสนานกันมาก

จุดเดนของงาน ที่คุณครูผูมารวมงานแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมโดยอิสระบอกวา กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับครูสอนดีที่มีวิธีการที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน การชวยเหลือแกเด็กนักเรียนปกติ และเด็ก
ดอยโอกาส การถายทอดประสบการณโดยตรงของครูที่จะ
นำเสนอแบบเชิงประจักษ เปนสิ่งที่โดดเดนมาก และขอที่
ควรปรับปรุงในการจัดงานนี้ ไดแก “ขอใหมีการนำเสนอ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๑๖ เรื่องบนเวที
ในหองประชุมใหญ เพราะตองการฟงทั้ง ๑๖ เรื่อง” และ
ขอใหระบุสิ่งที่ไมไดรับตามที่คาดหวังไวจากงานนี้ มีผูตอบ
สูงสุดวา “ไมมีโอกาสไดฟงทุกเรื่อง ทุกประเด็น” (ผูจัดงาน
ขอแถลงวา ดวยเวลาเพียง ๑ วันกวาๆ กับหัวขอดีๆ ที่มี
ประโยชนมากมายถึง ๑๖ เรื่อง และหัวขอที่นาสนใจอื่นๆ
อีก จึงทำใหตองจัดงานแบบ shopping ไปตามหองประชุม
ยอยในหัวขอที่ครูเองสนใจ จึงขอกลาว ‘ขออภัย’ มา ณ
ที่นี้ดวย) นอกจากนี้ มีผูตอบแบบประเมินวา กระบวนการ
ที่สามารถนำไปประยุกตใชไดเลยทันที ไดแกวิธีการพัฒนา
การอาน การสื่อสาร มีแบบเรียน มีสื่อการสอนของโครงการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
เปนตน สวนกระบวนการพัฒนาทักษะดานอาชีพ จะเปน
กระบวนการที่นำไปประยุกตใชไดในระดับมาก แตมีลำดับ
ความเห็นอยูในระดับสุดทาย ขอเสนอแนะภาพรวม คือ
ควรมีการจัดงานแสดงผลงานเดนๆ ใหกับบุคลากรทางการ
ศึกษาทั่วประเทศ นับเปนผลการประเมินงาน KM ที่ทำให
ผูจัดทุกคนมีความสุข และขอขอบคุณครูผูประเมินทุกคน
ดวยคะ
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กำลังใจใหเด็กไทย
ณ ปลายดามขวาน

‘เลาสูกันฟง’ ฉบับที่ ๒๘ ขอปรบมือดังๆ แสดง
ความชื่นชมกับคุณครูผูรับทุนครูสอนดีทุกทานกับงาน KM
ระดับภาค ... ปดฉากอยางอลังการงานสรางดวยภาคอีสาน
ตอนลาง และภาคตะวันออกที่ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
... อะไรที่ไมเคยเห็นก็ไดเห็นกันในงานนี้ ตางตื่นตาตื่นใจ
กันทั่วหนา ... จากนี้เปนตนไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
จะเปนมหกรรมการลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนทุนครูสอนดี
ระยะที่ ๓ ... เริ่มแลวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา
รศ.ดร.จิราภรณ ศิริทวี หัวหนาภาคใต เกี่ยวกอยกับ ผอ.
สายสมร ยุวนิมิ และ อ.สมมาศ ประทุมวัลย สองผูทรงคุณวุฒิ
ประจำกลุมจังหวัดที่ ๘ ไดออกเยี่ยม และใหกำลังใจเยาวชน
ผูดอยโอกาสในสถานพินิจและคุมครองเด็กประจำจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งมี ครูมนัส แดงคงรอด ครูสอนดีกำลังใหเด็กฝก
ประดิษฐชิ้นงานอยางตั้งใจ .. นายนราศักดิ์ สงศรีบุญสิทธิ์
ผูปกครองสถานพินิจฯ บอกวา “เปนสิ่งที่นายินดีมากที่
สสค. ไดสนับสนุนใหมีโครงการนี้ขึ้น ทำใหเด็กเหลานี้ไดมี
โอกาสพัฒนาฝมือสูการพัฒนาอาชีพได” การไปเยี่ยม
ครั้งนี้ คณะไดรับการตอนรับจากผูบริหารและเจาหนาที่
เปนอยางดี .. เด็กๆ ลวนมีหนาตายิ้มแยมแจมใสมี ‘แววรักดี’
ฉายอยูบนทุกใบหนา เห็นหนทางที่จะพัฒนาเปน ‘พลเมืองดี’
ของสังคมได ... มาเยือนนราธิวาสทั้งทีจะตองแวะทักทาย
นองๆ คณะดิเกรฮูลู ผูมากดวยความสามารถ ที่โรงเรียน
วัดชลธาราสิงเห (เสารศึกษาคาร) นองๆนารักทุกคน ...
คณะดิเกรฮูรู ชุดนี้มีฝมือดีขนาดตราตรึงผูเขารวมสัมมนา
งาน KM ระดับภาคใตที่ จ.กระบี่ มาแลวเมื่อตนเดือน
ตุลาคมที่ผานมา ไดออกรายการ ‘สะเก็ดขาว’ ใหฮือฮากัน
โดยถวนหนาแลวครับ ... พี่นอง!!! ... ขอบคุณนองๆ ทุกคน
ที่สรางความสุขใหกับผูมาเยือน ดวยการแสดงดิเกรโชวแบบ
ถึงอกถึงใจ มีอะไรใหมๆ ใหไดชื่นชมเสมอ .. ตองขอบคุณ
ครูมะรอป กูโน ผูฝก ครูนฤมล แซหงาน ครูธิดารัตน
พละสิทธิ์, ครูกิ่งแกว ชิณพงษ, ครูสูรายดะ กูจินามิง
และ ครูอุมาพร พรหมฉ่ำ ผูควบคุมการแสดงตลอดจน
คณะผูบริหารโรงเรียนทุกทานที่ใหโอกาสเด็กๆ ไดแสดง
ความสามารถ ... เปนการใชเวลาหลังเลิกเรียนใหเปน
ประโยชนไดจริงๆ ... ทามกลางความไมสงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ยังมีเรื่องดีๆ ใหชุมชื่นหัวใจ ... ครูศรีลดา
ยัมมี แหงโรงเรียนบานเขาตันหยง มิตรภาพที่ ๑๕๓ และ
ครูอินฟาน สือรี ครูชวยราชการจากศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดนราธิวาส ชวยกันใชวิธี ‘ธาราบำบัด’ ทำให
เด็กพิเศษ ๘ คนของโรงเรียน สามารถพัฒนาไดอยางเห็น
เดนชัด ... จากเคลื่อนที่ไมไดเลย จนสามารถเคลื่อนที่ได ...
จากยืนไมไดเลย ... ก็สามารถยืนได ... บุญกุศลที่ สสค. มี
สวนรวมสรางครั้งนี้มหาศาล ... ขอขอบคุณ นายไพโรจน
ศรีนิล ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
นราธิวาส ที่ใหการสนับสนุนบุคลากร และระดมทุนสราง
สระวายน้ำ เพื่อใหเด็กพิเศษทุกคนสามารถเขารับบริการ
‘ธาราบำบัด’ ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ...

ในวันนั้น ครูศรีลดา ไดรับกำลังใจ
จากผูใหญหลายๆ ทานในจังหวัด
เช น นายสะดี อี ซ อ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา นาย
พันธราวุธ ศรีแกว ผูอำนวยการ
กลุมนิเทศและติดตาม และ
นางสาวสมฤดี อยูดี ศึกษานิเทศกชำนาญการ ...
และที่สำคัญผูปกครองตางมารวมงานกันอยางเนื่องแนน
มาเพื่อบอกพวกเราวา ทุกคนชื่นชมผลงานของ ครูศรีลดา
ขนาดบานอยูในเมืองยังสงลูกมาเรียนที่นี่ ... เนื่องจากเกิด
ความไมสงบประมาณ ๑ สัปดาหในทองที่ อ.ระแงะ และ
อ.เจาะไอรอง ทำใหไมสามารถลงไปเยี่ยมครูและนักเรียน
จนถึงโรงเรียนได ... ทั้ง ผอ.สายสมร และ อ.สมมาศ ไดนัด
ครู ๓ คน ใหนำผลงานมาชวยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันที่
โรงเรียนบานเขาตันหยัง มิตรภาพ ๑๕๓ ไดแก วาที่
ร.ต.อับดุลเลาะ ซิแต ร.ร.บานเจาะไอรอง เจาของโครงการ
“พัฒนาทักษะการเรียนการสอนเรขาคณิตดวยโปรแกรม
GSP” ... ครูนูรีฮาน หะยีสาและ ร.ร.บานสิโป เจาของ
โครงการ “การพัฒนาความคิดเชิงระบบ ดวยโครงงาน
สูผูเรียนดอยโอกาส” ... และ ครูวนิดา สาและ โรงเรียน
บานเขานอย เจาของโครงการ “การพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารดวยหนังสือ pop-up สองภาษา” ... ครูทั้ง
สามคนไดนำเสนอภาพความสำเร็จของโครงการใหกับ
เพื่อนครูใหไดชมอยางนาประทับใจ ... สำหรับ ครูนูรีฮาน
ไดนำนักเรียนทั้ง ๔ คน มารวมสาธิตอุปกรณการออกกำลัง
กายดวยกะลา อันเปนผลงานโครงงานที่นักเรียนไดทำขึ้นเอง
ดวย ... ไมมีอะไรที่จะมาหยุดยั้งความตั้งใจดีของครูสอนดี
ไดจริงๆ ... ขอชื่นชมความวิริยะอุตสาหะของ ผอ.สายสมร
ยุวนิมิ และ อ.สมมาศ ประทุมวัลย ที่ใชทุกรูปแบบในการ
นิเทศติดตามครูผูรับทุนครูสอนดี ... สำหรับจังหวัดปตตานี
ลงพื้นที่ทุกแหงไมไดจึงนัดพบครูที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๐ จ.ปตตานี โดยมี ครูสุพรรณา แกวเพิ่มพูน
รองผูอำนวยการโรงเรียน ซึ่งเปนครูผูรับทุนครูสอนดี ใหการ
ตอนรับคณะครูทุนครูสอนดีจากปตตานีอยางนาประทับใจ
... ครูรอฮะนี เจะเดร, ครูแมะเนาะ สือรี, ครูนันทยศ
บุญญา, ครูอับดุลเลาะ เจะแฮ, ครูดนรอแม สะนีเย็ง,
ครูดาสมี ปะดาดอ, และครูดือราเซะ สาแม มารวม
พบปะและแลกเปลี่ยนงานที่ทำกับเพื่อนครูกันอยางแข็งขัน
.. นอกจากจะไดทบทวนการปฏิบัติงาน การเขียนผลผลิต
ผลลัพธ การทำบัญชี การเขียนรายงานโครงการการเขียน
รายงานปดโครงการ การถอดบทเรียน การพัฒนาผูเรียน
แนวทางการพัฒนาผูดอยโอกาสที่ยั่งยืนตอไป หลังจาก
ปดโครงการ ยังเปดโอกาสใหครูทุกคนไดเยี่ยมชมกิจกรรม
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๐ จ.ปตตานี เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอีกวิธีหนึ่งดวย ... ยังมีเรื่องสนุกๆ จากพื้นที่
มาเลาใหฟงอีกมากมาย อยาลืมติดตาม “จดหมายขาวทุน
ครูสอนดี” นะคะ
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