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แนวคิด

และสรุปบทเรียนภาคปฏิบตั ิ

ในการค้ นหาครู และสร้ างครู ขบั เคลือ่ น

โรงเรี ย นอสม .
วิรัตน์ คาศรีจนั ทร์ และ
ณัฐพัชร์ ทองคา

“… การถอดบทเรี ยน อสม. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข
และ เครือข่าย ๙ จังหวัด จากทัว่ ประเทศ ...”
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เอกสารชุดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร และเครื อข่ายชุมชนสร้างเสริ มสุขภาพ ลาดับที่ ๔

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้ างครู ขับเคลือ่ นโรงเรียน อสม.

เขียน และสรุปบทเรียน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คาศรีจนั ทร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ณัฐพัชร์ ทองคา นักวิจยั อิสระ
ทีป่ รึกษาวิชาการ และการถอดบทเรียน :
กมลาภรณ์ คงสุ ขวิวฒ
ั น์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ
ศิรินทร์ ภรณ์ อัจจิมางกูร ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงสุพตั รา ศรี วณิ ชชากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
ทีมบรรณาธิการ : กานต์ จันทวงษ์ l เริ งวิชญ์ นิลโคตร
พิมพ์ ครั้งแรก : พฤษภาคม ๒๕๕๔ จานวน : ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ ที่ : บริ ษทั พี.เอ.ลีฟวิง่ จากัด / กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๘๑ ๙๘๙๐
ศิลปกรรม : ณัฐพัชร์ ทองคา
ภาพลายเส้ นประกอบ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คาศรี จนั ทร์
ผู้จดั พิมพ์ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๔๐-๓ โทรสาร : ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๔๔
Website : www.aihd.mahidol.ac.th
สนับสนุนการพิมพ์ : แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ให้เป็ นองค์กรการสร้างเสริ มสุขภาพ (สอส.) ระยะที่ ๒
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาคาร ๗ ชั้น ๓ ห้อง ๗๓๑๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๔๔ ๖๙๑๖, ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๔๓ ต่ อ ๑๙๒๔, ๐๘ ๙๒๒๕ ๘๕๘๕
โทรสาร : ๐ ๒๖๔๔ ๖๙๑๖
e-mail : phfaculty@gmail.com Website : www.thaiphnetwork.org
ISBN : 978-974-11-1472-6

คำนำ
บทเรี ยนจากประสบการณ์ ข อง อสม. เจ้ า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข
นัก วิ ช าการสาธารณสุ ข และเครื อ ข่ า ยจาก ๙ จัง หวัด ทั่ว ประเทศ
เพื่ อ ค้ นหา และสร้ างครู ขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นอสม.ในชุ ม ชน โดยใช้
กระบวนการถอดบทเรี ยน ซึ่ง เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์
และนาเอาข้ อมูลจากการทางานมาสังเคราะห์เป็ นบทเรี ยนเพื่อขยายผล
การดาเนินงาน พร้ อมทังเป็
้ นกระบวนการสื่อสาร และเสริ มพลังการเรี ยนรู้
ผ่านการปฏิ สัมพันธ์ แบบ ๒ ทาง มีชีวิตชีวา ซึ่งทาให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมกิจกรรม
ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้อื่น และสามารถนากลับไปสะท้ อนสู่การปฏิ บตั ิ
ให้ มีความเชื่องโยงกันมากยิ่งๆ ขึน้ ให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ หลาย
ด้ า น บทเรี ย น และประสบการณ์ ก ารท างานของ อสม . เจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุ ข นัก วิ ช าการสาธารณสุ ข และเครื อ ข่ า ยจาก ๙ จัง หวัด
ทุ ก ภู มิ ภ าค ล้ วนแล้ วมี พ ลั ง แห่ ง การปฏิ บั ติ และความเชี่ ย วชาญ
ของการลงมื อ ท า การถอ ดบทเรี ยนจึ ง เป็ นกล วิ ธี การแปรพลั ง
นาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บทเรี ย นในครั ง้ นี ้ มาจากการจั ด การอบรมแผนที่ ผ ลลั พ ธ์
ในขันตอนการติ
้
ดตามกากับและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรวิธีการ
เป็ นครู ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ กรผู้บริ โภคระดับชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็ นการทางานร่ วมกัน
ของคณะทางานจาก ศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนาสุข ภาพภาคประชาชน
๔ ภาค จากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคใต้
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ คือ (๑) เพื่อให้ เกิดเครื อข่ายองค์กรผู้บริ โภค

ในระดับชุมชนที่มีความเข้ มแข็ งและยัง่ ยืน (๒) เพื่อให้ ได้ รู ปแบบกลไก
“โรงเรี ยน อสม.” ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือสร้ างศักยภาพ และเป็ นต้ นแบบของ
องค์กรเครื อข่ายคุ้มครองผู้ บริ โภคในระดับชุมชน รวมทังเพื
้ ่อสนับสนุน
และพัฒนาให้ ชมุ ชนมีศนู ย์เรี ยนรู้ และเครื อข่ายรับเรื่ องร้ องทุกข์ของชุมชน
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มเชิงปฏิ บตั ิการและถอดบทเรี ยนประกอบด้ ว ย
ผู้ที่มีประสบการณ์จากความสาเร็ จภาคปฏิ บตั ิในระดับชุมชน และได้ รับ
รางวัลระดับชาติจากหลายสาขาทัว่ ประเทศ อันได้ แก่ อสม. เจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ผู้นาชุมชน และนักวิชาการพัฒนา
ชุมชน จึง เชื่อ ว่าแนวคิด บทเรี ยน และตัว อย่า งการปฏิ บัติต่า ง ซึ่ง การ
ค้ นหาครู และสร้ างครู เพื่อขับเคลื่ อนเครื อข่ายโรงเรี ยน อสม. ในชุมชนนี ้
จะเป็ นข้ อมูลและการเริ่ มสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์ของชุมชนใน
การดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานไปสู่งานสุขภาพชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
ผู้เขียน
พฤษภาคม ๒๕๕๔
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บทนา
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จิตวิญญาณความเป็ นครู โรงเรี ยน อสม.
ความเป็ นครู โรงเรี ยน อสม.
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เครื่ องมือ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งสนับสนุนครู โรงเรี ยน อสม.
การนาเสนอแผนการสอน และสาธิ ตกระบวนการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยน อสม.
เพิ่มลูกเล่น และใส่ศลิ ปะเพื่อเรี ยนรู้การนาเสนอ
ให้ สร้ างสรรค์
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บทนา
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. ๑๙๗๘) ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
สมาชิกองค์การอนามัยโลกทั่วโลก ได้ ร่ วมกันตัง้ เป้าหมายการพัฒนา
อย่างบูรณาการให้ มุ่งไปสู่ ความมี สุขภาพดีถ้วนหน้ า โดยร่ วมประกาศ
เป็ นเจตนารมย์ ร่ ว มกันที่ เ มื องอั ล มาอตา(Alma Ata) คาซัคสถาน
สหภาพโซเวียต และจากนันก็
้ แปรไปสู่การดาเนินการภาคปฏิ บตั ิโดยเน้ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ ว ยกลวิธี การสาธารณสุ ข มูล ฐาน ถึงปี พ.ศ.
๒๕๕๓ นี ้ก็นบั เป็ นระยะเวลา ๓๒ ปี และย่างเข้ าสู่ทศวรรษที่ ๔ แล้ ว
ประเทศไทยในเวลานันอยู
้ ใ่ นภาวะการพัฒนาประเทศในทุกด้ าน
เพื่อมุง่ กระจายโอกาสการพัฒนาไปสู่ชนบทและคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึง่ อยูใ่ นชนบทมากกว่าร้ อยละ ๗๐ ดังนัน้ จึงสอดคล้ องกับปรัชญาและ
กลวิธีของการสาธาณสุขมูลฐาน ซึง่ มุง่ สนองตอบต่อความจาเป็ นของคน
ส่วนใหญ่ อีกทังจั
้ ดว่าเป็ นพื ้นฐานของการดาเนินงานสุขภาพในทุกมิติ ทัง้
การรั กษาพยาบาลทางการแพทย์ (Medical Care) การป้องกันโรค
ควบคุ ม โรค (Preventive Health) การส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ (Health
Promotion) และการบาบัดฟื ้ นฟู (Health Rehabilitation) จากความ
บาดเจ็บ อุบตั ิเหตุ และความพิการ ทังร่้ างกายและจิตใจ
เพื่อบรรลุความจาเป็ นหลายด้ านไปพร้ อมกัน เมื่อดาเนินการขึน้
ในประเทศไทยจึงมีการพัฒนารู ปแบบผสมผสานให้ การสาธารณสุขมูล
ฐานและการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตเป็ นกลวิ ธี หลักที่นาการพัฒ นาด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม รวมทังส่
้ งเสริ มในทางอ้ อมให้ เกิดความ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒
ร่วมมือกันเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ านและประเทศสมาชิก
ในกลุ่มอาเซียน เกิดการระดมความร่วมมือกันอย่างกว้ างขวางทังภาครั
้
ฐ
เอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน โดยมีคณะกรรมการระดับชาติเป็ น
กลไกประสานงานและระดมความร่ ว มมื อ คื อ คณะกรรมการ
สาธารณสุขมู ลฐานแห่ งชาติ มีหน่วยงานและผู้แทนขององค์กรที่มี
บทบาทต่อการสร้ างความเคลื่อนไหวของภาคสาธารณะหลายฝ่ ายเข้ ามา
เป็ นกรรมการและคณะทางาน ทังกระทรวงทบวงกรมที
้
่เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ า นการพัฒ นาประเทศ ส านักคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ กรมวิเทศสหการ กรมประชาสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการแห่งชาตินี ้โดยตาแหน่ง
การออกแบบการจัดการทางสังคมดังกล่ าว สะท้ อ นหลักการ
สาคัญในกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานที่มีนยั ยะต่อการทาให้ คนส่วนใหญ่
เพิ่มพูนความสามารถพึ่ง ตนเองและนาไปสู่ การพัฒ นาในมิติต่า งๆ ที่
มัน่ คงยัง่ ยืนมากยิ่งขึ ้น คือ :
๑. รู ป แบบนวั ตกรรมองค์ กร : ด าเนิ นการโดยเครื อข่ าย
ความร่ วมมื อแบบผสมผสานหลายภาคส่ ว น (Multi-Sectorals
Collaboration) ข้ ามกรอบการแยกส่วนที่มีกระทรวง ทบวงกรม และภาค
ส่วนทางสังคมเป็ นตัวตัง้ เน้ นการเอาชุมชนและพื ้นที่เป็ นตัวตังและเปลี
้
่ยน
โครงสร้ างเชิงอานาจการนาการพัฒนาจากแนวดิ่งสู่ประชาชน หรื อจาก
เบือ้ งบนสู่ล่าง (Vertical and Top-down Development) เป็ นจากฐาน
รากของสัง คมและชุมชนระดับต่า งๆสะท้ อ นขึ น้ สู่ ภ าคสาธารณะของ
ประเทศ หรื อจากฐานรากสะท้ อนสู่เบือ้ งบน (Community-Based and
Bottom-up Development Approach) ทาให้ ภาครัฐลดบทบาทการคิด
และทาแทนประชาชน ลดการแยกส่วน มุง่ บรรลุเป้าหมายของส่วนรวมไป
พร้ อมกันได้ มากขึ ้น โดยเฉพาะทางด้ านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจและ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓
การผลิตของคนส่วนใหญ่ในภาคเกษตรกรรม การเมืองการปกครอง การ
สร้ างความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้ อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๒. ทรั พ ยากรและปั จจั ย ด าเนิ นการ : เน้ น การระดม
ทรั พยากร คน และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน (Local community resourses
Mobilization) มาเป็ นปั จจัยการพัฒนาที่เพียงพอและสนองตอบต่อความ
จาเป็ นของชุมชนมากขึ น้ สามารถแก้ ข้อ จากัดของภาครั ฐในการขาด
แคลนทังก
้ าลังคน งบประมาณ และทรัพยากร ทาให้ เกิดผลดีสองด้ าน คือ
สัง คมมีพลัง ในการริ เ ริ่ มการพัฒนาด้ ว ยการพึ่ง ตนเองได้ มากขึ น้ และ
ทรั พยากรภาครัฐที่มีขี ดจากัดอยู่ใ นตนเอง ก็ ระดมไปสร้ างความเป็ น
ส่วนรวมให้ มีประสิทธิ ภาพได้ มากขึ ้น
๓. เทคนิ ค วิ ช าการ : มุ่ งเน้ นวิ ท ยาการ ภู มิ ปั ญญา
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมและเทคโนโลยีจากท้ องถิ่น ให้ เป็ นปั จจัยการ
พัฒ นาที่ ยั่ง ยื น (Local wisdom and appropriate technology
utilization) ชาวบ้ านสามารถพึง่ ตนเองในการพัฒนา ทาให้ สุขภาพเชิงรุ ก
งานป้องกัน การดูแลตนเอง การคัดกรอง ในระบบสุขภาพมีความเข้ มแข็ง
เชื่อมโยงสุขภาพในขอบเขตที่กว้ าง การรั กษาและเทคโนโลยีที่จาเป็ น
นาไปใช้ เพื่อกรณีที่จาเป็ นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น
๔. การบริ หารจัดการ : เน้ นกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาของประชาชนและชุมชน (Community participation) ทาให้
สนองตอบต่อความต้ องการพื ้นฐาน และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ จากการ
แก้ ปัญหา ทาให้ สงั คมเดินแสวงหาความร่วมมือกันได้ มากขึ ้น และทาให้ มี
พื ้นฐาน ที่กอ่ ให้ เกิดการพัฒนาต่างๆ ในลาดับต่อมาอีกมากมาย กระทัง่
ปั จจุบนั

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔
การดาเนินงานพัฒนาอย่างผสมผสานโดยกลวิธีการสาธารณสุข
มูลฐานในประเทศไทยนี ้ มีกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นภาคี สนับสนุนทางวิชาการ โดยกระทรวงสาธารณสุ ขดูแ ลหน่ว ย
ปฏิ บัติก ารและสนับ สนุ นทางวิ ช าการระดับภาค ๔ แห่ง ที่ จัง หวั ด
นครศรี ธรรมราช ชลบุรี นครสวรรค์ และขอนแก่ น ต่อมาได้ ขยาย
เป็ น ๕ แห่งที่ภาคใต้ ตอนล่างที่ จังหวั ดยะลา ชื่อ ศูนย์ ฝึกอบรมและ
พั ฒนาการสาธารณสุ ขมู ล ฐานระดั บ ภาค มี การทางานเชื่อ มโยง
เครื อข่ายลงไปถึงชุมชนหมู่บ้านทัว่ ประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลนัน้
ดูแ ลเครื อ ข่ า ยระดับภู มิ ภ าคในประเทศเชื่อ มโยงออกไปยัง เครื อ ข่ า ย
นานาชาติ โดยเน้ นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แหลมทอง และอินโดจีน
ชื่อ ศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน
ต่อมาเครื อข่ายหน่วยงานดังกล่าวที่ดแู ลโดยกระทรงสาธารณสุข
นัน้ ก็ได้ พฒ
ั นาเป็ นศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
หรื อ สช. ส่วนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน
ในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ก็ได้ พฒ
ั นาเป็ น สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
และต่อมาเป็ น สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AIHD : ASEAN
Institute for Health Development) ดังปั จจุบนั
เครื อข่ายหน่วยงานดังกล่าวนี ้ประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ระดมทรัพยากร ตลอดจนสร้ างยุทธศาสตร์ การร่ วมกันพัฒนาเพื่อมุ่ง สู่
เป้าหมายการมีสุขภาพดีถ้วนหน้ า ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังในระบบ
้
สุขภาพ การพัฒนาท้ องถิ่น และการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนระดับต่างๆ เป็ นอย่างมาก เป็ นความสาเร็ จที่ได้ รับการ
ยอมรับของนานาประเทศ ซึ่งต่อมา องค์การอนามัยโลกก็จดั ว่าบทเรี ยน
การดาเนินงานพัฒ นาประเทศโดยกลวิธี การสาธารณสุ ข มูล ฐานของ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕
ประเทศไทยนัน้ เป็ นแบบอย่างที่ดีที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง และหลาย
ประเทศทั่ว โลก รวมทัง้ องค์ ก ารอนามัย โลกเองก็ ร่ ว มกัน ถ่า ยทอด
ประสบการณ์ดงั กล่าวของประเทศไทยนี ้ให้ กบั อีกหลายแห่งทัว่ โลก
ภายใต้ ความสาเร็ จดังกล่าวนัน้ รู ปแบบการทางานอย่างได้ ผล
ครอบคลุมไปถึงคนส่วนใหญ่ในชุมชนต่างๆ ของประเทศก็คือ การระดม
พลั ง จิ ต อาสาของชาวบ้ า นให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาโดยใช้ ชื่อ ว่ า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ซึง่ ทุก ๑๕ ครัวเรื อนใน
ทุกหมูบ่ ้ านจะมี อสม ๑ คน จังหวัดหนึง่ จึงจะมี อสม. นับแต่ ๒-๓ หมื่น
คน ไปจนถึง ๘ หมื่น – แสนคนทัว่ ประเทศ ในปั จจุบนั นี ้จึงมี อสม. อยู่
กว่า ๑.๑ ล้ านคน นับว่าเป็ นศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีคุณค่าต่อการ
พัฒ นาประเทศมาก อี กทัง้ กล่ า วได้ ว่า ในรอบ กว่า ๓๐ ปี ที่ผ่า นมานี ้
ความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสุขภาพที่สาคัญที่สุดของประเทศนัน้ เกิด
จากบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้ วยพลังจิตอาสาของ อสม. นี่เอง
การดาเนินงานดังกล่าวได้ ผ่านไปกว่า ๓๐ ปี และเริ่ มย่างเข้ า สู่
ทศวรรษที่ ๔ ซึ่ ง การพัฒ นาสุ ข ภาพก็ ได้ ด าเนิน การไปในแนวทางที่
หลากหลาย ยืดหยุ่น และสนองตอบต่อความจาเป็ นของการพัฒนาใน
เงื่อนไขแวดล้ อมที่หลากหลายมากขึน้ เช่น ใช้ รูปแบบ การพัฒนาเมื อง
น่ าอยู่ซงึ่ เป็ นการนาเอาปั จจัยทางสังคม สิ่งแวดล้ อมเมืองและการพัฒนา
เมื อ ง การเมื อ ง ศิ ล ปวัฒนธรรม มาบูร ณาการกับการพัฒ นาสุ ข ภาพ
(Socio-economic and Cultural Determinants in Health), การสร้ าง
เสริ มสุขภาพซึง่ เป็ นการปรับกระบวนทรรศน์สุขภาพจากที่เน้ นการตังรั
้ บ
และรักษาทางการแพทย์ให้ หายจากความเจ็บป่ วย (Illness Health) ไปสู่
การเน้ นสุขภาพเชิงรุ กเพื่อป้องกันและส่งเสริ มปั จจัยที่เอื ้อต่อการมีสขุ ภาพ
ดีซึ่งเรี ยกว่า Proactive Health, การสร้ างสุขภาวะชุม ชนซึ่งเป็ นการ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖
ปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์จากเรื่ องสุขภาพของปั จเจกบุคคลเป็ นภาวะ
สุขภาพของชุมชนและความเป็ นส่วนรวมมากขึ ้น เหล่านี ้เป็ นต้ น
ขณะเดียวกัน กลวิธี การสาธารณสุขมูลฐานก็ได้ ลดบทบาทไป
หลายด้ า น คณะกรรมการสาธารณสุ ข มูล ฐานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง บ่ง บอก
ความสาคัญว่าเป็ นองค์กรอิสระและเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับชาติ
ก็ยบุ และงานสาธารณสุขมูลฐานก็เป็ นหน่วยงานย่อยระดับกองในกรม
สนับสนุนบริ การสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. ก็ไม่มี
สถานะและบทบาทอันแน่ชดั ว่าจะสลายไป หรื อว่าจะพัฒนาตนเองไปใน
แนวทางใด ชุมชนและสังคมมีความคาดหวังอย่างไร รัฐบาลและสังคม
ควรจะมีแนวนโยบายสาหรับการพัฒนาไปสู่อนาคต อย่างไร
ปั จจุบนั การดาเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพที่สาคัญอย่างหนึง่ ที่
ริ เริ่ มและดาเนินการขึ ้นในประเทศก็คือระบบการบริ การสุขภาพชุมชน
ซึง่ เป็ นการพัฒนาต่อยอดกับผลของการพัฒนาต่างๆที่ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องและการที่จะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ จาเป็ นที่จะต้ องส่งเสริ ม
การพัฒนาในหลายมิติ ทังการพั
้
ฒนารู ปแบบอันหลากหลายและยืดหยุ่น
ต่อบริ บทของชุมชนต่า งๆ ทัว่ ประเทศ ใกล้ บ้าน ใกล้ ใจ และต้ องอาศัย
ปั จจัยการดาเนินการที่สาคัญหลายด้ าน ส่วนหนึง่ นันก็
้ คือพลังการมีส่วน
ร่ วมและระบบดาเนินการที่ภ าคประชาชนจะสามารถดาเนินการอย่า ง
พึ่งตนเองได้ องค์ประกอบดังกล่าวนี ้ อสม. ถือว่า เป็ นทุนทางสังคม
(Social Capitals)
คู่มือและเอกสารความรู้ ที่ท่านเห็นอยู่นี ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการ
นาเอาประสบการณ์และภูมิปัญญาที่อยูใ่ นการปฏิ บตั ิของ อสม.ต้ นแบบ
ของประเทศจากภู มิภ าคต่ า งๆ รวมทัง้ นัก วิ ช าการสาธารณสุ ข หมอ
อนามัย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจานวนหนึง่ ซึง่ ล้ วนเป็ นผู้ที่ได้ รับการ
ยอมรับว่ามีความสาเร็ จและได้ รับรางวัลระดับชาติ มาประมวล
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗
เป็ นบทเรี ยนและองค์ความรู้เพื่อเป็ นแนวคิดและชี ้นาการปฏิบตั ิ ขยายผล
สู่การขับเคลื่อนเครื อข่ายโรงเรี ยน อสม. ซึง่ จะส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ มแข็ง
ยัง่ ยืนของการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนและพัฒนาไปสู่การ
ดาเนินงานสุขภาพชุมชน ตลอดจนการพัฒนาในมิติอื่นๆ อันจะสร้ างเสริม
ให้ เกิดสุขภาวะสาธารณะของชุมชนต่างๆ มากยิ่งๆ ขึ ้น

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๘

๑
ขับเคลือ่ นเครือขา่ ยโรงเรยี น อสม.

เครื อ ข่ า ยศู น ย์ ฝึ กอบรมและพัฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชน
ภาคใต้ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ภาคกลาง จัง หวัด ชลบุ รี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคมี แนวคิดที่จะพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชนและในท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศในการ
สร้ างพลังของผู้บริ โภคในระดับชุมชน โดยเอาประเด็นความสนใจ และทุน
ศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่แ ล้ วเป็ นตัว ตัง้ เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อบรรลุ
จุดหมายการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตพร้ อมไปกับการพัฒนาคน
และชุมชนให้ มีความเท่าทันในการจัดการความเปลี่ ยนแปลงด้ ว ยการ
พึง่ ตนเองได้ มากยิ่งๆ ขึ ้น
กลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่สาคัญของโครงการก็คือ กลุ่ ม
อสม.และกลุ่มพลเมืองจิตอาสาในชุมชนต่างๆ ของประเทศ หน่วยงานที่
ให้ การสนับสนุนที่สาคัญก็คือ สานั กงานกองทุนสนั บสนุ นการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) สานั ก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บ ริ โภค
(สคบ.) และ สานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)
คนทางานในเครื อข่ายโครงการชุดนี ้ เป็ นมือวิชาการและนักวิจยั
สุข ภาพชุมชนมื อดี ในศูนย์ ฝึ กอบรมพัฒ นาสุ ขภาพภาคประชาชนของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ร้ ูจกั ดีมากกว่า ๒๐ ปี และเคารพนับถือกัน ซึง่ เป็ น
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๙
ผู้ ที่ มี บ ทบาทตั ว จริ ง ส่ ว นหนึ่ ง ที่ อ ยู่ เ บื อ้ งหลั ง ความส าเร็ จ ของงาน
สาธารณสุขมูลฐานไทยและกาลังเป็ นส่วนหนึ่งที่เคลื่ อนไหวเข้ าสู่การนา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนในยุคปั จจุบนั
ทีมผู้ประสานงานสองท่าน ท่านหนึง่ เดินทางมาจากภาคใต้ และ
อีกท่านหนึง่ เดินทางมาจากนครสวรรค์เพื่อมาประชุมที่อาเภอสามพราน
นครปฐม แต่ถือ โอกาสหอบหิ ้วกันปลี กเวลาไปนั่งคุยกัน พอสรุ ปได้ ว่า
เครื อ ข่ า ยโครงการนี ต้ ้ อ งการบูร ณาการการบริ หารจัดการอย่ า งเป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ โ ดยวิ ธี ท าแผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธ ศาสตร์ ซึ่ ง น าเสนอโดย
นายแพทย์ อมร นนทสุต กูรู ด้ าน อสม ของประเทศไทย ขณะเดียวกัน
ก็ต้องการนาเอาการทาแผนที่ประเมินผลลัพธ์ มาใช้ ด้วย
นอกจากนี ้ ก็ต้องการผสมผสานการจัดการความรู้ เข้ าไปด้ วย
โดยได้ ดึ ง กลุ่ ม ผู้ มี ค วามส าเร็ จ เป็ นบทเรี ย นตั ว อย่ า งหรื อ Best
Practice จาก อสม. ที่เป็ นตัวอย่างระดับประเทศหลายสาขา รวมทัง้
นักวิชาการ หมออนามัย เภสัชกรชุมชน และทันตแพทย์ชุมชน ที่จดั ว่า
เป็ นผู้มีความสาเร็ จในการทางานชุมชนอย่างเยี่ยมยอดในระดับประเทศ
จาก ๙ จังหวัดของประเทศและรวมแล้ วประมาณ ๓๐ คน ไปประชุมเชิง
ปฏิ บัติ ที่ศู น ย์ ฝึ กอบรมและพัฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชนภาคเหนื อ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นเวลา ๓ วันด้ วยกัน
ในทรรศนะนัน้ ๓-๔ เรื่ องนี ้เป็ น ๓ มิติบนเรื่ องเดียวกัน หากคนไม่
เข้ าใจก็จะเห็นว่าเป็ นงานหลายงานเหมือนกับเป็ นการมอบงานและระบุ
ความต้ องการไม่ชดั เจน แต่ถ้าหากพิจารณาให้ เข้ าใจแล้ วก็จะทราบได้ ว่า
เป็ น ๓ มิติบนเนื ้อหาของงานเดียวกัน
การทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ นนั ้ จัดได้ ว่าเป็ นการวางแผน
เพื่ อ บริ ห ารจัด การองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ส าหรั บ ท างานให้ ไ ด้ ผ ลตาม
เป้ าหมายอย่ า งมี นัย ส าคัญ ส่ ว นแผนที่ ก ารประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก็ เ ป็ น
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๐
กระบวนการเรี ยนรู้ การปฏิ บตั ิ เพื่อบริ หารจัดการสิ่ ง ต่า งๆ ให้ ดาเนินไป
อย่างสอดคล้ องกับแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ที่มี การจัดการความรู้เป็ นวิธีบริ หาร
จัดการปั จจัยด้ านศักยภาพคนและวิธีทางานด้ วยกันให้ ได้ ผลดีที่สุดด้ วย
การใช้ ความรู้ ในการปฏิ บตั ิ อย่างผสมผสาน และโรงเรี ยน อสม.เพื่อ
ขับเคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคก็ เ ป็ นเนื อ้ หาของงานเครื อ ข่ า ย
โครงการนี ้นัน่ เอง

อธิบายภาพ : คุณกมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ จาก ศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒ นา
สุข ภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ และคุณ ศิริ น ทร์ ภรณ์ อัจจิมางกู ร จาก
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๑
ทังสองท่
้
านซึ่งเป็ นคนทางานจริ ง อีกทังลงทุ
้ นเดิ นไปขอความ
ร่ วมมื อกันด้ วยตนเอง พร้ อมกับเตรี ยมข้ อ มูลเพื่อช่วยเตรี ยมการต่างๆ
อย่างเรี ยบร้ อย จึงทาให้ ส ามารถช่วยกันทาการศึกษาและหารื อ กันได้
อย่างรวดเร็ ว
จากนั น้ ก็ช่วยกันเตรี ยมการและวางแผน ต่ างก็พอจะนึ ก
ภาพต่ างๆ กันออกและกลับไปเตรี ยมตนเองกันอย่ างคู่ขนาน เมื่อ
ถึงวันงานก็จะได้ ตัง้ หลักซักซ้ อมแล้ วทางานกันได้ เลย

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๒

๒
จติ วญ
ิ ญาณความเปน็ ครโู รงเรยี น อสม.

ผลลัพธ์ ของเวที และภารกิจเมื่อกลับสู่ฐานปฏิบัติงานในชุมชน
เวที นี ม้ ี จุ ด หมายจ าเพาะเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นงานใน ๓ เรื่ อ ง คื อ
(๑) เมื่อ กลับไปชุมชนอีกครั ง้ เครื อข่ าย อสม.ต้ นแบบได้ แ นวคิดและ
วิธีการผสมผสานกับประสบการณ์ ความสาเร็ จของตนเอง ที่สามารถนา
กลับไปค้ นหา อสม.และครู อสม ได้ ตามแนวคิดเชิง ยุทธศาสตร์ ข อง
เครื อข่ายโครงการนี ้สัก ๑๐-๒๐ คน (๒) พัฒนาหลักสูตรวิธีเป็ นครู อสม.
ในเครื อข่ายโครงการนี ้ เพื่อให้ กลุ่มครู อสม.สามารถเรี ยนรู้ เนื ้อหาให้ มี
ความเชื่อมโยงกับภารกิจที่ต้องการ พร้ อมกับได้ วิธีบริ หารจัดการตนเอง
เสี ยใหม่ด้วยวิ ธีเป็ นครู สร้ างคนที่เลื อ กสรรขึน้ มาจากชุมชนให้ ทางาน
อย่า งตนเองหรื อ ครู อสม.ต้ นแบบได้ ซึ่ง จะทาให้ มีพลัง มากขึ น้ และ
(๓) นาเอาหลักสูตรและโครงการที่ได้ ร่วมกันพัฒนามาระยะหนึง่ ก่อนหน้ า
นี ซ้ ึ่ง เป็ นเนื อ้ หาการขับเคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยโรงเรี ยน อสม.เพื่อ คุ้มครอง
ผู้บริ โภค ไปปรับปรุ งใช้ ในชุมชน ซึง่ วิธีสอนและการสร้ างศักยภาพคนจะ
ช่วยให้ สามารถดาเนินการได้ ดีขึ ้น

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๓
รู ปแบบเวทีเป็ นเวทีทางาน และประสานเครื อข่ ายระดับประเทศ
การออกแบบกระบวนการเวที มี ลัก ษณะเป็ นการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ นาเอางานและความคืบหน้ ามารายงานเวทีและแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ จากนัน้ ก็จะเป็ นการพัฒนาศักยภาพ แล้ วจึงสังเคราะห์บทเรี ยน
สะท้ อนไปสู่การวางแผนเพื่อกลับไปปฏิ บตั ิการในชุมชน สรุ ปและถอด
บทเรี ย นเวที เสร็ จ แล้ วก็ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ด าเนิ น การและ
ประสานงานทางด้ านต่างๆกันในระหว่างดาเนินกิจกรรม
กลุ่มผู้เข้ าร่ วมเวทีเป็ นตัวแบบความสาเร็ จจากทัง้ ประเทศ
กลุ่มผู้เข้ าร่ วมอบรมเชิงปฏิ บตั ิการครัง้ นี ้กว่า ๓๐ คนมาจาก ๙
จังหวัดจาก ๔ ภูมิภาคของประเทศ แต่ละจังหวัดมีทีม ๓- ๖ คนประกอบ
ไปด้ วย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม อสม.ต้ นแบบของชุมชนในพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับคัดเลื อก
เป็ น อสม.ดี เ ด่นสาขาต่า งๆของประเทศ และอี กกลุ่ มเป็ นเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขซึง่ เป็ นนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการและหมออนามัยที่
ดีเด่นด้ วยเช่นกัน
การนาเอาความคืบหน้ าของงานโดยเฉพาะการนาเอาแผนที่
ยุทธศาสตร์ ไปใช้ ทางานมาแบ่ง ปั นกันในเวทีนนั ้ ได้ เ ตรี ยมข้ อ มูล และ
นาเสนอโดยหมออนามัยและเจ้ าหน้ าที่ซึ่งเป็ นทีมสนับสนุนทางวิชาการ
ให้ กบั อสม.และชุมชน
มุ่ ง ผลลัพ ธ์ ท่ ีการออกไปใช้ หลั กสู ตรแล้ วจะพั ฒนาวิ ธีก ารเป็ นครู
และแผนการสอน
กาหนดการเดิมของเวทีนนั ้ เมื่อนาเสนอข้ อมูลความคืบหน้ าของ
การทางานตามแผนที่ยทุ ธศาสตร์ แล้ ว ก็จะเรี ยนรู้วิธีทาแผนที่ผลลัพธ์ และ
เรี ยนรู้ วิธีเป็ นครู เพื่อไปค้ นหาคนและนาเอาหลักสูตรไปใช้ ทังสองเรื
้
่ องนี ้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๔
เป็ นงานใหญ่และต้ องแปรไปสู่การปฏิ บตั ิให้ ได้ ผลจริ ง จึงไม่ใช่วิชาที่จะ
สามารถเรี ยนรู้กนั ได้ ด้วยการสอนความรู้ความจา
แผนที่ผลลัพธ์ นนต้
ั ้ องสามารถนาไปออกแบบกระบวนการถอด
บทเรี ยนได้ บ้า งโดยเฉพาะการกลั บไปเป็ นครู อสม.และการน าเอา
หลักสูตรไปสร้ างคนว่าทาแล้ วควรจะได้ ผลออกมาอย่างไร ส่วนวิธีเป็ นครู
ก็ต้องรู้ ศาสตร์ และศิลป์ของการสอนคนและพาคนเรี ยนรู้ ผู้เขี ยนฟั งเสี ยง
เวทีดูแล้ ว โดยมากก็อยากได้ วิธีปฏิ บตั ิการพูด ถ่า ยทอด และนาเสนอ
ประสบการณ์ให้ ได้ ผลต่อกลุ่มคนในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น การพูดและฟั ง
การใช้ ไมโครโฟน การใช้ สื่อ และการวางแผนการสอนเพื่อนาเอาหลักสูตร
ที่พัฒ นาขึ น้ บ้ า งแล้ ว ไปใช้ จากนัน้ ก็ ทดลองหาประสบการณ์ จากการ
ปฏิบตั ิและเรี ยนรู้จากบทบาทสมมติ

อธิบายภาพ : ผศ.ดร.วิรัตน์ คาศรี จันทร์ ออกแบบกระบวนการเวที และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั ผู้เข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๕
ความเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ จิตวิญญาณความเป็ นครู อสม. และ
โรงเรี ยน อสม.
ผู้เ ขี ยนได้ ทาการระดมความคิ ดและพยายามทาให้ เวทีเ ข้ า ใจ
หลักคิดของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ รวมทังการออกแบบกระบวนการ
้
แผนที่ประเมินผลลัพธ์ จากนัน้ ก็ทาแผนผังยุทธศาสตร์ การเดินและการ
บริ หารจัดการเวทีด้วยกันใน ๒ วันให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้อ งการ แล้ ว ก็
นาเสนอให้ ทุกคนในเวทีได้ ทราบ ก่อ นที่ จะหารื อ กับทัง้ เวที และที ม
ดาเนินการเพื่อวางวิธีคิดและจัดกระบวนการเสียใหม่
จาเพาะการวางแผนที่ผลลัพธ์ เพื่อเป็ นแนวตามกากับและถอด
บทเรี ยน กับการเรี ยนรู้ วิธี วางแผนการสอนพร้ อมกับฝึ กประสบการณ์
ต่างๆ นัน้ นอกจากในระยะเวลาที่มีวนั สองวันอย่างนี ้จะไม่เพียงพอแล้ ว ก็
เชื่อว่าจะทาให้ สบั สนและเสียความมัน่ ใจในตนเองของ อสม.ต้ นแบบไป
เปล่าๆ พลังการปฏิบตั ิและความเป็ นนายตนเองของ อสม.นันอยู
้ ท่ คี่ วามรู้
ในการปฏิบตั ิ หากยิ่งดึงกระบวนการให้ มาสู่การทางานบนเอกสารและ
วิธีการแบบเจ้ าหน้ าที่กบั งานที่มีแบบฟอร์ มเป็ นทางการมากเท่าใด ก็จะ
เป็ นการกดทับศักยภาพของ อสม.ลงไปอย่างไม่เจตนา ให้ สูญเสี ยพลัง
ความเป็ นคนทางานด้ วยจิตวิญญาณอาสาสมัครและความเป็ นพลเมืองผู้
มีจิตสาธารณะลงไปมากยิ่งขึ ้นเท่านัน้
ขณะเดียวกัน เจ้ าหน้ าที่ในพื ้นที่ก็จะหดกลับเข้ าหาการทางาน
เอกสารมากขึ ้น แทนที่จะเดินออกไปนอกสานักงานและปรับบทบาทไปสู่
การเป็ นผู้สนับสนุนทางวิชาการให้ แก่เครื อข่าย อสม.ต้ นแบบและกลุ่มครู
อสม.ที่จะสร้ างขึ ้น แต่ต้องการให้ อสม.กับเจ้ าหน้ าที่เข้ มแข็งขึน้ จากสิ่ งที่
เขาเป็ น จึงยิ นดี เรี ยนรู้ ที่จะปรับกระบวนการให้ เป็ นฝ่ ายสนับสนุนเชิง
วิชาการที่เชื่อมโยงไปกับบทเรี ยนภาคปฏิบตั ิของเวที

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๖
ยิ่งไปกว่านัน้ การวางแผนการสอนและเทคนิควิธีการต่างๆนัน้
เป็ นกิ จกรรมเพียงเสี ย้ วหนึ่งของวิธีทาบทบาทหน้ าที่เ ป็ นครู เท่า นัน้ ครู
อสม.และคนสร้ างคนด้ วยจิตวิญญาณของความเป็ นครู หากเรียนรู้และทา
สิ่งเหล่านี ้ได้ ก็จะทาหน้ าที่ได้ ดีขึ ้น แต่การทาสิ่งเหล่านี ้ได้ ไม่ได้ หมายความ
ว่าจะสามารถเป็ นครู วิธีการเป็ นครู อาจไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี ้เลยก็ได้
ในมุมมองนัน้ การที่ อสม.ต้ นแบบสามารถนาชุมชนระดับต่างๆ
เรี ยนรู้ ใ ห้ ทาเรื่ องสุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ขับเคลื่ อ นงาน
สาธารณสุขมูลฐานให้ สาเร็ จอย่างมากมายในระยะที่ผ่านมากระทัง่ ได้ รับ
การเลื อ กสรรเป็ น อสม.ดี เ ด่ นสาขาต่ า งๆ นัน้ อสม. ต้ น แบบและ
เจ้ าหน้ าที่ดีเด่นที่มาจากจังหวัดต่างๆ ย่อมมีวิชาความเป็ นครู ที่พาผู้คน
เรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความเปลี่ ยนแปลงจากของจริ ง มามากมาย มี ภารกิ จ
ความเป็ นครู โดยจิตวิญญาณและเนื ้อหางานในวิถีชีวิตอยูแ่ ล้ ว ต้ องเรี ยนรู้
เพื่อต่อยอดจากฐานชีวิตและประสบการณ์ดงเดิ
ั ้ มของตนเอง
หากจะไม่ปรับแต่งแต่ใช้ วิชาและความรู้เชิงทฤษฎีภายนอกอย่าง
เดียวเป็ นตัวตัง้ ก็จะเหมือนกับ อสม.และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขต้ องเริ่มต้ น
เรี ยนรู้ วิธีการเป็ นครู เป็ นศูนย์ ซึ่งไม่สอดคล้ อ งกับความเป็ นจริ ง และที่
สาคัญมากกว่านันก็
้ คือจะเป็ นวิธีเรี ยนรู้ที่ทาให้ อสม.กับคนทางานในพื ้นที่
สูญเสี ยพลัง ความเชื่อ มั่นในการพึ่ง การปฏิ บัติข องตนพร้ อมกับขึ น้ ต่อ
ความรู้ ภายนอกอย่างเสี ยสมดุล ซึ่งในระยะยาวก็จะทาให้ งานชุมชนไม่
สนองตอบต่อบริ บทของพื ้นที่ ก่อเกิดช่องว่าง ความแปลกแยก และสร้ าง
ความขัดแย้ งในวิถีปฏิบตั ิตอ่ ความเป็ นส่วนรวมของภาคส่วนและกลุม่ ผู้อยู่
บนพื ้นที่เดียวกันไปในที่สุด

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๗
ออกแบบแผนที่ผลลัพธ์ เวที และวางแผนการเรี ยนการสอนให้ เป็ น
กระบวนการ
ผู้เขียนได้ ขอออกแบบกระบวนการและทาความตกลงเพือ่ ทางาน
ในเวทีอย่างเข้ มข้ นให้ บรรลุภารกิจที่ต้องการด้ วยกันให้ ดีที่สุด หลายคน
อยากให้ ทีมผู้ดาเนินโครงการมอบงานให้ ชดั เจนว่าจะต้ องกลับไปทาอะไร
และขอให้ เป็ นกิ จกรรมในโครงการเดิ ม ไม่ต้องการมี ง านใหม่เพิ่มขึ น้
ผู้ เ ข้ าร่ ว มเวทีก็ มึน งงสับ สนเนื่ อ งจากเมื่ อ ขอระดมความคิ ดเพื่อ ปรั บ
กระบวนการเสียใหม่แล้ วก็ไม่ทราบว่าจะร่วมสะท้ อนความคิดให้ อย่างไร
ได้ นอกเสียจากบอกว่า จะสอนและพาเขาทาอย่างไรก็ได้ ขอให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหัวข้ อประชุมคือ การพัฒนาหลักสูตรและวิ ธีการ
เป็ นครู โดยมีเวลาประมาณ ๒๐ กว่าชัว่ โมง
เวที ใ นวัน แรกเลิ ก เกื อ บ ๑ ทุ่ ม หลั ง จากนัน้ จึ ง นั่ง วิ เ คราะห์
วัตถุประสงค์ ศึกษาเอกสาร ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ าอบรมและความ
เป็ นมาเป็ นรายบุคคล หลายคนผมเคยเห็นชื่อและผลงานจากสื่อ จากนัน้
ก็วางกรอบกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ ซ้อนการเรี ยนรู้ แผนที่ยุทธศาสตร์
และแผนที่ผลลัพธ์ บนกระบวนการเรี ยนรู้ วิธีเป็ นครู การพัฒนาหลักสูตร
จากประสบการณ์ ข อง อสม.และชุมชน และการกลับไปขั บเคลื่ อ น
นวัตกรรมโรงเรี ยน อสม. และเขียนลงเป็ นกรอบสรุ ป ลงในกระดาษฟลิ ป
ชาร์ ตแผ่นเดียว

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๑๘

ผู้ เขียนจะใช้ แผนที่ยุทธศาสตร์ การเดิ นกิจกรรมบนเวทีนี ้
อย่ างเป็ นจั งหวะและมี เหตุผ ล ก ากับการออกแบบกระบวนการ
เรี ย นรู้ จากการทางานต่ างๆ ที่จะนากลับ ไปใช้ จริ ง ๆ และใช้ เป็ น
แนวพาทุกคนทางานนับแต่ วันแรกจนเสร็ จสิน้ เวที

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓

๑๙

ความเปน็ ครโู รงเรยี น อสม.
ผู้เขียนได้ ชกั ชวนกลุ่ม อสม.ต้ นแบบและเจ้ าหน้ าที่หลายสาขาใน
ระบบสุ ข ภาพซึ่ ง มี บ ทบาทในระดั บ ชุ ม ชนให้ ร่ ว มกั น มองออกจาก
ประสบการณ์ตนเองเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจบางสิ่งในตนเองว่า ก้ าวเข้ ามา
เป็ น อสม.และทาสิ่ งต่างๆจนประสบความสาเร็ จมากมายอย่างเป็ นตัว
ของตัวเอง กระทัง่ กล่าวได้ ว่าเป็ นกลุ่มคนตัวจริ งระดับปฏิ บตั ิ ที่อยู่ใกล้
ชุมชนและครอบครั ว ที่ทาให้ ภ าคประชาชนและความมีส่ วนร่ ว มของ
ชุมชนระดับต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างสาคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยในระยะ
ที่ผ่านมาเช่นนี ้แล้ ว จะเพียงเรี ยนทักษะวิ ธีใช้ และพูดไมโครโฟนเพื่อยื น
สอน รวมทังเขี
้ ยนฟลิปชาร์ ตอย่างผู้เขียนนี ้เพื่อเป็ นครู อสม.ไปทาไม
สิ่งต่างๆ พิสูจน์ให้ เห็นได้ อยู่แล้ วว่าทุกคนทาเป็ นและทางานได้
อย่างดีอยู่แล้ ว มาทาความลึกซึ ้งให้ เห็นจิตวิญญาณความเป็ นครู อยู่ใน
ตนเองก่อนดีกว่า จากนัน้ จะปฏิ บตั ิโดยเลื อกใช้ ปัจจัยและองค์ประกอบ
ภายนอก ทังวิ
้ ทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนหลักวิชาอันสลับซับซ้ อน
ของโลกภายนอกอย่างไรก็ได้
เป็ นครู จ ากข้ า งใน เห็ น ตนเองเพื่ อ ใช้ ต นเองให้ เ ป็ น
เครื่ องมื ออุ ทิศตนเพื่อความเป็ นครู อสม.ให้ ดี ท่ ีสุด ก่ อน เทคนิค
ภายนอกเพื่อ เสริ มพลัง การปฏิ บัตินนมี
ั ้ อ ยู่มากมายเป็ นพะเรอเกวี ยน
เอาไว้ เป็ นภาคขยายในภายหลัง จะเก็บเกี่ยวระหว่างการทางานจริ งแบบ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๐
ครู พกั ลักจาหรื ออาจจะเสริ มกันไปในเวทีหลังๆ ก็ได้ สิ่ งที่ อสม.ทาอยู่นนั ้
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ฐานปฏิบตั ิการในชุมชนเป็ นโรงเรี ยน และภารกิจ
ของอสม.ก็ ทาความเป็ นครู อ ยู่โดยการปฏิ บัติ งอกเงยออกจากวิธี คิด
ดังกล่าวนี ้ความรู้อย่างอื่นก็จะเป็ นตัวเสริ มให้ เดินออกไปจากความเป็ นตัว
ของตัวเอง
จึงสอนให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ร้ ูทฤษฎีและวิชาครู เอาไว้ สาหรับรู้ จกั ไป
ประสานความร่วมมือ และแสวงหาการสนับสนุนจากทรัพยากรวิชาการที่
มีในชุมชนของตนด้ วยว่า การจัดระบบวิธีคิดอย่างที่กาลังจัดกระบวนการ
ให้ ใ นเวที นี ้ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมผู้ เรี ย นในทุ ก ด้ า น ทัง้ ฐาน
ประสบการณ์ ความสนใจ การสร้ างความคุ้นเคย และการทราบที่มาที่ไป
ของสิ่งที่กาลังจะก้ าวเข้ าไปมีประสบการณ์ ซึ่งเป็ นศาสตร์ และศิลป์แห่ง
วิชาครู กบั การสอนที่เขาเรี ยกว่า ขัน้ ตอนการเตรี ยมพืน้ ฐานเพื่อนาเข้ า
สู่การเรี ยน หรื อ Pre - Entery Learning Behavior ซึ่งมีแนวคิดและ
ทฤษฎีสาหรับใส่ศิลปะการสอนลงไปได้ มากมาย
องค์ ประกอบแห่ ง ความเป็ นครู อสม.และครู โรงเรี ยน อสม.
ที่ควรค้ นพบหรื อสร้ างให้ เกิดขึน้ ในตัวคนก่ อน
จุดหมายต่ อหน้ าที่การงานแห่ งชีวิต
เป็ นการงานแห่งชีวิตที่มิใช่ทาเพียงหน้ าที่และตาแหน่ง ทว่า ต้ อง
อุทิศตนต่อความมีอดุ มการณ์
 จุดหมายมิใช่ผลตอบแทนจาเพาะหน้ า ทว่า เพื่อเป็ นความดีงาม
ความเป็ นบุญกุศล
 สะท้ อนจิตวิญญาณแห่งความเป็ น อสม. กอปรด้ วยความมีจิต
สาธารณะ คุณธรรมเพื่อความเป็ นส่วนรวม


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๑
ขันติ สัน ติ อดทน ท างานเป็ นการปฏิ บัติ ธ รรม ขัดเกลาและ
พัฒนาตนเอง ดังวิถีทรรศนะของท่านพุทธทาสภิ กขุ ครู แห่งจิตวิญญาณ
ของสังคมไทยท่านหนึง่


การปฏิบัติ และวางตน
ถื อ พรหมวิ หารธรรม ๔ ประการ ประกอบด้ ว ย ความเมตตา
กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อประชาชน ชุมชน และผู้ คนทัง้ หลายใน
ฐานะผู้เรี ยน ทังคนไทยและนานาชาติ
้


ความเป็ นครู อสม. มีแหล่งทางานในชุมชน ซึง่ ประชาชนและคน
ในชุมชนต่างๆมีความแตกต่างหลากหลาย จึงต้ องเปิ ดกว้ างอย่างไม่จากัด
ต่อผู้อื่นด้ วยความรักและความปรารถนาให้ ชุมชนและสังคมส่วนรวมมี
ความสุข สุขภาพดี ชุมชนมีสุขภาวะ


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๒

อธิ บ ายภาพ : ผู้ เข้ าร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารก าลั ง เข้ ากลุ่ ม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
ความรู้ และทัก ษะเพื่ อการปฏิ บั ติ อุทิศตนเป็ นครู อสม และครู
โรงเรี ยน อสม. ที่สาคัญ
ความรู้ และภูมิปัญญาในการปฏิบตั ิ รู้ เข้ าใจ ซาบซึ ้งคุณค่าและ
ความหมาย และทาได้ จริ ง
 มุ่ง ประโยชน์ ต่อ คนส่ ว นใหญ่ ที่ ต้ อ งการความจ าเป็ นในการ
พัฒนาตนเองก่อน และมุง่ วิถีชมุ ชน เรี ยนรู้และสร้ างสุขภาวะที่ดาเนินไป
กับชุมชนอย่างพอเพียงและเหมาะสม สมดุล กับการพัฒนาเพื่อ บรรลุ
จุดหมายของปั จเจก


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๓
พัฒนาตนเองให้ มีเทคนิคและศิลปะการสอน ศาสตร์ และศิลป์ใน
การช่ ว ยให้ ค นได้ เรี ย นรู้ เพื่ อ บรรลุ จุ ด หมายแห่ ง ชี วิ ต ที่ ต้ อ งการตาม
ศักยภาพให้ ดีที่สุด
 ใช้ เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ อย่างรอบด้ าน ผสมผสาน
 รักวิถีแห่งปั ญญา
 ดาเนินชีวิตเป็ นครู และเป็ นสื่ อ ไม่ต้องกังวลกับรู ปแบบการสอน
และวิธีสอนเชิงเทคนิคที่ผิวเผิ น เป็ นทางการ เพราะครู อสม.นันเป็
้ นครู
ด้ วยวิถีชีวิต ร่วมทุกข์สุขกับผู้อื่นในชุมชนและชีวิตจริ ง สิ่ งที่ อสม.ทาหรื อ
สิ่งที่ปฏิบตั ินนมี
ั ้ พลังการเป็ นสื่อและแหล่งให้ การเรี ยนรู้อยู่ในตนเอง พลัง
อ านาจและความเชื่ อ มั่น อยู่ ที่ ก ระบวนการปฏิ บัติ หากท าให้ เ ป็ น
กระบวนการที่ไกลจากฐานการปฏิ บตั ิ อสม.จะกลายเป็ นผู้ขาดความรู้
ความเข้ าใจและสูญเสียจิตวิญญาณความเป็ นผู้นาปฏิบตั ิในชุมชน
จากความมั ว ซั ว รอคอยจดตามคาบอกและเกิ ดอาการ
ผิดหวังเมื่อผมไม่ มีความรู้ และทฤษฎีขรึ มขลังสาแดงให้ ดู หลายคน
ในเวทีก็ดูแววตาเป็ นประกายและเห็นพลังสะท้ อนการมี ความหวั ง
จากภายในตนเองขึน้ มาโดยพลัน


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๔

๔

ร่วมกันสรา้ งกรอบตัวแบบคน้ หาครโู รงเรยี น อสม.

ผู้ เขี ย นได้ จั ด กระบวนการให้ กลุ่ ม อสม.ต้ นแบบกั บ กลุ่ ม
เจ้ าหน้ าที่และนักวิชาการสาธารณสุขที่มีประสบการณ์ เป็ นตัวอย่างของ
ประเทศจาก ๙ จังหวัดในภู มิภาคต่างๆ ของประเทศที่เข้ ามาร่ วมเวที
อบรมเชิงปฏิ บัติการในครัง้ นี ้พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ ยนประสบการณ์
และสะท้ อนทรรศนะอย่างรอบด้ าน เพื่อนัง่ ทบทวนให้ ลึกซึ ้งและพัฒนา
แนวคิ ดเกี่ ยวกับครู อสม.ทัง้ เพื่อ ถอดบทเรี ยนตนเองและสร้ างกรอบ
แนวคิดสาหรับนากลับไปค้ นหาคนทางานในพื ้นที่
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๕
คาถาม : จากประสบการณ์ ในทุกด้ าน ทังจากการท
้
าบทบาท
หน้ าที่เป็ น อสม.ต้ องสร้ างคน สร้ างเครื อข่าย พัฒนาทักษะชีวิตชาวบ้ าน
และให้ การเรี ยนรู้แก่สงั คม รวมทังการได้
้
รับการสอน การเรี ยนรู้ จากผู้อื่น
นัน้ ทุกท่านเห็นว่า ครู อสม.ที่พึง ประสงค์ในสถานการณ์ และเงื่ อ นไข
แวดล้ อมต่างๆ ต้ องเป็ นผู้มีลกั ษณะและองค์ประกอบต่างๆอย่างไร จึงจะ
สามารถค้ นหาและสร้ างความเป็ นครู อสม. ขับเคลื่อนโรงเรี ยน อสม.ดังที่
ต้ องการได้ ?
เครื่องมือและวิธีการ : ผู้เขียนเกลาวัตถุประสงค์และงานของ
เครื อข่ายโครงการที่กลุ่ม อสม.และเครื อข่ายศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชนทากันอยู่แล้ วนามาทาเป็ นประเด็นคาถาม ใช้ วิธี
วาดรู ปให้ เห็นความเป็ นระบบคิดที่เ ชื่อ มโยงกันแผ่อ อกไปรอบด้ า นบน
ประเด็นหลัก เพื่ออานวยความสะดวกในการคิดและสื่ อสารให้ ผ้ ูร่วมเวที
ทังหมดเห็
้
นประเด็นความสนใจร่ วมกันและสามารถมีส่วนร่ วมในการเท
กองประสบการณ์ชว่ ยกันได้ ง่ายขึ ้น
กระบวนการและรู ป แบบ : นั่ง สนทนาและอภิ ปราย ต่ อ
ความคิ ด ยกตัว อย่า งจากประสบการณ์ ต รงของตน ทุ กคนพูด และ
อภิปรายได้ อย่างอิสระ เมื่อต้ องการมีส่วนร่ วมก็แสดงความต้ องการพูด
อภิ ปราย และสามารถพูดได้ หลายครัง้ โดยเมื่อพูดแล้ วก็ให้ ผ้ ูอื่นได้ พูด
อภิปรายก่อนแล้ วจึงกลับมาพูดอภิปรายอีกครัง้ ผู้เขียนและเวทีใช้ เวลาใน
ขันตอนนี
้
้อย่างช้ าๆ จากประมาณ ๑๐ โมงเช้ าจนถึงกว่าบ่าย ๒ โมง
วิ ทยากรกระบวนการและการบันทึก : ผู้เ ขี ยนเป็ นคนเดิ น
ประเด็นคาถามและคอยสนับสนุนให้ เวทีได้ คิดและมีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเห็น พูดอภิปราย และเล่าประสบการณ์ของตนเอง ตัวผู้เขียนนัน้
ใช้ บอร์ ดขาตังและกระดาษฟลิ
้
ปชาร์ ตเขียนสิ่งที่เวทีพดู คุยให้ คอ่ ยๆสานขึ ้น
เป็ นประเด็ นเหมื อ นกับเป็ นการใช้ แ ผนที่ความคิ ดสัง เคราะห์ประเด็ น
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๖
เนื ้อหาต่างๆขึน้ จากเวที ซึ่งมุ่งให้ มีบทบาทการบริ หารจัดการความเป็ น
กลุ่มความรู้ ในตัวคนและจัดการความรู้ ในแง่มมุ ต่างๆ ที่สาคัญ คือ....


ความคิด

ทาประเด็นของเวทีให้ ทกุ คนมองเห็นเพื่อได้ เครื่ องมือในการสาน

ทาให้ สิ่งที่คิดเป็ นข้ อมูลและสื่อกลางจัดวางปฏิสัมพันธ์ ให้ ความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันในเวทีพ้นจากการปะทะตัวคนโดยตรง


ทาให้ ความคิดและสิ่ งที่สะท้ อนบทเรี ยนอันหลากหลายของทุก
คน ให้ สามารถเห็นความเชื่อมโยงและเป็ นระบบ สรุ ปและสร้ างกรอบ
แนวคิดขึ ้นได้ จากการผสมผสานบทเรี ยนและแนวคิดของคนในเวที


กระบวนการดังกล่าว จึง ช่วยดึงประสบการณ์ ชีวิ ตของทุกคน
ออกมาเรี ยบเรี ยงเพื่อ นากลับไปใช้ ทางาน ขณะเดี ยวกันก็ ก่อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการส่งผ่านและถ่ายทอดบทเรี ยนให้ สิ่งต่างๆสะท้ อนกลับเข้ าไป
เป็ นความงอกเงยทางประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ของทุกคน จาก Tacit
Knowledge ซึ่ง อสม.และเจ้ าหน้ าที่สะสมมาจากการทางานชุมชนใน
สังคมไทยอย่างช่าชองสู่ความรู้ ส่วนรวม Explicit Knowledge และจาก
Tacit Knowledge ของส่วนรวมเข้ าไปเป็ น Tacit Knowledge ของแต่ละ
คนซึง่ สอดคล้ องกลมกลืนและหลากหลายไปตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ตอบคาถามและสร้ างความถ่องแท้ แก่ตนเองทุกคนว่า ครู อสม.ที่
จะสามารถขับเคลื่อนโรงเรี ยน อสม.ที่ต้องการนันเป็
้ นอย่างไร สามารถ
ค้ นหาและพัฒนาวิธีการเป็ นครู ให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างไร

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๗
นอกจากผู้เขี ยนเองซึ่งเคลื่ อนประเด็นการพูดคุย ถอดบทเรี ยน
และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กนั ของเวทีแล้ ว ก็มีทีมช่วยทาหน้ าที่ร่วม
สังเกต และตามบันทึกด้ วยคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊คอีก ๓ คน

อธิบายภาพ : แนวคิด-บทเรี ยน ครู โรงเรี ยน อสม. ที่ได้ จากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดบทเรี ยนบทเวที
กรอบตัวแบบครู โรงเรี ยน อสม.
กรอบแนวคิดเพื่อกลับไปค้ นหาคน รวมทังแนวคิ
้
ดวิธีการเป็ นครู
อสม. ที่สามารถดาเนินการโรงเรี ยน อสม ให้ เป็ นนวัตกรรม ขับเคลื่ อน
เครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภคได้ นนั ้ มีแนวเพื่อนากลับไปพิจารณาค้ นหาคน
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่สอดคล้ องต่อการสร้ างกลุม่ คนที่
ค้ นหาได้ ให้ เป็ นครู อสม และเป็ นเครื อข่ายร่ วมดาเนินการโรงเรี ยน อสม
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๒๘
ในชุมชนเป้าหมายต่างๆ มีความครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญหลาย
ด้ าน คือ .....
ความรู้และทักษะสาหรับพัฒนาความเป็ นครู ของ อสม
 วิธีการค้ นหา
 การดาเนินชีวิตและฐานชีวิต
 เงื่อนไขสังคม
 กระบวนการพัฒนาการศึกษาเรี ยนรู้
 เครื่ องมือ สื่อ สิ่งสนับสนุน
ทังเวที
้ ได้ ศึกษาเรี ยนรู้ องค์ประกอบการทาบทบาทหน้ าที่ความ
เป็ นครู อสม.และเห็นด้ วยตนเองจากประสบการณ์ทงของตนเองและผู
ั้
้ อื่น
ได้ อย่างดีในการสะท้ อนแนวคิดและจิตวิญญาณความเป็ น อสม.ไปสู่การ
ทางานด้ วยจิตวิญญาณอาสาสมัคร


เมื่อเกิดประเด็นที่สามารถเสริ มความรู้ ผ้ ู เขี ยนก็ถือเอาประเด็น
ดัง กล่ า วดึ ง หั ว ข้ อการอภิ ป รายตามหลั ก วิ ช าสมั ย ใหม่ เ สริ ม ให้ กั บ
อสม. กระบวนการเวทีจึง เป็ นทัง้ การตกผลึ กประสบการณ์ รวบรวม
บทเรี ยนและสร้ างแนวคิดที่ทุกคนสามารถเข้ าใจ นากลับไปสื่ อสารและ
ถ่ายทอดได้ ด้วยตนเอง พร้ อมกับได้ เรี ยนรู้วิธีการเป็ นครู ตามที่ต้องการทุก
ประการ
เป็ นทั ง้ เวทีท างานและเรี ย นรู้ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะที่ เ หมาะสม
เพียงพอต่ อการกลั บไปทางานให้ คืบหน้ าทีละก้ าวตามฐานความ
เข้ มแข็งที่มีอยู่ในประสบการณ์ ของทุกคน

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕

๒๙

มติ ทิ กั ษะความเปน็ ครขู อง อสม.

บทเรี ยนและประสบการณ์จากการทางานจริ งในพื ้นที่ตา่ งๆ ของ
ประเทศของ อสม.และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขสหสาขา ระบุลักษณะครู
อสม. รวมทังความรู
้
้ ความสามารถทางด้ านต่างๆ ในการพัฒนาวิธีการ
เป็ นครู อสม. เพื่อ กลับออกไปค้ นหาและสร้ างศักยภาพวิธี การเป็ นครู
ส่งเสริ มให้ ชมุ ชนและกลุ่ม อสม.สามารถยกระดับการทางานเชิงพื ้นที่ของ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๐
ตนเองด้ วยนวั ต กรรมโรงเรี ย น อสม.ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบเชิ ง
คุณลักษณะหลายด้ าน
ความรู้ความสามารถของครู อสม.จากประสบการณ์ ของ อสม.
และเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ พิสูจน์และยืนยันจากการปฏิ บตั ิได้ ว่าจะช่วยให้ ทางาน
กับชาวบ้ านด้ วยจิตวิญญาณอาสาสมัครได้ จริ ง ประกอบด้ วยดังนี ้






เสมอ

มีความรู้จริ งในสิ่งที่ทา
มีความสามารถในการวิเคราะห์ชมุ ชน
มีความสามารถในการเชื่อมต่อคน
มีแนวการทางานจากจุดเล็กๆ
ใจกว้ างและสร้ างโอกาสในการพัฒนาจากเงื่ อนไขต่างๆ ได้ อยู่

ต้ องมีความสามารถรับได้ ทงค
ั ้ าชมและคาด่า
 ไม่รีบเร่ง มีความเป็ นธรรมชาติ
 สามารถฟั ง ให้ ไ ด้ ยิ น มากกว่ า เสี ย ง และเห็ น จากการสั ม ผั ส
มากกว่าตาเห็น
 มี ค วามสามารถในการปรั บ ตนเองและการท างานให้ เ ข้ า กับ
บริ บทชุมชนหลายแบบ
 มีความคิดและสร้ างความเชื่อมโยงเป็ น
 สามารถวาดภาพได้ *
 มีค วามรู้ และวิธี การในการวิ เคราะห์ ก ลุ่ม เชิ งยุทธศาสตร์ เช่น
ทางานกับกลุ่มเด็ก นอกจากได้ กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมแล้ ว เด็กๆเป็ นที่รัก
ของพ่อแม่ เครื อญาติ ผู้ใหญ่ และชุมชน ก็จะเป็ นการทางานที่ทาให้ คนมา
ให้ ความร่วมมือกัน จึงเป็ นกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์
 มีทก
ั ษะในการปฏิบตั ิจริ ง
 มีเทคนิคในการสื่อสารให้ ง่าย


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๑
เปลี่ยนประสบการณ์สู่การปฏิบตั ิ
ในแต่ละองค์ประกอบดังที่ระบุออกมาได้ นี *้ * มีความพิถีพิถนั มี
เหตุผลและหลักคิดอยู่เบื ้องหลังการนาเสนออกมา เวทีได้ ทดลองสาธิ ต
ยกตัวอย่าง อภิปรายให้ เห็นตัวบ่งชี ้ที่เป็ นกิจกรรมและการปฏิบตั ิให้ สงั เกต
และเข้ าถึงได้ บนฐานประสบการณ์ ของแต่ละคนและแต่ละพื ้นที่ และใน
ภาพรวมนัน้ ก็ ถือ เอาความส าเร็ จของภาคปฏิ บัติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพ
คุณภาพชีวิต และสุขภาวะชุมชนซึง่ สะท้ อนอยูใ่ นกิจกรรมการทามาหากิน
การทาเกษตรอินทรี ย์ การทากิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพอย่างหลากหลาย
ในพื ้นที่ชุมชน เป็ นหมุดหมายที่บ่ง ชี ้ความส าเร็ จที่ก่อเกิดจากความมี
ปฏิสมั พันธ์ กนั ของตัวชี ้วัดในองค์ประกอบย่อยๆเหล่านี ้


ทัง้ เวทีเ ห็น แนวคิ ด วิ ธี คิด ความสามารถเข้ าถึ ง ได้ ด้ ว ย
ตนเอง ด้ วยลักษณะเพื่อหยั่งและเทียบเคียงจากประสบการณ์ ตรง
ใช้ ตนเองเป็ นเครื่ องมือประเมินและวิจัยให้ มีพลังที่สุดในวิถแี ห่งตน
ต่ อไป.
----------------------------------------------------------------------* องค์ประกอบนี ้เวทีอาจจะชอบสื่ อและวิธีที่ผมทาให้ ความคิดของเวที
ปรากฏออกมาเป็ นรู ปวาด จึงอาจได้ รับอิทธิ พลจากผม ในทางปฏิ บตั ินนั ้
การวาดรู ปอาจไม่เ หมาะสมส าหรั บคนทั่ว ไป ดัง นัน้ จึง ควรนาเอา
สาระสาคัญของการวาดรู ปไปเป็ นประเด็นพัฒนาอสม.อันได้ แก่ศกั ยภาพ
การสื่อสาร นาเสนอ และถ่ายทอด ด้ วยการใช้ ภาษาภาพ หรื อสื่อและสิ่งที่
ช่วยให้ ชาวบ้ านและอสม.สามารถข้ ามข้ อจากัดการพูดบรรยาย เข้ าถึง
ความเข้ าใจและการมีความทุกข์ ร่ว มกัน กระทั่งแปรไปสู่ปฏิ บตั ิการเชิง
สังคม สร้ างการเรี ยนรู้ ความเปลี่ ยนแปลงสู่สุขภาวะชุ มชนร่ วมกันให้ ได้
มากที่สุด ดังนัน้ ประเด็นการวาดภาพที่เวทีหยิบยกขึน้ มาจึงไม่ใช่เพียง
เทคนิคและทักษะการวาดภาพ แต่เป็ นวิธีคิดและหลักการในการสื่อความ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๒
เข้ าใจที่ทาให้ เ ห็นภาพร่ วมกัน ช่วยลดข้ อจากัดและช่อ งว่างจากความ
แตกต่างหลากหลายของผู้คนในโลกความเป็ นจริ ง
** บทเรี ยนและข้ อ เสนอที่เ ป็ นผลลัพธ์ จากเวทีหัว ข้ อ ดัง กล่ า วนี ้ เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดแล้ ว ในทรรศนะผู้ เขี ยน เห็นว่าควรจะเรี ยกว่า
องค์ประกอบด้ าน คุณลักษณะ หรื อ คุณสมบัติ ของครู อสม.ที่ต้องการ
ค้ นหา แต่เ พื่อ รักษาประเด็ นหลักที่ได้ ใช้ เป็ นหัว ข้ อระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเวที อีกทังเป็
้ นเครื่ องช่วยให้ ผ้ ูที่ได้ อยู่ในเวที
สามารถจดจาและทบทวนข้ อมูล จากประสบการณ์ ตนเองได้ จึงยังคง
เรี ยกว่ามิติทกั ษะความเป็ นครู ตามที่ได้ ใช้ เป็ นประเด็นพูดคุยกันบนเวที

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖

๓๓

วธิ คี น้ หาครขู บั เคลือ่ นโรงเรยี น อสม.ของชุมชน

ในการค้ นหาครู และสร้ า งเครื อข่ าย ดาเนินการโรงเรี ยน อสม.
ควรมีวิธีการค้ นหา ดังนี ้
๑. วิ ถี ก ารทางาน มุ่ง ได้ คนและครู อสม.ที่มีจิตอาสา เป็ น
คนทางานด้ วยจิตวิญญาณของการอาสมัครตนเอง มีความเป็ นผู้มีจิต
สาธารณะ
๒. ความหลากหลายในภาวะผู้ นาเป็ นกลุ่ม ต้ องคัดเลื อกครู
อสม และสร้ างครู อสม ครู เพื่อการเรี ยนรู้ทางสังคม ครู เพื่อสร้ างจิตสานึก
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๔
สาธารณะและสังคมเข้ มแข็ งในชุมชนหลายๆแบบ ให้ ครอบคลุ มทังครู
้
๔ แบบ ซึ่ง มี ความจาเป็ นในเงื่ อ นไขแวดล้ อ มที่แ ตกต่างกัน เมื่ อเป็ น
เครื อข่ายในชุมชนหรื อในภารกิจเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะชุมชนช่วยกัน ก็
จะสามารถเป็ นองค์ประกอบที่ส่งเสริ มความสาเร็ จให้ กนั ทาให้ พลังความ
เป็ นชุมชนพัฒนาไปสู่สุขภาวะสาธารณะที่ต้องการร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดี
คือ .....

ครู ดี : สอนและถ่ายทอดความรู้ สอนให้ ร้ ู จา เข้ าถึงความรู้ จาก
แหล่งอื่น สืบทอดเนื ้อหาความรู้และข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างแม่นยา ถูกต้ อง
มีความน่าเชื่อถือ


ครู เ ก่ ง : สร้ างความเข้ า ใจ สอนให้ เ ข้ าใจ นอกจากสอน
นาเสนอและถ่า ยทอดความรู้ ความจาได้ เ ป็ นอย่า งดี แ ล้ ว ก็ ส ามารถ
ยกตัวอย่างช่วยให้ ผ้ อู ื่นเกิดความเข้ าใจได้ ด้วย


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๕
ครู ดีเยี่ยม : สร้ างความรู้เชื่อมโยงความเป็ นจริ งในชีวิต สอนให้
รู้ ทาและใช้ ได้ จริ งเพื่อการทางานและดาเนินชีวิต สร้ างความรู้ขึ ้นจาก
การดาเนินชีวิตและวิถีทางานจริ ง ทาและนาการปฏิบตั ิได้ จริ ง ผสมผสาน
กับความรู้ และการถ่ายทอดวิทยาการ ทาให้ สงั คมเกิดการเรี ยนรู้ ที่เท่าทัน
และทัดเทียมกับความจาเป็ นในโลกความเปลี่ ยนแปลง สามารถสร้ า ง
ทางเลือกให้ ชมุ ชนเกิดสุขภาวะที่สมดุลและกลมกลืน


ยอดครู อัศจรรย์ : สร้ างแรงบันดาลใจให้ คนรักเรี ยนรู้ และได้ วิถี
แห่งปั ญญาตลอดชีวิต ทาให้ เข้ าถึงปั ญญาและได้ จิตวิ ญญาณ เรี ยนรู้
และเปลี่ยนแปลงด้ วยพลังความมีชีวิต สมดุล สอดคล้ องและกลมกลืนกับ
เหตุปัจจัยที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา ยกระดับภาวะการพัฒนาแห่งตน ปั จเจก
ชุมชน และสังคม มุ่งอยู่ในมรรควิถีแห่งการใช้ สติปัญญาและความรู้ ใน
การแก้ ปัญหา พึง่ ตนเองและนาผู้อื่นพัฒนาการเรี ยนรู้ได้


๓. ความเป็ นกลุ่มที่เพียงพอต่ อการทางาน ค้ นหาและระดม
คนให้ ได้ กลุ่มคนทีมีความหลากหลายทักษะ เป็ นกลุ่มที่มีความบูรณาการ
ทางานได้ หลายแบบ
๔. สร้ างและพัฒนาขึน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ มีจานวนคนได้ ทดลอง
ทางานและเรี ยนรู้ไปด้ วยกันก่อนซึ่งการได้ เข้ าถึงกลุ่มคนด้ วยกิจกรรม ก็
จะทาให้ เ กิ ดกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ จัด ตัง้ ตนเองได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมทังความเป็
้
นกลุ่ม เครื อข่าย และการเห็นศักยภาพตนเอง
๕. เดินเข้ าหากัน ต้ องเข้ ามาด้ วยใจ เข้ าสู่กระบวนการด้ วยใจ มี
ความเสียสละ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๖

๗
ฐานชวี ติ ของครโู รงเรยี น อสม.

นอกจากลักษณะครู อสม. วิธีการเป็ นครู เพื่อดาเนินการโรงเรี ยน
อสม. แล้ ว การดาเนินชีวิต ตลอดจนฐานชีวิตของครู อสม. ก็เป็ นปั จจัย
และองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้ ครู อสม. รวมทังคนที
้ ่จะสร้ างให้ เป็ น
เครื อข่ายครู อสม. สามารถทางานที่ต่อเนื่องในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี มี
ความเข้ มแข็งยัง่ ยืน

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๗
การพิจารณาครู อสม. ตลอดจนการดูแลและให้ การส่ง เสริ ม
สนับสนุนบทบาทของ อสม.จึงต้ องมุง่ ปฏิบตั ิอย่างเป็ นองค์รวม ครู อสม.
ดีเนื่องจากสังคมรอบข้ างและฐานชีวิตดี และการดูแล อสม.ที่ดีก็ต้องให้
ความสนใจต่อสิ่งแวดล้ อมและฐานชีวิตดังกล่าวของครู อสม.ด้ วย

อธิบายภาพ : กลุ่ม อสม.ต้ นแบบ เจ้ าหน้ าที่และนักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดยโสธร อานาจเจริ ญ
และกาฬสินธุ์
จากประสบการณ์ ข อง อสม.ต้ นแบบและเครื อข่ ายเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขสหสาขาที่ทางานมาอย่างต่อเนื่องในชุมชนภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศ ได้ สะท้ อนบทเรี ยนให้ เป็ นแนวคิดและแนวปฏิ บตั ิเพื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้ านการดาเนินชีวิตและฐานชีวิ ต สาหรับการค้ นหาและ
พัฒนาครู อสม.ขับเคลื่อนโรงเรี ยน อสม.ดังนี ้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๓๘
เป็ นคนมีอดุ มการณ์ ทางานอย่างมีอดุ มการณ์
 พึง่ ตนเองได้
 มีความเชื่อมัน
่ ในสิ่งที่สอน สิ่งที่คิดและทา มีความศรัทธา
 สร้ างแรงบันดาลใจให้ ตนเองได้
 มีความพร้ อมในครอบครัว ลูกเมีย สามี คนรอบข้ างเข้ าใจ เล่น
ด้ วย สนับสนุน
 ใจเย็น รู้ จก
ั การรอได้
 ยอมปรับเปลี่ยนได้ ทก
ุ เมื่อ
การเป็ น อสม.และการมี บทบาทต่อ การเคลื่ อ นไหวสุ ข ภาวะ
สาธารณะในชุมชนต่างๆ ของ อสม.นัน้ เป็ นบทบาทที่บูรณาการทังการ
้
เป็ นคนของชุมชนที่ทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆจากภายนอกชุมชน และ
การทาหน้ า ที่ ต่อ ความเป็ นส่ ว นรวมในชุมชนซึ่ง เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการ
ดาเนินชีวิต


ดังนัน้ การพิจารณาองค์ ประกอบด้ านฐานชีวิตของ อสม.
ด้ วย จึงเป็ นการสร้ างคนอย่ างเป็ นองค์ รวม เหมาะสมสาหรั บการ
ทางานชุ ม ชนที่มี ความต่ อเนื่ องเหมื อนกั บ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ดาเนินชีวิต

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๘

๓๙

เงือ่ นไขสังคมของครโู รงเรยี น อสม.
การพัฒนาวิธีการเป็ นครู และสามารถปฏิบตั ิการเพื่อดาเนินการ
โรงเรี ยน อสม. ได้ จาเป็ นต้ องเกิดเงื่อนไขพื ้นฐานที่เอื ้อต่อการทางาน ซึ่ง
ในการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการทาบทบาทเป็ นครู อสม. ควรนามา
คิดและดาเนินการให้ เกิดขึ ้น ดังนี ้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของเขา ในการริ เริ่ มกิจกรรมและการทางานใน
ชุมชน ทังการด
้
าเนินงานอื่นๆและการขับเคลื่อนโรงเรี ยน อสม.ให้ มีความ
เข้ มแข็งยัง่ ยืนนัน้ ต้ องคานึงถึงความเชื่อมโยงกับปั ญหาและความจาเป็ น
ที่ อสม.ดาเนินการหรื อให้ ความสนใจอยู่ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ได้ มีการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความเข้ าใจและเห็นความเกี่ยวข้ องกัน


เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน ต้ องคานึง ถึงความสอดคล้ อ งและ
สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการต่ า งๆ ของชุ ม ชน รวมทั ง้ การสร้ าง
กระบวนการให้ ชมุ ชนได้ เรี ยนรู้ เห็นความสาคัญและสามารถดาเนินการ
ให้ ผสมผสานกับกิจกรรมและการดาเนินชีวิตของชุมชนได้ เป็ นอย่างดี


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๐
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยงาน ต้ อ งคานึง ถึง ความสามารถ
เชื่ อ มโยงกั บ งานเชิ ง นโยบายของหน่ ว ยงานต่ า งๆที่ มี ห น้ าที่ ค วาม
รับผิ ด ชอบในพืน้ ที่ชุมชน รวมทัง้ สามารถบูร ณาการกิ จกรรมและการ
ดาเนินงานของภาคราชการ ตลอดจนความร่ วมมือกับหน่วยงานภาค
สาธารณะต่างๆ ที่มงุ่ ดาเนินการให้ ครอบคลุมถึงชุมชนระดับต่างๆ


อธิบายภาพ : การถ่ ายทอด และนาเสนอของ อสม. อสม.
จากจังหวัดอานาจเจริ ญช่วยกันออกมานาเสนอแนวคิดและการวางแผนที่
ได้ จากการทางานกลุ่ม เพื่อกลับไปค้ นหา อสม.๑๐-๒๐ คนที่กลุ่มเชื่อว่า
จะสามารถสร้ างให้ เป็ นครู อสม.และเป็ นเครื อข่ายขับเคลื่ อนโรงเรี ยน อส
ม.ให้ บรู ณาการกับการเป็ นเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภคในชุมชนได้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๑
เงื่ อ นไขดัง กล่ า วสามารถดาเนินการให้ เ กิ ดขึ น้ ผ่ า นการถอ ด
บทเรี ยน วิเคราะห์ศกั ยภาพและทุนประสบการณ์ ของ อสม. การเรี ยนรู้
ชุมชนให้ เห็นระบบและความเชื่อมโยงของสิ่ งต่างๆโดยมีการดาเนินชีวิต
และสุขภาวะของชุมชนเป็ นแกนกลาง และการเรี ยนรู้แนวการผสมผสาน
นโยบายสาธารณะของท้ องถิ่นทังขององค์
้
กรท้ องถิ่น หน่วยงานราชการใน
ท้ องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาคสาธารณะต่างๆ ในท้ องถิ่น ให้ สะท้ อน
ประเด็นร่วมของชุมชนและมีความกลมกลืนกับความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของ
ครู โรงเรี ยน อสม.จากนันจึ
้ งวางแผนและสร้ างนวัตกรรมดาเนินการขึน้ ให้
สอดคล้ องกลมกลืนกับพื ้นฐานข้ อมูลทัง้ ๓ ด้ านให้ มากที่สุด.

อธิบายภาพ : ทักษะการฟั งและเรี ยนรู้ ของ อสม. และกลุ่ม
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขซึง่ เป็ นกลุ่มที่เป็ นแบบอย่างการทางานในชุมชนใน
เวทีนี ้ เป็ นกลุ่มที่มีความเป็ นผู้เรี ยนรู้ ดีมากทังในด้
้ าน สุ จิ ปุ ลิ และส่วน
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๒
ใหญ่เป็ นกลุ่มที่ยงั มีความเป็ นหนุ่มสาว สามารถเป็ นผู้นาการทางานใน
ชุมชนต่า งๆ ต่อ ไปในอนาคตได้ อี กนาน หากเรี ยนรู้ จากบทเรี ยนการ
ทางาน อสม. และเจ้ าหน้ าที่จานวนหนึง่ ดังกล่าวนี ้ และลงทุนสร้ างความ
เป็ นพลเมืองให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชนต่างๆ ในลักษณะนี ้ได้ ก็เชื่อว่าจะ
ส่ง เสริ มให้ ชุมชนในระดับฐานรากของสัง คมไทยมี พลังการเรี ยนรู้ แ ละ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามที่พงึ ประสงค์ได้ มากยิ่งๆ ขึ ้น

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๙

๔๓

การพัฒนาการศึกษาเรยี นรคู้ รโู รงเรยี น อสม.

วิ ช าพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ และวิ ธี เ พิ่ ม พู น ความรู้ ตลอดชี วิ ต
สาหรั บครู อสม.
ผู้ที่จะสร้ างให้ เป็ นเครื อข่ายครู อสม. และเครื อข่ายดาเนินการ
โรงเรี ยน อสม. จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการ
ที่เหมาะสม สามารถทาได้ และมีกรณีตวั อย่างที่เครื อข่าย อสม.ต้ นแบบ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๔
ตลอดจนเครื อข่าย อสม.และคนทางานในชุมชนได้ ใช้ ในชีวิตการทางาน
สามารถบูรณาการวิธีเหล่านี ้ให้ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ สอดแทรกอยูใ่ นการ
ทางาน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเครื อข่ายครู อสม.อยูเ่ สมอ ดังนี ้
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถตนเอง
 พัฒนาการศึกษาเรี ยนรู้ ตนเอง เน้ นการพัฒนาจิตใจ
 พัฒนาตนเองให้ เป็ นแบบอย่าง
 ทาตนเองให้ แจ้ ง
 พัฒนาความรู้ และการเรี ยนรู้ จากสื่ออยูเ่ สมอ
 ต้ องมีการถอดบทเรี ยน จัดทีมให้ ได้ คย
ุ กัน
 ค้ นหารู ปแบบ ตัวแบบ ค้ นหารู ปแบบการทางานใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
 ค้ นหาผู้นาทางจิตวิญญาณ
จากประสบการณ์ ข อง อสม.เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข และ
นักวิชาการสาธารณสุข สะท้ อนให้ เห็นบทเรี ยนได้ ว่า การทางานสุขภาพ
ชุมชนซึง่ เน้ นการปฏิ บตั ินนั ้ จาเป็ นต้ องมีวิธีศึกษาหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองที่บรู ณาการอยูก่ บั การทางานและการดาเนินชีวิต การพัฒนาการ
เรี ยนรู้ แ ละการเพิ่มพูนทักษะต่า งๆ จึง ต้ องกลมกลื นไปกับการทางาน
ทังผ่
้ านการถอดบทเรี ยนและเรี ยนรู้จากภาคปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้จากสื่อ การ
ปฏิ สัมพันธ์ และเรี ยนรู้ จากผู้ร้ ู รวมทังการพั
้
ฒนาตนเองให้ มีความลึกซึ ้ง
แยบคายในการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตนเอง การเพิ่มพูนการเรี ยนรู้
รู ปแบบอื่ นๆ ที่เ ป็ นทางการก็ จะเป็ นการเสริ ม ศักยภาพไปตามความ
เหมาะสม


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๕
----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ประเด็นดังกล่าวนี ้ กลุ่ม อสม.และเจ้ าหน้ าที่สะท้ อนให้ เป็ น
ข้ อพิจารณาว่า การแยกส่วนดาเนินการของหน่วยงานภายนอกจะไม่
สามารถมองเห็นผลกระทบที่เกิดกับชุมชนและกลุ่มคนที่ทางานในพื ้นที่
แต่สาหรับ อสม.และคนทางานในพื ้นที่แล้ วจาเป็ นต้ องนามาพิจารณา
เพื่อดาเนินการให้ เหมาะสมมากกว่าเดิม เนื่องจากในบางเดือนและใน
บางสถานการณ์ นนั ้ อสม.และกลุ่ มเจ้ า หน้ าที่ซึ่ง ทางานในพืน้ ที่ต้อ ง
ประชุมและอบรมถึง ๒๐ ครัง้ ซึ่งทาให้ ไม่ได้ เรี ยนรู้ อย่างมีคุณภาพ และ
ไม่ได้ ทางานเลย
-----------------------------------------------------------------------

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๖

๑๐

เครือ่ งมือ สือ่ เทคโนโลยี สง่ิ สนับสนุนครโู รงเรยี น อสม.

วิชาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอนอย่ างมีพลัง
การทางานในชุมชนต่างๆ ของ อสม.ท่ามกลางสภาพสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อมที่ขยายตัว อย่างซับซ้ อนในปั จจุบนั จาเป็ นต้ องทางานด้ ว ย
ความรู้ เข้ า ถึง กลุ่ มชาวบ้ า นด้ ว ยความรู้ และข้ อ มูล ข่ า วสารที่ทั่ว ถึ ง
เพียงพอ ซึ่งเครื่ อ งมื อ สื่ อ เทคโนโลยี และสิ่ งสนับสนุนการทางานให้
การศึกษาเรี ยนรู้ รวมทัง้ เพิ่มความสามารถในการสอน นาเสนอ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ แก่ผ้ ูอื่นในสถานการณ์ ต่างๆ จะช่วยขยายผลให้
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๗
อสม.และเครื อข่ายครู โรงเรี ยน อสม.สามารถทางานส่วนรวมเพื่อสร้ างสุข
ภาวะชุมชนให้ บรรลุจุดหมายดังที่ต้อ งการได้ ดีมากขึน้ ทักษะ แนวคิ ด
และการวางแผนปฏิ บั ติ ก ารทางสื่ อ จึ ง เป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ จาเป็ นต้ องมีหลักคิดและแนวพิจารณาให้ เหมาะสม ดังนี ้


บันดาลใจ

เน้ นการพัฒนาทักษะตนเองให้ เป็ นสื่อบุคคลที่มีพลัง ให้ ความ

การใช้ สื่อและเครื่ องมือ เทคโนโลยี เน้ นการเสริ มพลังสื่อบุคคล
 เลื อ กใช้ สื่ อ ที่ ท ัน สถานการณ์ ให้ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ท าให้ เ ข้ า ใจ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ดีขึ ้น
 เลือกใช้ สื่อให้ ตรงกับความต้ องการ ตรงกับวัตถุประสงค์
 ลัก ษณะสื่ อ และแนวการน ามาใช้ ใ นแผนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร
(๑) แหล่งประสบการณ์ กิจกรรมที่ดาเนินการ ใช้ เป็ นสื่ อเรี ยน
รู้ อยูใ่ นตัวเอง
(๒) ใช้ สื่อเพื่อทาหน้ าที่เป็ นแหล่งเนื ้อหาและให้ ประสบการณ์
ความรู้
(๓) ใช้ สื่อเพื่อสร้ างเงื่อนไขให้ เกิดการคิด
(๔) สื่ อ ใช้ ส ร้ างเงื่ อ นไขเพื่อ นาไปสู่ กระบวนการสอนและ
กิจกรรมอย่างอื่น
 สื่อเพลง สอนให้ คิด
อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายครู อสม.ส่ วนมากเป็ นชาวบ้ านและผู้
ดาเนินชีวิตอยูใ่ นชุมชน ทักษะการนาเสนอและถ่ายทอดกระบวนการสอน
รวมทังการให้
้
การศึกษาเรี ยนรู้ ต่างๆแก่ชุมชนโดยปฏิ บตั ิการผ่านสื่ อและ
การใช้ เทคโนโลยีการศึกษาเรี ยนรู้ตา่ งๆ นัน้ จะทาให้ เกิดข้ อจากัดและทา
ให้ ขาดการปฏิสมั พันธ์ อย่างเป็ นธรรมชาติ ดังนัน้ การนาเข้ าสู่สถานการณ์
การสอนและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในชุมชน จึงต้ องเน้ นความเป็ น


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๘
ธรรมชาติข องสื่ อ บุคคล เน้ นการเกิ ดความเข้ าใจอย่า งคนที่อ ยู่ชุมชน
ด้ วยกันและเห็นความเป็ นธรรมชาติของสื่ อบุคคลในตัวของครู อสม.ให้
มากที่สุด

อธิ บ ายภาพ : การสาธิ ต การจัด กระบวนการสอนและ
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างบูรณาการของกลุ่มภาคใต้ แสดงการใช้ สื่อเพื่อ
การตรวจการรับประทานหวานของชาวบ้ าน

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๔๙

อธิ บ ายภาพ : การสาธิ ต และการถ่ า ยทอดของ อสม. ดี เ ด่ น
ระดับชาติ จากจังหวัดอานาจเจริ ญ โดยใช้ การร้ องเพลงเป็ นสื่อ
นอกจากนี ้ การเรี ย นรู้ เพื่ อ ปฏิ บัติต ามรู ปแบบและเทคนิ ค
เครื่ องมือที่ขาดกระบวนการเรี ยนรู้ และได้ ความซาบซึ ้งก่อนให้ สามารถ
เลื อ กสรรองค์ ประกอบภายนอกต่า งๆ ด้ ว ยการพึ่งความรู้ ความเข้ า ใจ
ตนเองให้ ได้ มากที่สุดเพื่อปฏิบตั ิออกมาจากภายในตนเองอย่างกลมกลื น
จะทาให้ ขาดความสามารถผสมผสานกับชีวิตและการทางานในสภาพ
ความเป็ นจริ งของชุมชน และไม่สามารถพัฒนามิติดงั กล่าวให้ เกิดความ
ยัง่ ยื นต่อ การส่งเสริ มและสนับสนุนการขับเคลื่ อ นโรงเรี ยน อสม.ได้ ใ น
ระยะยาว.

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๐

๑๑

การนาเสนอแผนการสอน
และสาธติ กระบวนการเรยี นรขู้ องครโู รงเรยี น อสม.
การสะท้ อนบทเรี ยนสู่การวางแผนปฏิบัติการเมื่อกลับสู่ชุมชน
หลังจากเวทีได้ ร่วมกันทบทวนประสบการณ์ ได้ แนวคิดและวิธี
กลับไปค้ นหากลุ่มคนทัง้ อสม.ผู้นาชุมชน และปราชญ์ชาวบ้ าน ตลอดจน
แหล่ ง ความรู้ บุคคลที่จะสามารถเข้ า ถึง ได้ ใ นชุมชนแต่ล ะท้ อ งถิ่ นของ
ภูมิภ าคต่างๆ แล้ ว เพื่อ ให้ มีโอกาสวิ เ คราะห์แ ละวางแผนทางานให้
คืบหน้ า สาหรั บกลับไปขับเคลื่ อ นงานในชุมชนไปด้ วยและได้ เสริ มการ
เรี ยนรู้ ไปตามความจาเป็ นที่เกิดขึ ้นจากการทางานไปด้ วย ในขันต่
้ อไป ผม
จึงจัดกระบวนการให้ เวทีได้ เรี ยนรู้จากการทดลองทางานจริ งให้ ได้ งาน ๓
ชิ ้นคือ
(๑) งานชิน้ ที่ ๑ วางแผนค้ นหาครู อสม.และผลผลลัพธ์ ท่ ี
ชุมชนต้ องการ ระบุแนวการค้ นหาครู อสม. ๑๐-๒๐ คนที่สามารถสร้ าง
ให้ เป็ นครู โรงเรี ยน อสม.สาหรับขับเคลื่ อนเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภคใน
ระดับชุมชน ให้ กลุ่ มตัง้ เป้าหมายก้ า วเล็ กๆแต่ให้ ได้ ประสบการณ์ เ ชิง
กระบวนการครบ ระบุผลลัพธ์ ที่ต้องการในการกลับไปค้ นหาครู อสม.
และการสร้ างเครื อข่ายครู อสม.เพื่อขับเคลื่อนเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภค
ในชุมชน เป็ นการระบุผลลัพธ์ ในการก้ าวเดินก้ าวเล็กๆ และเน้ นการเรี ยนรู้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๑
เชิง กระบวนการเพื่อ ให้ มีประสบการณ์ ตรงและได้ ความมั่นใจในการ
กลับไปพัฒนาเครื อข่ายดาเนินการโรงเรี ยน อสม.ในชุมชนของตน
(๒) งานชิน้ ที่ ๒ วางแผนพัฒนาครู อสม.เพื่อนาหลักสูตรไป
ใช้ วางแผนดาเนินการค้ นหาครู อสม.และจัดกิจกรรมพัฒนาครู อ สม.เพื่อ
นาหลักสู ตรไปใช้ ในชุมชน ให้ ครู อสม.ได้ เ รี ยนรู้ เนื ้อหาการทางานให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายและผลลัพธ์ ที่ต้องการ เป็ นการให้ ทุกกลุ่มได้
วางแผนบูรณาการประสบการณ์และบทเรี ยนที่ได้ รับ ออกแบบแนวคิด ทา
แผนที่การเดินให้ สะท้ อนความคิดสร้ างสรรค์ สอดคล้ องกับศักยภาพและ
ทุนทางสังคมของท้ องถิ่น
(๓) งานชิน้ ที่ ๓ วางแผนการสอนเพื่อปฏิ บั ติ ก าร การ
วางแผนการสอนเพื่อจัดเวทีพฒ
ั นาครู อสม.ที่ได้ ร่วมกันค้ นหาตามกรอบ
แนวคิดที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อเป็ นแนวในการเตรี ยมคนและเตรี ยมบริ หาร
จัดการต่างๆ ของทีม เป็ นการให้ กลุ่มนาเสนอและสาธิ ตการปฏิบตั ิการ ทัง้
เพื่อให้ เวทีได้ งานและได้ กระบวนการเรี ยนรู้ตามที่ต้องการ
ใช้ วิ ธีทางานเป็ นกลุ่ ม และบริ หารจั ดการการทางานให้ เ ป็ นกลุ่ ม
เรี ยนรู้
ผู้เขียนจัดกระบวนการให้ กลุ่มเป็ น ๔ ช่วงเพื่อดาเนินการให้ เสร็ จ
สิ ้นก่อน ๑๑ โมง ของวันอาทิตย์หรื อวันที่สามของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
โดยมีเวลาสารองสาหรับยืดหยุน่ เผื่อเหลือเผื่อขาด ๒ ชัว่ โมงถึงไม่เกินบ่าย
โมง คือ
(๑) บริ หารจัดการในกลุ่มตนเองเพือทางานอย่ างเต็มที่ ใช้
เวลาทังหมดหลั
้
ง ๔ โมงเย็นเป็ นต้ นไปของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการของเรา
ในวันที่สองซึ่งเป็ นวันเสาร์ กระทัง่ ถึง ๘ โมงครึ่ งในเช้ าของวันอาทิ ตย์ซึ่ง

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๒
เป็ นวันเสร็ จสิ ้นการอบรมให้ เป็ นเวลาทางานและเตรี ยมการนาเสนอของ
กลุ่ม
(๒) ทบทวนบทเรี ยนและเตรี ยมการนาเสนอ เชิญพร้ อมกัน
ในห้ องประชุมและทากิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมประมาณ ๑ ชัว่ โมง
(๓) นาเสนอและสาธิ ต การสอน ทุกกลุ่ มนาเสนอแผนที่
ผลลัพธ์ แผนการสอน และสาธิ ตกระบวนการ ที่วางแผนสาหรับกลับไป
ปฏิบตั ิการในชุมชนของทุกกลุ่ม
(๔) สรุ ปและประชุ ม หารื อแ ผนงานของโครงการ
คณะทางานของโครงการจากศูนย์ สุข ภาพภาคประชาชนร่ ว มกันสรุ ป
ประชุมปรึกษาหารื อเพื่อประสานงานและดาเนินการต่างๆ ต่อไป
กิจกรรม งาน เงื่อนไข เพื่อได้ การเรี ยนรู้ เชิงกระบวนการจากการ
ทางานจริ ง
ปรับปรุ งหลักสูตรให้ เอาไปสอนได้ หรื อ....
 พัฒนาหลักสูตร (วิธีเป็ นครู โรงเรี ยน อสม / ขับเคลื่ อน เครื อข่าย
คุ้มครองผู้บริ โภค)
 ระยะเวลา ชัว่ โมง วัน (ให้ ระบุ)
 ตัวเลือก (เลือกทาอย่างเดียวให้ เสร็ จ) (๑) จัดอบรม บรรยาย สอน
ถ่ายทอดเนื อ้ หา (๒) สอนผ่ านการจัดแหล่ งเรี ยนรู้ แ ละฐานการเรี ยนรู้
(๓) จัดกระบวนการ และการสอน ผ่านการระดมปราชญ์ชาวบ้ านและคน
ที่มีในชุมชนของเรา (๔) จัดการสอนผ่านสื่อ
 เนื ้อหาสาหรับให้ เลือกทาในกรณีที่คิดไม่ออกหรื อหาข้ อยุติใ นการ
เลื อกทาไม่ได้ ให้ กลุ่มเลื อ กวางแผนการสอนวิธีทาหน้ า ที่เป็ นครู ให้ แ ก่
อสม.ที่ค้นหาได้ ให้ มีโอกาสเตรี ยมทักษะความพร้ อมทางด้ านต่างๆ เพื่อ
เป็ นเครื อข่ายทางานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดีมากยิ่งๆขึน้ ดังนี ้ (๑) การพูด


แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๓
และออกความเห็นในเวทีชุมชน (๒) การทาสื่ อง่ายๆและการใช้ (๓) วิธี
เลือกคน .....ฯลฯ
 มีเวลาให้ กลุ่มผู้เขาอบรมถึงก่อน ๘ โมงครึ่งในเช้ าวันอาทิตย์
 วัส ดุ อุ ป กรณ์ ทุ ก อย่ า งได้ จ ัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ใ นห้ อ งประชุ ม และ
สามารถใช้ ได้ ตลอดเวลาจนถึงตี ๓ และกลุ่ มผู้ เข้ าอบรมสามารถนา
กลับไปทางานต่อได้ ในห้ องพักตนเองตามความสะดวก
วิธีจัดกลุ่มให้ เหมาะสมเป็ น ๕ กลุ่มจาก ๙ จังหวั ดของ ๔ ภูมิภาค
ทั่วประเทศ
กลุ่ม อสม. นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการและเจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุขจากทัง้ หมด ๙ จังหวัด ได้ จดั กลุ่มรวมกันเป็ น ๕ กลุ่ม โดย
กลุ่มจังหวัดจากภาคใต้ นครศรี ธรรมราช สตูล และพัทลุง รวมเป็ น ๑ กลุ่ม
กลุ่มภาคเหนือซึง่ ประกอบด้ วยลาพูน แพร่ และลาปาง รวมเป็ น ๑ กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตะวันออก ฉะเชิงเทราและชลบุรี รวมเป็ น ๑ กลุ่ม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วย ยโสธร อานาจเจริ ญ และสุรินทร์ รวม
เป็ น ๑ กลุ่ม ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็ นภาคเหนือตอนล่างและกลาง
ตอนบนติดภารกิจและเหลื อกลุ่มทางานจากอาเภอท่าตะโกกลุ่มเดียวก็
ทางานเป็ นอีก ๑ กลุ่ม หลังจากแลกเปลี่ ยนแนวคิด ซักซ้ อมความเข้ าใจ
และชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ เป็ นที่เข้ าใจกันอย่างดีแล้ ว ก็เปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมเวทีทงหมดใช้
ั้
เวลาทางานอย่างเป็ นตัวของตัวเองเต็มที่
ผลงานของกลุ่ม การสาธิต และการนาเสนอวิธีการสอน
ในวันที่สามของการอบรมเชิงปฏิ บตั ิการ ทุกกลุ่มจังหวัดจาก ๔
ภูมิภ าคก็พร้ อ มที่จะนาเสนอผลงาน กลุ่ มจังหวัดจากภาคใต้ นาเสนอ
แนวคิ ดในการค้ นหาคน เป้าหมาย และผลลัพ ธ์ ที่ต้อ งการโดยการ
ยกระดับการดาเนินงานขึน้ จากศักยภาพและทุนมนุษ ย์จากหลายภาค
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๔
ส่ ว นที่ มี อ ยู่ ใ นพื น้ ที่ พร้ อมกับสาธิ ต การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ และ
นวัตกรรมการสอนเกี่ยวกับการให้ การเรี ยนรู้ แ ก่ประชาชนในชุมชนใน
โครงการป้องกันและควบคุมการบริ โภคน ้าตาลและอาหารที่ทาให้ เกิ ด
โรคอ้ วน เป็ นทีมที่มีเครื อข่ายร่วมมือกันหลายระดับทัง้ อสม.หลายสาขา
และกลุ่มสนับสนุนทางวิชาการข้ ามหน่วยงานจากด้ านสุขภาพและพัฒนา
ชุมชน
กลุ่มภาคเหนือซึง่ ประกอบด้ วยลาพูน แพร่ และลาปาง นาเสนอ
โดยทีมนักวิชาการสาธารณสุ ขในการค้ นหาเครื อข่ายครู อสม.และการ
ระดมการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นเครื อ ข่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งมี
ยุทธศาสตร์ ให้ ครอบคลุมพื ้นที่เป้าหมายในชุมชนระดับอาเภอและระดับ
จังหวัด กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ฉะเชิงเทราและชลบุรี สาธิ ต
กระบวนการสอนและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ สื่อ
จากของจริ งเรื่ องการบริ โภคผัก สมุนไพร และอาหารที่ปลอดสารพิษ ซึ่ง
เป็ นกลุ่ มที่มีคนทางานอยู่ในทีมหลากหลายความสามารถ และต่า งมี
ทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน
กลุ่ ม ภาคตะ วั น ออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้ วย ยโส ธ ร
อานาจเจริ ญ และสุ ริ นทร์ นาเสนอการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เ กษตร
อินทรี ย์ซึ่ง เป็ นเครื อ ข่ ายที่ อสม.มี บทบาทเป็ นอย่า งสู ง และมี ฐานการ
เรี ยนรู้ จากของจริ งในชุมชนอย่างเป็ นธรรมชาติ กลุ่มทางานจากอาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นาเสนอเครื อข่ายขยายผลการทางานในพื ้นที่
ชุมชนร่วมกันของกลุ่ม อสม. โรงเรี ยน และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ซึ่งทัง้
อสม.และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขของทีมมีทกั ษะในการนาเสนอในทีป่ ระชุม
เป็ นอย่างสูง

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๕
ได้ กระบวนการแผนที่ทางเดิ นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้ างผลลั พ ธ์ เ วที
ด้ านวิธีการเป็ นครู และแผนการสอนเพื่อนาหลักสูตรไปใช้
จากการวางแผนและทดลองนาเสนอวิธีดาเนินการ ก็พอจะเห็น
ได้ ว่ า ทุ ก กลุ่ ม ได้ แ นวคิ ดและมี แ นวทางกลั บไปปฏิ บัติก ารขั บ เคลื่ อ น
โรงเรี ยน อสม.ในชุมชน โดยบูรณาการประสบการณ์ เดิมของ อสม.และ
ชุมชน เข้ ากับแนวคิ ดในการเชื่อมโยงกับเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภคใน
ระดับชุมชนที่ชดั เจนดีขึน้ ใช้ แผนที่ผ ลลัพธ์ มาระบุปฏิ บตั ิการด้ า นการ
พัฒนาความเป็ นครู โรงเรี ยน อสม.ซึ่งจะเป็ นการยกระดับภูมิปัญญาการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อ การเปลี่ ย นแปลงในชุม ชนของ อสม.และ
เครื อ ข่ายชุมชนในพื ้นที่ต่างๆ ของประเทศ พร้ อ มกับสร้ างสรรค์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ การเดินที่เหมาะสมโดยสังเคราะห์บทเรี ยนจากประสบการณ์
ที่มีแ ละเสริ มแนวคิ ดทฤษฎี ตามความจ าเป็ นเพื่อ ก้ า วเดิ น ไปบนฐาน
ประสบการณ์ ที่ชุมชนแต่ละแห่งมีอย่างแตกต่างหลากหลายให้ เข้ มแข็ ง
ยัง่ ยืนมากยิ่งๆ ขึ ้นตามแนวคิดที่ผมขอให้ เวทีร่วมกันปรับแต่งเสียใหม่เมื่อ
เริ่ มต้ นเวที

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๖

อธิบายภาพ : ผลงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
แผนที่ ผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ พัฒ นาวิ ธีเป็ นครู ขับเคลื่อ นโรงเรี ยน อสม.
และแผนการสอนเพื่อสร้ างครู อสม.ให้ สามารถนาหลักสูตรพัฒนาเครื อข่า ย
ผู้บริโภคไปใช้ ในชุมชนได้

อธิ บายภาพ : ผลงานของกลุ่ มจัง หวัดภาคใต้ แ นวคิ ดและ
แผนการค้ นหาครู อ สม.เพื่ อ ขับเคลื่ อ นโรงเรี ยน อสม.พัฒ นาเครื อ ข่ า ย
คุ้มครองผู้บริ โภคในชุมชน
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๗
อธิบายภาพ : ผลงานของ
กลุ่ มจัง หวัดภาคใต้ ผลลัพธ์
และแผนที่ยทุ ธศาสตร์ การเดิน
เพื่ อ ค้ นหาและพั ฒ นาหล่ อ
หลอมครู อสม.ตามแนวคิ ด
ของเครื อข่าย

อธิบายภาพ : ผลงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ แผนการสอนเพื่อ
จัดกระบวนการพัฒนาเครื อข่ายครู อสม.ให้ สามารถนาเอาหลักสูตรด้ าน
การพัฒนาเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภคในชุมชนไปใช้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๘

อธิ บ ายภาพ : การสาธิ ต การจัด กระบวนการสอนและ
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างบูรณาการของกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก
แสดงการใช้ สื่ อ ของจริ ง จากกิ จ กรรมที่ ชุม ชนดาเนิ นการและใช้ ฐ าน
ปฏิบตั ิการในชุมชนเป็ นแหล่งจัดกระบวนการเรี ยนรู้
เครื อข่ าย อสม.สามารถวางแผนปฏิ บตั ิ การให้ สะท้ อนการต่อ
ยอดทุนประสบการณ์ ทุ กด้ า นที่มี แ ละมี ความเชื่อ มโยงกับเนื อ้ หาการ
ขับเคลื่อนเครื อข่ายโรงเรี ยน อสม.เพื่อพัฒนาเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริ โภค
ในระดับ ชุ ม ชน พร้ อมกับ ได้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การสอนและการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้บนฐานศักยภาพของตนเอง

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๕๙
ต่ างก็ ได้ ง านและเป็ นกัล ยาณมิ ตรสร้ างความงอกงามทางปั ญญา
ให้ กัน
ศักยภาพและทุนทางปั ญญาปฏิ บตั ิของกลุ่ม อสม. รวมทังกลุ
้ ่ม
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข ตลอดจนทีมทางาน
ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนทังนั
้ กวิจยั วิทยากร
และเจ้ าหน้ าที่หลายฝ่ าย ซึ่ง เป็ นกลุ่มเล็ กๆ ทว่า แต่ละคนล้ วนเป็ นผู้ มี
ทักษะการทางานอย่างบูรณาการและสปิ ริ ตการทางานด้ วยจิตสาธารณะ
สูง มีความรอบด้ านทังทั
้ กษะการปฏิบตั ิ ความเป็ นวิชาการ ความเป็ นทัง้
ครู และผู้เรี ยนรู้ และอีกหลายประการ ทาให้ ผมรู้ สึกและตระหนักได้ เป็ น
อย่า งดี ว่า เวทีอ บรมเชิงปฏิ บัติการครั ง้ นี เ้ ป็ นเวทีที่เราได้ ทางานร่ ว มกัน
อย่างเข้ มข้ นจริ ง จัง และผู้เ ขี ยนเองก็ ได้ เ รี ยนรู้ จากกลุ่ ม อสม.จากพืน้ ที่
หลากหลายทัว่ ประเทศกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี ้ มากจริ งๆ
ด้ วยความที่ก ลุ่มมี ศักยภาพและทุนประสบการณ์ สู งและ
เป็ นกลุ่มที่จริ งจังต่ อการทางานหนั ก ใช้ เวลาและการมี ส่วนร่ ว ม
ต่ างๆของตนเองอย่ างคุ้มค่ า ผู้เขียนจึงมีวิธีพัฒนาเครื่ องมือและวิ ธี
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ของทัง้ เวทีอย่ างเป็ นระบบมากขึน้ จากทฤษฎีท่ ี
อิง การปฏิบั ติ ของกลุ่ ม ให้ เ ป็ นของแถม เพื่อนั่ งฟั ง การนาเสนอ
ผลงานของกลุ่มและเรี ยนรู้ ไปด้ วยกันให้ ได้ ประเด็นวิธีคิด พร้ อมกับ
สะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ ให้ ผ้ ู น าเสนอได้ ท ราบผลการปฏิ บั ติ แ ละ
เรี ยนรู้ ตนเอง ต่ างได้ พัฒนาตนเองไปด้ วยกันมากยิ่งๆ ขึน้ ไปด้ วย

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖๐

๑๒
เพม่ิ ลกู เลน่ และใสศ่ ลิ ปะเพือ่ เรยี นรู้
การนาเสนอใหส้ รา้ งสรรค์

การทางานของทัง้ ๕ กลุ่มจาก ๙ จังหวัดของกลุ่ม อสม.และ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการในการอบรมเชิงปฏิ บตั ิการในครัง้ นี ้
ทุกกลุ่มทางานและเตรี ยมการนาเสนอผลงานของตนอย่างจริ งจัง การ
เตรี ยมทีม เตรี ยมสื่อ และการติดตังในรู
้ ปแบบที่แต่ละทีมต้ องการ ดาเนิน
ไปอย่างเรี ยบร้ อยพร้ อมนาเสนอก่อนเวลาที่นดั หมายคือ ๘.๓๐ น.บ่งบอก
ถึงประสิทธิ ภาพและความเป็ นคนรู้งานของทุกคน ผมจัดกระบวนการให้
เวทีไปก็ เกิ ดความประทับใจผู้ ร่ว มเวทีไปด้ วย 'คนกลุ่มนี ้เ ป็ นชาวบ้า น
คนทางานแนวประชาคมและเป็ นพลเมื องที ่แข็ งขันของสังคมในระดับ
ชุมชน...' ผู้เขียนคิด
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเรี ยนรู้ ท่แี ยบคาย และลึกซึง้
จากความกระตือรื อล้ นของทีมและการที่เวทีไม่ได้ มีถึง ๙ กลุ่ม
ตามจานวนจังหวัด แต่ลดลงเหลื อ ๕ กลุ่ม อีกทังดู
้ บรรยากาศและการ
เตรี ยมตนเองของทุกกลุ่มแล้ ว ก็ประเมินได้ ทนั ทีว่าจะเป็ นเวทีนาเสนอ
ผลงานที่ราบรื่ นและมีพลังมาก ผู้เขี ยนจึงขอใช้ เวลา ๑ ชัว่ โมงก่อนการ
นาเสนอ เพื่อให้ เวทีทากิจกรรม Reflection หรื อทบทวนเรี ยนรู้คณ
ุ ค่าและ

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖๑
ความหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองได้ ทา ตลอดจนผู้คนรอบข้ างและ
สิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ ามาในประสบการณ์ ของตน เพื่อเกิดความซาบซึ ้งและ
เป็ นแรงบันดาลใจของตนเองสาหรับทางานต่อไป

อธิบายภาพ : กลุ่มผู้เข้ าอบรมเชิงปฏิ บัติการจาก ๙ จังหวัด ๔

ภูมิภาคทัว่ ประเทศ เป็ น อสม.ดีเด่นหลายสาขาทั ้งระดับเขตและระดับชาติ กับ
เจ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุข และนั กวิ ช าการสาธารณสุข ช านาญการหลายสาขา
เช่นกัน ทีมวิทยากร : หน้ าสุด อาจารย์นพดล พุ่มยิ ้ม และที่สองแถว ๒ จาก
ซ้ าย อาจารย์ กมาลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ ศูนย์ สช.ภาคเหนือ นครสวรรค์ แถว
หลังสุด ยืนกลางเสือ้ ลายสก๊ อต : อาจารย์ กฤตภพ จันทวงศ์ ศูนย์ สช.ภาค
กลาง และภาคตะวั น ออก ชลบุ รี ริ ม ขวาสุ ด แถวสองและแถวหนึ่ ง
ตามลาดับ อาจารย์ ศิรินทร์ ภรณ์ อัจจิมางกูร และอาจารย์ วีณาพร สาอางศรี
ศูนย์ สช.ภาคใต้ นครศรีธรรมราช แถวสองที่ ๓ อาจารย์ ณัฐพัชร์ ทองคา และ
ริ มซ้ ายสุ ด แถวที่ ๑ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ วิรัตน์ คาศรี จันทร์ จากภาควิ ช า
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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๖๒

อธิบายภาพ : การสาธิ ตการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และวิธีสอน
แบบกลุ่มพี่เลี ้ยงโดยใช้ ของจริ งและฐานการทางานในชุมชนเป็ นสื่ อการ
เรี ยนรู้ ของกลุ่มผู้เข้ าอบรมจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก
กลุ่ม อสม.มีทกั ษะการสอนและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบนี ้ได้
อย่างมีพลังมาก
จากนัน้ ก็ให้ เวทีพฒ
ั นาเครื่ องมือเพื่อฟั งการนาเสนอและทาเวที
เรี ยนรู้ ให้ เป็ นการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมของสังคมประชาธิ ปไตยไป
ด้ ว ยโดยการโหวตและให้ ค ะแนนประเมิ น อย่ า งมี หลั กเกณฑ์ กลุ่ ม
นักวิชาการและเจ้ าหน้ าที่จะได้ เห็นจุดเชื่อมของวิถีชมุ ชนกับเครื่ องมือการ
วิจยั และแบบฟอร์ มที่ตนเองคุ้นเคย ส่วน อสม.และผู้นาชุมชนก็จะเห็น
พัฒนาการและการยกระดับประสบการณ์ ชีวิตของตนให้ เป็ นประเด็นที่
ปรากฏขึ ้นเป็ นแบบสอบถาม เห็นวิธีเดินเชื่อมต่อกันให้ เกิดจุดร่วมที่พอดี
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๖๓
เนื่องจากเวทีอบรมเชิงปฏิ บตั ิก ารครัง้ นี ้เป็ นหัวข้ อเกี่ยวกับการ
เดินอย่างมียทุ ธศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิธีการเป็ นครู และนาเอาหลักสูตรไปใช้
สร้ างเครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคในระดับ ชุ มชนผ่ า นการขั บ เคลื่ อ น
เครื อข่ายครู อสม.และโรงเรี ยน อสม. ดังนัน้ เราจึงควรจะเรี ยนรู้ และให้
เสียงสะท้ อนแก่ทกุ กลุ่มไปด้ วยว่า จากการออกแบบวิธีคิด วางแผน และ
นาเสนอผลงานซึ่ง ได้ เ ห็นจากแต่ล ะกลุ่ มนัน้ สะท้ อนให้ เ ห็นถึง ความ
เข้ มแข็ ง และแนวโน้ มที่ บ่ ง บอกความเข้ มแข็ ง ยั่ง ยื น ในการกลั บ ไป
ดาเนินการต่อไปของกลุ่มอย่างไรบ้ าง
การสร้ างเครื่องมือบนเวที และวิธีการใช้
๑. ใช้ ฟ ลิ ปชาร์ ตบนบอร์ ดขาตัง้ ระดมความคิ ดของเวที โดย
ถาม ๓ คาถาม คือ
๑.๑ คาถามที่ ๑ หากจะพิจารณาดูมิติความเข้ มแข็ ง
และแนวโน้ มความเข้ มแข็ ง ยั่ง ยื นของเครื อ ข่ า ยครู โ รงเรี ยนอสม.ผ่ า น
แนวคิ ด การวางแผนงาน และการนาเสนอผลงานในเวทีค รั ง้ นี ส้ ั ก
๓ องค์ประกอบ เวทีเห็นว่าควรจะดูผ่านอะไรบ้ าง?
เวทีอภิ ปรายและสะท้ อนแนวคิดพอเป็ นตัวอย่างการ
เรี ยนรู้ รวบรวมได้ ๓ องค์ประกอบคือ
(๑) ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
(๒) ความเป็ นวิถีชีวิต
(๓) ความเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
๑.๒ คาถามที่ ๒ ในแต่ละองค์ประกอบ มีอะไรเป็ น
ตัวชี ้วัดบ้ าง? ซึง่ รวบรวมทรรศนะได้ จากเวทีพอเป็ นตัวอย่างการเรี ยนรู้ คือ
....
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๖๔
(๑) ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
- มีการสร้ างคน สร้ างการสืบทอด
- มีการสร้ างสิ่งใหม่ นวัตกรรม
(๒) ความเป็ นวิถีชีวิต
- มีการสร้ างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา
(๓) ความเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
- นาไปใช้ ได้
- ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
- ทุกภาคส่วนได้ เป็ นเจ้ าของ
๑.๓ คาถามที่ ๓ แต่ละองค์ประกอบ เวทีจะมีเกณฑ์ใน
การให้ คะแนนกี่ระดับ และความหมายการให้ คะแนนเป็ นอย่างไร ? ซึ่งได้
ข้ อตกลงว่าจะให้ คะแนน ๔ ระดับ โดยมีน ้าหนักความหมายต่างกันไป คือ
... ดี = ๑ | ดีมาก = ๒ | ดีเยี่ยม = ๓ | อัศจรรย์ = ๔
๒. ทาแบบให้ การประเมิ นพิมพ์ เ ป็ นตารางลงในคอมพิว เตอร์
โน็ตบุ๊คและฉายผ่าน LCD ขึน้ จอให้ เห็นทัว่ ทังห้
้ อง เตรี ยมเป็ น ๕ ตาราง
สาหรับให้ คะแนนและสะท้ อนผลการประเมินจากเวทีสาหรับการนาเสนอ
๕ กลุ่ม
๓. เมื่อแต่ละกลุ่มนาเสนอเสร็ จแล้ ว ผมซึง่ เป็ นวิทยากรบนเวทีก็
จะฉายแบบประเมินเพื่อร่วมกันให้ คะแนนพร้ อ มกันทังเวที
้ โดยการยกมือ
โหวตโดยถามทีละองค์ประกอบและให้ ทกุ คนยกมือให้ คะแนนอย่างอิสระ
๔. เมื่อทุกคนยกมือให้ คะแนน ก็จะมีทีมวิทยากรผู้ช่วย ช่วยนับ
คะแนนและแจ้ งผลบันทึกลงคอมพิวเตอร์ และฉายให้ เห็นพร้ อมกัน เมื่อ
ครบทุกองค์ประกอบก็รวมคะแนน
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๖๕
๕. นอกจากการให้ ค ะแนนจากวิ ธี ร่ ว มกันโหวตโดยเวที แ ล้ ว
วิทยากรก็ร่วมตังข้
้ อสังเกตให้ แก่ทีมและหมายเหตุกากับให้ เป็ นรายกรณี
ไปด้ วย
๖. นอกจากแต่ละกลุ่มและทังเวที
้ จะทราบผลทันทีแล้ ว เมื่อทุก
กลุ่มนาเสนอเสร็ จเรี ยบร้ อย ผมเองและทีมวิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนก็ร่วมกันให้ ข้อสังเกตเพื่ อเสริ มความมัน่ ใจ
ในด้ านที่เป็ นความเข้ มแข็งของแต่ละทีมด้ วย
เห็นตนเองจากเสียงสะท้ อน และความคาดหวังของสังคมภายนอก
กลุ่มจากจังหวั ดภาคใต้ ผลการโหวตจากเวที : มีความโดด
เด่นระดับดีเยียมในด้ านเห็นความต่อเนื่องของการดาเนินงาน ข้ อสังเกต
ของวิ ทยากร : มีความเด่นด้ านความเป็ นทีม วิ ชาการหลากหลาย มี
ความเป็ นหนุม่ เป็ นสาว การคิดเชื่อมโยง เชิงระบบ ความกล้ าแสดงออก
กลุ่มจากจังหวั ดภาคเหนื อ ผลการโหวตจากเวที : มีความ
โดดเด่น ระดับดี เ ยี่ ย มในองค์ ป ระกอบที่จ ะเป็ นฐานความยั่ง ยื นอยู่ ที่
องค์ประกอบด้ า นความเป็ นวิ ถีชีวิ ต ข้ อสัง เกตของวิ ทยากร : มี ทีม
วิชาการเข้ มแข็ง เปิ ดกว้ างให้ เครื อข่าย อสม.และชุมชน
กลุ่ ม จากจั ง หวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ผลของการ
โหวตจากเวที : มีความโดดเด่นระดับดีเยี่ยมในองค์ประกอบที่จะเป็ น
ฐานความยัง่ ยืนอยูท่ ี่องค์ประกอบด้ านความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
ข้ อสังเกตของวิ ทยากร : ทีมมีความเป็ นธรรมชาติ สื่ อบุคคล สื่ อความ
จริ งใจ การสนทนา การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าเชิงบวก พลังของสื่ อบุคคล
ความกลมกลืนกับวิถีชีวิต
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๖๖
กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ผลการโหวตจากเวที : มี
ความโดดเด่นระดับดีเยี่ยมในองค์ประกอบที่จะเป็ นฐานความยัง่ ยืนอยู่ที่
องค์ประกอบด้ านความมีประโยชน์ต่อชุมชน ข้ อสัง เกตของวิ ทยากร
: ที ม ของกลุ่ ม ภาคกลางและภาคตะวัน ออกเป็ นที ม ที่ เ ก่ ง ในการจัด
กระบวนการ ความเป็ นทีมเข้ มแข็ ง มีวิธีคิด วิธีสะท้ อน เป็ นกลุ่มเรี ยนรู้
ที่มีพลัง
กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ (ท่ าตะโก) ผลของการโหวตจากเวที
: มีความโดดเด่นระดับดีมากในองค์ประกอบที่จะเป็ นฐานความยัง่ ยืนอยู่
ที่องค์ประกอบด้ านการมีความต่อเนื่องของการดาเนินงาน ด้ านที่เด่น
ขึ น้ ม าได้ ระ ดั บ ดี เยี่ ยมม ากก ว่ า ด้ าน อื่ น คื อ ด้ านค วา มเป็ นวิ ถี
ชีวิต ข้ อสังเกตของวิทยากร : ทีม อสม.และเครื อข่ายครู อสม.ของกลุ่ม
นครสวรรค์มีความเด่นในการสอน บรรยาย การพูด การเป็ นวิทยากรให้
การเรี ยนรู้ เชิงเนื ้อหา

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖๗

ตัวอยา่ งการใหค้ ะแนน
ความเขม้ แข็งและแนวโนม้ ความยัง่ ยืนของเครือขา่ ยครโู รงเรยี น อสม.

มิติการพิจารณาความยั่งยืน
ดี = ๑

ดีมาก = ๒

ดีเยี่ยม = ๓

อัศจรรย์ = ๔

กลุ่มนครศรี ธรรมราช
มิติการพิจารณาความยั่งยืน
๑) ความต่ อเนื่องของการดาเนินงาน
 มีการสร้ างคน สร้ างการสืบทอด
 มีการสร้ างสิ่งใหม่ นวัตกรรม
๒) ความเป็ นวิถีชีวิต
 มีการสร้ างการมีส่วนร่ วมคิดและทา
๓) ความมีประโยชน์ ต่อชุมชน
 นาไปใช้ ได้
 ก่ อเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ทุกภาคส่ วนเป็ นเจ้ าของ
รวม
เด่ น :

ดี
-

ดีมาก
-

ดีเยี่ยม
๑๙

อัศจรรย์
๑

รวม
๒๐

๑

๓

๑๐

๒

๑๖

๑

๑

๑๓

๙

๑๙

๒

๔

๔๒

๗

๕๕

การคิดเชื่อมโยง เชิงระบบ ความกล้ าแสดงออก

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖๘

ดี = ๑

ดีมาก = ๒

ดีเยี่ยม = ๓

อัศจรรย์ = ๔

กลุ่มนครสวรรค์ :
มิติการพิจารณาความยั่งยืน
๔) ความต่ อเนื่องของการดาเนินงาน
 มีการสร้ างคน สร้ างการสืบทอด
 มีการสร้ างสิ่งใหม่ นวัตกรรม
๕) ความเป็ นวิถีชีวิต
 มีการสร้ างการมีส่วนร่ วมคิดและทา
๖) ความมีประโยชน์ ต่อชุมชน
 นาไปใช้ ได้
 ก่ อเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ทุกภาคส่ วนเป็ นเจ้ าของ
รวม

ดี
๒

ดีมาก
๒๔

ดีเยี่ยม
๑

อัศจรรย์
-

รวม
๒๗

๖

๑๕

๓

-

๒๔

๕

๑๖

๒

-

๒๓

๑๓

๕๕

๖

-

๗๔

ดี
-

ดีมาก
๔

ดีเยี่ยม
๑๓

อัศจรรย์
-

รวม
๑๗

-

๕

๑๖

๖

๒๗

-

๒

๒๑

๓

๒๖

-

๑๑

๕๐

๙

๗๐

เด่ น : พูด บรรยาย สอนเนือ้ หา

กลุ่มนครสวรรค์ :
มิติการพิจารณาความยั่งยืน
๗) ความต่ อเนื่องของการดาเนินงาน
 มีการสร้ างคน สร้ างการสืบทอด
 มีการสร้ างสิ่งใหม่ นวัตกรรม
๘) ความเป็ นวิถีชีวิต
 มีการสร้ างการมีส่วนร่ วมคิดและทา
๙) ความมีประโยชน์ ต่อชุมชน
 นาไปใช้ ได้
 ก่ อเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ทุกภาคส่ วนเป็ นเจ้ าของ
รวม

เด่ น : กระบวนการทีม วิธีคิด วิธีสะท้ อน เป็ นกลุ่มเรี ยนรู้ ท่ มี ีพลัง

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๖๙
กลุ่มอานาจเจริ ญ : ยโสธร
มิติการพิจารณาความยั่งยืน
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม อัศจรรย์ รวม
๑๐) ความต่ อเนื่องของการดาเนินงาน
๒
๑๙
๒๑
 มีการสร้ างคน สร้ างการสืบทอด
 มีการสร้ างสิ่งใหม่ นวัตกรรม
๑๑) ความเป็ นวิถีชีวิต
๔
๑๖
๒๐
 มีการสร้ างการมีส่วนร่ วมคิดและทา
๑๒) ความมีประโยชน์ ต่อชุมชน
๙
๑๐
๒
๒๑
 นาไปใช้ ได้
 ก่ อเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ทุกภาคส่ วนเป็ นเจ้ าของ
รวม
๑๕
๔๕
๒
๖๒
เด่ น : ความเป็ นธรรมชาติ สื่อบุคคล สื่อความจริ งใจ การสนทนา การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าเชิงบวก
พลังสื่อบุคคล ความกลมกลืนกับการดาเนินชีวิต

กลุ่มนครสวรรค์ :
มิติการพิจารณาความยั่งยืน
๑๓) ความต่ อเนื่องของการดาเนินงาน
 มีการสร้ างคน สร้ างการสืบทอด
 มีการสร้ างสิ่งใหม่ นวัตกรรม
๑๔) ความเป็ นวิถีชีวิต
 มีการสร้ างการมีส่วนร่ วมคิดและทา
๑๕) ความมีประโยชน์ ต่อชุมชน
 นาไปใช้ ได้
 ก่ อเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ทุกภาคส่ วนเป็ นเจ้ าของ
รวม

ดี
-

ดีมาก
๑๓

ดีเยี่ยม
๑๐

อัศจรรย์
๑

รวม
๒๔

-

๓

๒๔

-

๒๗

-

๖

๒๐

๕

๓๑

-

๒๒

๕๔

๖

๘๒

เด่ น : ทีมวิชาการแข็งขัน เปิ ดกว้ างให้ เครื อข่ าย อสม. ชุมชน

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๐

๑๓
บทสังเคราะห์และสรุปบทเรยี น

การค้นหาครูและการสรา้ งครูเพื่อขับเคลือ่ นโรงเรียน อสม.
วิรัตน์ คาศรี จนั ทร์
ณัฐพัชร์ ทองคา
บทเรี ยนจากประสบการณ์ ของ อสม.และเครื อ ข่ายคนทางาน
จากหลายสาขาที่ได้ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และถอดบทเรี ยนในครัง้
นี ้ ได้ ใ ห้ บทสรุ ปที่สอดคล้ องกับความจาเป็ นและเงื่ อนไขดาเนินการใน
ระดับชุมชนต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี โดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
๑. กระบวนการเรี ย นรู้ ของชุ ม ชนที่ส ะท้ อนอยู่ใ นการขั บเคลื่ อน
เครื อข่ ายโรงเรี ยน อสม.
๑.๑ มุ่ งเป้าหมายเพื่ อการผสมผสานความจาเป็ นหลาย
ด้ านของชุมชน
การขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น อสม . ที่ ส ะท้ อนอยู่ ใ น
ประสบการณ์ ก ารท างานของ อสม.และเครื อ ข่ า ยของคนท างานที่
เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ชมุ ชนอีกหลายสาขา มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายการทางาน
บนประเด็นปั ญหาและความจาเป็ นของชุมชนในพื ้นที่ต่างๆ ของประเทศ
ผสมผสานอยู่ในกระบวนการเดียวกันหลายด้ า น ที่สาคัญคื อ ประเด็ น
สุขภาพ ประเด็นทางด้ านการพัฒนาความเข้ มแข็งของเครื อข่ายผู้บริ โภค
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๑
ในชุมชน ประเด็นทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม ประเด็ นทางด้ านเศรษฐกิจและ
การประกอบอาชีพของชุมชน ประเด็นทางด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ประเด็นทางด้ านสื่อชุมชน ประเด็นทางด้ านการรณรงค์และส่งเสริ มการ
มีส่ว นร่ วมของปั จเจก ครอบครัว และชุมชน ในการสร้ างเสริ มสุข ภาพ
เหล่านี ้เป็ นต้ น
การสะท้ อนความจาเป็ นหลายด้ านของชุมชน ในกระบวนการ
เรี ยนรู้ ของเครื อข่ าย อสม.และชุมชน ซึ่งเป็ นพื ้นฐานสาหรับการพัฒนา
เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น อสม.นัน้ นอกจากเป็ นลั ก ษณะเฉพาะของการ
ปฏิบตั ิการที่มีพื ้นที่ชมุ ชนแล้ ว ก็สะท้ อนถึงความเป็ นจริ งของชุมชนที่ทา
ให้ เ ครื อ ข่ า ย อสม. รวมทัง้ กลุ่ มผู้ เป็ นปราชญ์ ชาวบ้ า น และเครื อ ข่ า ย
ดาเนินการต่างๆ ที่เชื่อมโยงอยูก่ บั การขับเคลื่ อนโรงเรี ยน อสม.ในชุมชน
ได้ เรี ยนรู้ และแก้ ปัญหาด้ วยตนเองจากความจาเป็ นของการปฏิ บตั ิหลาย
ประการด้ วยกัน เช่น ในแต่ละชุมชนมีกลุ่ม อสม.และเครื อข่ายแกนนาของ
ชุมชนในจานวนที่จากัด ทาให้ จาเป็ นที่จะต้ องพึง่ การปฏิบตั ิของตนเองใน
หลายเรื่ องไปในเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน การทางานในพื ้นที่ชุมชนให้
บรรลุจดุ หมายที่ต้องการในปั จจุบนั นัน้ เชื่อมโยงกับเครื อข่ายปั ญหาและ
ความจาเป็ นหลายด้ าน ชุมชนจึงมีความจาเป็ นต้ องพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ ไปบนความเป็ นจริ งดังกล่าว
๑.๒ เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ จากกิจกรรมและการปฏิบัติ
ฐานการเรี ยนรู้และแหล่งประสบการณ์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ส าคัญ ของเครื อ ข่ า ยโรงเรี ยน อสม. มี ลั ก ษณะเป็ นการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์และการลงมือปฏิ บตั ิ ซึ่งผสมผสานอยู่ในกิจกรรมต่ างๆ ที่
เชื่ อ มโยงอยู่ กับ สภาพการด าเนิ นชี วิ ต ในชุ มชน เช่น อยู่ ใ นวงจรการ
ประกอบอาชีพและการทามาหากิน การดาเนินชีวิต ตลอดจนการทางาน
ชุมชน และงานบุญงานประเพณี งานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๒
ในการจัดกิจกรรมและฐานเพื่อการเรี ยนรู้อย่างบูรณาการ อสม.
และเครื อข่ายผู้มีศกั ยภาพเป็ นครู ภูมิปัญญาของชุมชน ที่จะสามารถระดม
พลังการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนเครื อข่ายโรงเรี ยน อสม. จะเป็ นกระบวนการ
ที่เน้ นทักษะ และภูมิปัญญาของ อสม.และสอดคล้ องกับวิธีการเรี ยนรู้ของ
ชาวบ้ าน เช่น เน้ นการเรี ยนรู้จากการทากิจกรรม การเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่ม การ
เรี ยนรู้ ที่เ น้ นการพูดและฟั ง การเรี ยนรู้ ที่ยืดหยุ่นและมี ความหมายต่อ
ประสบการณ์ ใ นชี วิ ตประจ าวันของชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ นต่า งๆ เหล่ า นี ้
เป็ นต้ น
๑.๓ เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ เชิงปฏิสัมพันธ์ ในแนวราบ
กระบวนการเรี ย นรู้ ของชาวบ้ า น และกระบวนการเรี ย นรู้ ที่
ดาเนินการภายใต้ แ นวคิ ดการขับเคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น อสม. ซึ่ ง
สะท้ อ นขึ น้ มาจากประสบการณ์ แ ละความส าเร็ จ ของ อสม.ต้ น แบบ
ตลอดจนเครื อข่ายนักวิชาการสาธารณสุข และเครื อข่ายคนทางานชุมชน
ในพื ้นที่ตา่ งๆ ของประเทศ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกันที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ ง คื อ เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามเป็ นประชาธิ ป ไตยอยู่ ใ น
วัฒนธรรมการปฏิบตั ิของชุมชน กล่าวคือ มีความเสมอภาค ส่งเสริ มการ
คิดริ เริ่ ม และส่งเสริ มการแสดงออกของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริ ม
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการแบ่งปั นประสบการณ์ ให้ กนั และกันอย่าง
กว้ างขวาง ทาให้ เกิดกระบวนการเชิงสังคมและเพิ่มพูนพลังการเรียนรู้เพือ่
แก้ ปัญหาด้ วยการจัดการอย่างมีส่วนร่ วม ครอบคลุมปั ญหา และความ
จาเป็ นอันแตกต่างหลากหลายของปั จเจกและชุมชนที่อยูร่ ่วมกันในชุมชน
ได้ ดีกว่ารู ปแบบที่ดาเนินการให้ อย่างเบ็ดเสร็ จจากกลไกภายนอก
๒. หลักสูตรและการออกแบบกระบวนการ
โดยมากแล้ ว เครื อข่าย อสม.ที่มีความสามารถเป็ นวิทยากรและ
เป็ นครู ชุ ม ชน รวมทัง้ เครื อ ข่ า ยภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชน ปราชญ์ ช าวบ้ า น
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๓
ตลอดจนกลุ่มผู้ซึ่งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ของชุมชนที่ชุมชนสามารถระดม
เป็ นเครื อข่ายขับเคลื่อนโรงเรี ยน อสม.นัน้ จะสามารถจัดกระบวนการด้ วย
ตนเองได้ อย่างสอดคล้ อง และกลมกลืนกับเงื่อนไขจาเพาะของชุมชนตาม
ท้ องถิ่นต่า งๆ ดังนัน้ การพัฒนานวัตกรรมด้ านหลักสู ตร และโครงการ
ทางด้ านการศึกษาเพื่อดาเนินการโดยเครื อข่ายโรงเรี ยน อสม.ในระยะ
ริ เ ริ่ ม ที่ต้ อ งการให้ เ ป็ นกระบวนการเชื่ อ มโยงให้ กิ จกรรมและความ
เคลื่อนไหวทางด้ านต่างๆ ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ชุมชนหนึ่งๆ สามารถบูรณาการ
เข้ าหากันนัน้ โดยมากแล้ วจึงมีลกั ษณะที่เน้ นกระบวนการที่จะสามารถคิด
และริ เริ่ มออกจากเครื อ ข่าย อสม.และเครื อข่า ยครู อสม.ที่มีอยู่ในพื ้นที่
ส่วนรู ปแบบที่มีหลักสูตร และกรอบเนื อ้ หาซึ่งถ่า ยทอดให้ แก่เครื อ ข่า ย
อสม.ด้ วยการอบรมนัน้ จะมี อสม.และเครื อข่ายครู อสม.ของชุมชนเพียง
บางส่วนเท่านันที
้ ่จะสามารถดาเนินการและนาไปขยายผลในทางปฏิ บตั ิ
ได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ ดังนัน้ ในระยะแรกๆ นี ้ จึงควรให้ ความสาคัญกับ
การสร้ างประสบการณ์ที่มีความพอดี ระหว่างการยกระดับประสบการณ์
จากการทางานสาธารณสุ ข มูลฐานในชุมชนให้ เ ริ่ มเชื่อ มโยงกับความ
จาเป็ นสาหรับพัฒนาไปสู่การดาเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและการ
ดาเนินงานที่มีชุมชนเป็ นตัว ตัง้ มากยิ่ ง ๆ ขึ น้ บนฐานความพร้ อมของ
เครื อข่ายครู อสม.และชุมชน
๓. ระดับของการใช้ เทคโนโลยีและกลวิธีในการใช้ ส่ อื การเรี ยนรู้
การใช้ สื่ อ บัน ทึ ก ประเด็ น และส่ ง เสริ ม การระดมความคิ ด
ตลอดจนเอื ้อต่อการแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างกว้ างขวางของ
ประชาชนที่มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมและเวทีเ รี ยนรู้ ที่เ ครื อ ข่ า ยครู อ สม .
ดาเนิน การขึ น้ จะมี ลักษณะที่ เ รี ย บง่ า ยและส่ ง เสริ มความมั่น ใจที่จ ะ
ดาเนินการต่า งๆด้ ว ยตนเองของเครื อ ข่ า ยครู อสม. ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งให้
ความสาคัญกับระดับความคุ้นเคยกับสื่ อ ตลอดจนระดับนวัตกรรมและ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๔
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่นามาใช้ ในกระบวนการทากิจกรรมในโอกาส
ต่างๆ ที่สาคัญคือ การเน้ นสื่อที่ครู อสม.มีความถนัด สามารถเตรี ยมและ
ใช้ ด้ ว ยตนเองในสถานการณ์ ข องการจัดกิ จ กรรมได้ เช่ น ฟลิ ปชาร์ ต
แผนภาพ รวมทั ง้ ทั ก ษะในการใช้ สื่ อ พื น้ ฐานซึ่ ง จะช่ ว ยขยายขี ด
ความสามารถของการทางานในสถานการณ์ จริ งของครู อสม. เช่น การ
พูดไมโครโฟน การใช้ เครื่ อ งฉายและสื่ อการนาเสนอภาพต่างๆ เหล่า นี ้
เป็ นต้ น
๔. การเรี ยนรู้ ความเชื่อมโยง
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างเชื่อมโยง เป็ นอีกมิติหนึง่ ที่ผสมผสานอยู่
ในกระบวนการ ซึง่ จะนาเสนอให้ สัมผัสและเห็นได้ อย่างซาบซึ ้งจากการ
อธิ บาย ถ้ อยคา ตัวอักษร และการบันทึก แต่จะเข้ าถึงและสัมผัสด้ วยการ
จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านเหตุการณ์ดงั กล่าวด้ วยตนเองโดย
มีเครื อข่าย อสม.เป็ นพี่เลี ้ยง และผู้เกื ้อหนุนกระบวนการเรี ยนรู้ การจัดการ
กลุ่มและเวทีเพื่อให้ เกิดมิติดงั กล่าว เครื อข่ายครู อสม.จะมีวิธีสร้ างลาดับ
พัฒนาการ พร้ อมกับเชื่อมโยงให้ เห็นการเติบโต งอกงาม รวมทังสร้
้ าง
ปฏิ สัมพันธ์ และชี ้นาให้ เห็นความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงที่ค่อยๆ ซับซ้ อนขึน้
ซึ่ง ทาให้ ผ้ ูร่ ว มเวทีส ามารถสร้ างบทสรุ ป เชื่อ มโยงให้ เ ป็ นความเข้ า ใจ
กลับไปบนฐานประสบการณ์ตนเองได้ จากนันก็
้ จะนาไปใช้ กากับการคิด
และการปฏิบตั ิได้ ดีกว่าเดิม
ในการให้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ อย่า งเชื่อ มโยงในลักษณะ
ดังกล่าว เครื อข่ายครู อสม.จะมีทกั ษะในการอธิ บายผสมผสานกันหลาย
มิ ติ ทัง้ เชื่ อ มโยงกับ ความรู้ สมัย ใหม่ จ ากโลกภายนอก ความรู้ จาก
ประสบการณ์ชมุ ชนภูมิปัญญาชาวบ้ าน ตลอดจนความรู้ที่เครื อข่าย อสม.
จะสะท้ อนไปกับการเกิดการเรี ยนรู้ไปบนเวทีและได้ จากพื ้นฐานของผู้ร่วม
กิจกรรมในเวที ที่สาคัญคือ การอ้ างอิงอยูก่ บั การมีความรู้เกี่ยวกับระบบ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๕
วิ ธี คิ ดของชุ มชนของตน ซึ่ง ทาให้ มี พลัง ในการแจกแจงและ
เชื่อมโยงเข้ าสู่ เ รื่ อ งราวและประสบการณ์ ต่างๆ ที่อ ยู่ใกล้ ตัว ของกลุ่ ม
ชาวบ้ านที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายการทางานของเครื อข่าย อสม.ตามชุมชน
ต่างๆ
๕.สรุ ป
การพัฒนาประสบการณ์ของชุมชน รวมทังประสบการณ์
้
ในการ
ทางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนต่างๆ ของประเทศ เพื่อส่งเสิ รมการ
จัดการด้ วยตนเองของประชาชนให้ มีความเข้ มแข็งยัง่ ยืน รวมทังสามารถ
้
เป็ นทุนประสบการณ์ของชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในอันที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ สามารถบรรลุจดุ หมายตามความจาเป็ นต่างๆ ได้ อย่างสอดคล้ องกับ
เงื่อนไขของสังคมและสิ่ งแวดล้ อมในปั จจุบนั ได้ มากยิ่งๆ ขึน้ โดยเฉพาะ
การยกระดับความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนและชุมชน ให้ สามารถจัดตังและด
้
าเนินการระบบปฏิ บตั ิการ
ต่างๆ ที่จาเป็ นขึ ้นของชุมชน จะทาให้ การจัดการภาคสาธารณะในท้ องถิน่
ของภาคประชาชนและชุมชน มีความเข้ มแข็ ง ซึ่งก็จะส่งเสริ มให้ เกิดสุข
ภาวะสาธารณะของชุมชน ที่สอดคล้ องกับความจาเป็ นร่วมกันของสังคม
และสามารถสนองตอบต่อความจาเพาะของชุมชนในท้ องถิ่นต่างๆ ได้
เป็ นอย่างดีมากยิ่งๆ ขึ ้น ซึง่ การนาเอาประสบการณ์ของ อสม.และ
ประสบการณ์ ในการทางานสาธารณสุ ข มูล ฐานของชุมชน มาพัฒ นา
ต่อยอดให้ เป็ นการจัดการการเรี ยนรู้และเป็ นเครื อข่ายขับเคลื่ อนโรงเรี ยน
อสม.นี ้นับว่าเป็ นนวัตกรรมการศึกษาทางด้ านสุขภาพภาคประชาชนทีจ่ ะ
สามารถด าเนิ น การด้ วยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ขยายผล
ประสบการณ์ ของเครื อข่าย อสม.ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานของประเทศมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๓ ทศวรรษ ไปสู่
การดาเนินงานในเชิงระบบโดยมีพื ้นที่ชมุ ชนเป็ นตัวตัง้ เชื่อมโยงกับระบบ
แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๖
สุ ข ภาพและการพัฒ นาในด้ า นอื่ น อย่ า งผสมผสาน ซึ่ ง การ
ดาเนินงานดังกล่าว สะท้ อนขึ ้นจากบทเรี ยนและประสบการณ์ ที่อยู่ในวิถี
ปฏิ บัติ ซึ่ง เครื อ ข่ า ยครู อสม.และคนทางานในพืน้ ที่ชุมชนต่า งๆ ของ
ประเทศจะมีองค์ความรู้ และมีการสั่งสมบทเรี ยนจากประสบการณ์ ที่จะ
สามารถแปรแนวคิดต่างๆ ให้ สะท้ อนไปสู่การดาเนินการภาคปฏิ บตั ิได้
เป็ นอย่างดี ดังสะท้ อนอยู่ในแนวคิด และบทเรี ยนในการค้ นหาครู และ
สร้ างเครื อข่ายครู เพื่อขับเคลื่อนโรงเรี ยน อสม.นี ้

แนวคิดในการค้นหาครู และสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.

๗๗
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เอกสารชุดการจัดการความรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชุมชนกับกระบวนการสร้ างความเข้ มแข็ง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ชมุ ชนอย่างมีส่วนร่วม
วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน
แนวคิดในการค้ นหาครู และสร้ างครูขบั เคลื่อนโรงเรียน อสม.
การพัฒนาสื่อเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
คู่มอื ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาแกนนาเด็ก
คนสร้ างงาน งานสร้ างสุข

