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 ช่วงต้นเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปคารวะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมิตรมวลชน  
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และมีโอกาสได้นั่งสนทนากับผู้อํานวยการ และหัวหน้าวิชาการของโรงเรียน 
และครูใหญ่ในโรงเรียน (งงไหมครับ ครูใหญ่มาจากไหน) ในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงานวิชาการ เช่น  
การสอบ o-net โครงการ internet ตําบล โครงการ true ปลูกปัญญา เป็นต้น ทําให้ผมได้เพ่ิมรอยหยักใน
สมองได้หลายรอยเลยครับ ขอบคุณมากครับ จริงอยู่ท่ีหัวข้อการเจรจาในงานวิชาการมีหลายหัวข้อ แต่ผม
ประทับใจในเรื่องของรูปแบบการบริหารของโรงเรียน พ่ีน้องเพ่ือนครูจะพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้แก่
นักเรียน ส่วนเพ่ือนๆของนักเรียนจะช่วยกันพัฒนาจิตใจของนักเรียน เพ่ือสุดท้ายแล้วนักเรียนจะได้พัฒนา 
รอบด้าน ประมาณ 360 องศาเลยครับ ผมก็เลยต้ังชื่อบทความนี้ตามความประทับใจของผม เท่าท่ีผม 
จับประเด็นได้ ลายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตาม 
 รูปแบบการบริหารของโรงเรียนมิตรมวลชนจากการสนทนาเท่าท่ีผมสรุปได้นั้น แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
ดังนี้ 
 รูปแบบ 1. โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆกับช่วงชั้นตามหลักสูตรปี 2544 
แต่ท่ีโรงเรียนมิตรมวลชนจะไม่เรียกว่า ช่วงชั้น แต่จะเรียกเป็นโรงเรียนเลย โดยมีชื่อโรงเรียนต่างๆดังนี้ 
  ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 3 เรียกว่า โรงเรียนเทิดไทย 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียกว่า โรงเรียนคุ้มเกล้า 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียกว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 ซ่ึงแต่ละโรงเรียนเล็กๆนั้น คณะครูท่ีสอนประจําในแต่ละโรงเรียนก็จะมีการเลือกต้ังครูใหญ่ และ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการข้ึนมา เน้นย้ํานะครับว่า เฉพาะงานวิชาการเท่านั้น งานอ่ืนๆก็จะเป็นลักษณะ
ภาพรวมของโรงเรียน คล้ายๆกับหลักท่ีว่า เอกภาพในเชิงนโยบาย แต่หลากหลายในทางปฏิบัติ โรงเรียน (เล็ก) 
ในแต่ละโรงเรียน สามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างเต็มท่ี สุดแล้วแต่จะสร้างสรรค์ออกมาในลักษณะอย่างไร
แต่เป้าหมายสุดท้ายคือนักเรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงการบริหารในลักษณะนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้ังอยู่บนหลักการ 2 
หลักการ กล่าวคือ  

1.เชื่อม่ันในศักยภาพของพ่ีน้องครูในแต่ละโรงเรียน (เล็ก) ในการขับเคลื่อนงานวิชาการ เนื่องจากมี
การบริหารจัดการกันเองว่าจะให้โรงเรียน (เล็ก) ของตนนั้น เม่ือได้รับนโยบายงานวิชาการมาแล้ว จะขับเคลื่อน
ไปในทิศทางใดถึงจะเหมาะสม และเราจะแปลงนโยบายออกมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ท่ีสําคัญต้องเชื่อม่ันและ
มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน งานวิชาการในแต่ละโรงเรียน (เล็ก) ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ 

2.การเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากขนาดอายุท่ีใกล้เคียงกัน  
เม่ือโรงเรียน (เล็ก) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการใดก็แล้วแต่ นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้พร้อมๆกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ท่ีสําคัญครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน (เล็ก) จะเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนท่ีตนดูแลได้เป็นอย่างดี 
เม่ือเข้าใจแล้วก็สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัยและเป้าหมายของหลักสูตร นี่แหละ
ครับหลัก Backward Design ของจริง ต้ังเป้าหมายความสําเร็จไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายโดยท่ีระหว่างการทํากิจกรรมก็จะมีการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นส่วนประกอบ 

ตามหัวข้อเลยครับ รูปแบบท่ี 1. จะใช้พ่ีน้องครูมิตรมวลชนร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาความรู้ในเชิง
วิชาการแก่นักเรียน จนนักเรียนบางคนบอกว่าตัวเองเรียนอยู่ โรงเรียนเทิดไทย ไม่ใช่โรงเรียนมิตรมวลชน 



รูปแบบ 2. เทศบาลตําบลมิตรมวลชน รูปแบบนี้เน้นการจําลองการบริหารงานของเทศบาลมาใช้ใน
โรงเรียน เพ่ือปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานคร่าวๆพอสังเขปดังนี้ 
  1.แบ่งหมู่บ้าน ออกเป็น 5 หมู่บ้าน โดยใช้บ้านพักท่ีนักเรียนได้อาศัยจริงๆ ในชุมชน 
บ้านห้วยลึกเป็นตัวแบ่ง ประมาณว่าบ้านอยู่ใกล้กันหรือบริเวณเดียวกัน ก็จะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน เพราะฉะนั้น
หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านก็จะประกอบด้วยนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แค่ข้ันตอนแรกก็ประทับใจเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนแล้วครับ เพราะแต่ละหมู่บ้านเวลาเดินมาโรงเรียนก็จะ
มีพ่ีช่วยดูแลน้องๆ เพ่ือช่วยรักษาความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ลูกบ้านตัวน้อยๆทุกคน 
  2.เม่ือได้หมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้านแล้ว ข้ันตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกต้ังนายกเทศบาลตําบล
มิตรมวลชน นักเรียนลงชื่อรับบัตรเลือกต้ัง เลือกต้ังโดยการหย่อนบัตรเลือกต้ังลงคะแนน นับคะแนน สรุปผล
การนับคะแนน ทุกข้ันตอนเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง ท่ีสําคัญเป็นการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ข้ันตอนนี้ถ้าเทียบกับโรงเรียนท่ัวไปนายกฯก็เทียบได้กับประธานนักเรียนนั้นเอง แต่วิธีนี้
เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนกับโรงเรียน 
  3.เม่ือได้นายกเทศบาลตําบลมิตรมวลชน ข้ันตอนต่อไปแต่ละหมู่บ้านก็จะเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล (สท.) หมู่บ้านละ 2 คน วิธีการเช่นเดียวกับการเลือกต้ังนายกฯ คือ นักเรียนลงชื่อรับบัตรเลือกต้ัง 
เลือกต้ังโดยการหย่อนบัตรเลือกต้ัง นับคะแนน สรุปผลการนับคะแนน ดังนั้น จะมี สท. รวมท้ังสิ้น 10 คน 
  4.เม่ือได้นายกฯ ได้ สท. แล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน 
เช่นเดิมครับ คือ ลงชื่อรับบัตรเลือกต้ัง เลือกต้ังโดยการหย่อนบัตรเลือกต้ัง นับคะแนน สรุปผลการนับคะแนน 
ดังนั้นจะมีผู้ใหญ่บ้าน รวมท้ังสิ้น 5 คน 
  5.ครบ 3 ตําแหน่งท่ีสําคัญแล้วครับ เม่ือมีการเลือกต้ัง ก็จะมีสรรหาเช่นกัน (เหมือนการ
ปกครองของไทยเลย) แต่การสรหานั้น จะเกิดจากเพ่ือนๆในแต่ละระดับชั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพ่ีจากชั้นโตๆ
ช่วยกันสรรหาในบางตําแหน่ง ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม) 
เพ่ือช่วยกันบริหารจัดการหมู่บ้านของตนเอง เป็นการฝึกการมีส่วนร่วมของนักเรียน น้องๆก็จะได้ซึมซับการ
ทํางานของรุ่นพ่ี เม่ือรุ่นพ่ีจบไปแล้ว น้องๆรุ่นนี้ ก็จะข้ึนมาทดแทนการทํางานของพ่ี โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ เพราะ
น้องๆได้เรียนรู้กระบวนการทํางานมาต้ังแต่ต้นแล้ว ปรับตัวนิดเดียว ไปโลดครับ 
 เม่ือครบทุกตําแหน่งแล้ว คณะทํางานของเทศบาลตําบลมิตรมวลชน ก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจต่างๆของ
โรงเรียน เช่น การทําเขตบริการของแต่ละหมู่บ้าน การแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน การช่วยโรงเรียนและคณะครูใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกระบวนการตรงนี้ นอกจากจะเป็นการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นทีม เน้นกระบวนการกลุ่ม พ่ีดูแลน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน การพัฒนา 
จิตอาสา เป็นต้น ผมมองต่อไปว่าการบริหารท้ัง 2 รูปแบบนั้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท้ัง 4 ด้านตาม
หลักสูตรปี 2551 อย่างแท้จริง ท้ังในเรื่องของความรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนใดสนใจรูปแบบการบริหารลักษณะนี้ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ครับ และถ้ามีโอกาสไปโรงเรียนอ่ืนๆท่ีมีจุดท่ีน่าสนใจ ผมจะ
นํามาบอกต่อนะครับ เพราะผมเชื่อว่า โรงเรียนเขต 3 เราไม่ธรรมดา ขอเพียงมีโอกาสให้แสดงความสามารถ
เท่านั้นเอง พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
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