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จิตวิญญาณครู 5 ป สู...การพัฒนาชุมชน 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา... บทสวดนี้ เช่ือวาทุกคนคงคุนชินมาตั้งแตเยาววัย แตจะมีสักกี่คนที่ซึมซับรับรู
คุณคาของ "ความเปนครู" เรือจางที่จะนําพาลูกศิษยใหถึงฝง อยางนักศึกษาทุนครู 5 ป รุนแรก 111 ชีวิต  ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) 1 ใน 12 สถาบันการศึกษา ที่รับหนาเสื่อถายทอดจิตวิญญาณความเปนครู ผาน 
"โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรครู 5 ป" โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อ.บานโคก 
และ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ถูกจําลองเปนหองเรียนฝกหัด บมเพาะความเปนครู จากการออกคายทํากิจกรรมเสริมสรางความรู
แกเด็กๆ รวมพัฒนาชุมชนคลุกคลีอยูกับชาวบาน เห็นทั้งรอยยิ้ม คราบน้ําตา และเขาถึงคําวา "จิตวิญญาณครู ที่จะนําไปสู
การพัฒนาชุมชน" ไดเปนอยางดี 3 วัน 2 คืน ที่ "แมพิมพฝกหัด" ไดประลองวิชา ความรู หลังจากร่ําเรียนมารวม 3 ป ดวย
การถายทอดทักษะการสอนตางๆ ทั้งทางดานศิลปะ รายรํา ดนตรีและทัศนศิลป ใหกับเด็กวัยประถมศึกษากวารอยชีวิต  

พอเย็นย่ําผลงานของ "แมพิมพฝกหัด" ที่สะทอนจากผลงานของเด็กๆ ถูกนํามาจัดเปนนิทรรศการเอาไวแลกเปลี่ยนเรียนรู
กันภายใน "คายครูฝกหัด" จากนั้นผลงานเหลานี้จะถูกนํามาจัดแสดงเอาไวที่ มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ "หลักสูตรครู 5 
ป" นอกจากจะปลูกฝงจิตวิญญาณ และจิตสํานึกรักในอาชีพครูแลว ยังปลูกจิตสํานึกการรับใชสังคม สรางชุมชนให
แข็งแกรง เสริมสรางความรูและวิทยาการตางๆ ใหเหมาะแกเด็กในแตชุมชน" ธริษตรี ทั่งมั่งมี (ออม) อายุ 21 ป คณะ
ศิลปกรรมศาสตร เอกศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ศิลปการแสดงศึกษา) ช้ันป 4 นักศึกษาทุนครู 5 ป เลาวา ตลอดระยะเวลา 3 ป 
กับการออกคายพัฒนาชุมชนและเสริมสรางความรูตามโรงเรียนที่ตางๆ ไมวาจะเปนที่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ, บานรักไทย 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ฯลฯ รวมสอนหนังสือแกเด็กๆ ตลอดจนสอนดนตรีพ้ืนบานประจําภาคตางๆ  

หลังจากไดมาคลุกคลีกับชาวบานงานที่ทํา ผานประสบการณตางๆ มารวมกัน รูสึกสนุกและชอบกับสิ่งที่ทํา ในสวนตัวของ 
"ออม" เอง ยิ่งทําใหรูสึกวาการตัดสินใจเรียนครูในครั้งนี้ เปนการตัดสินใจที่ถูกตอง และอยากนําความรูกลับไปพัฒนาใน
ชุมชนของเธอตอไป เชนเดียวกับ พิพัฒน เสียงชารี (กัน) อายุ 21 ป คณะศิลปกรรมศาสตร เอกศิลปกรรมศาสตรศึกษา 
(ดนตรีศึกษา) ช้ันปที่ 4 นักศึกษาครู 5 ป ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ เพราะคุณพอเปนครูสอนดนตรีพ้ืนบาน ซึมซับในสิ่งที่คุณ
พอพร่ําสอนตั่งแตเด็ก เปนแรงบันดาลใจ ทําใหสนใจวิชาชีพครู สาขาดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบาน เรียนรูและเผยแพร
เกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบานของภาคตางๆ ใหแกเด็กๆ ตามแตละกิจกรรม ซึ่งตอนนี้กําลังสานฝนตนเองสอนดนตรีพ้ืนบานตาม
วัดตางๆ ภายในชุมชนของ จ.เชียงใหม "จากประสบการณที่ไดรับมาตลอดระยะเวลา 3 ป ในหลักสูตรนี้ ไดคลุกคลีกับ
ชาวบานยิ่งสรางจุดยืนใหแกผม พูดไดเต็มปากวา ผมมีใจรักในวิชาชีพครู และมีใจเปนคร ู100% จะสรางดนตรีพ้ืนบานให
คงอยูตอไป" พิพัฒน กลาวดวยรอยยิ้ม  
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สอดรับกับ วรภัทรา เจียมเจริญ (แปม) อายุ 21 ป คณะศิลปกรรมศาสตร เอกศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) 
นักศึกษาครู 5 ป เลาวา สภาพแวดลอมตั้งแตเกิด หอมลอมดวยครู ทําใหเห็นตนแบบที่ดี รูสึกภูมิใจในอาชีพครูเนื่องจากครู
เปนผูสรางคน อยากเรียนในวิชาชีพครู แมในความเปนจริงอาชีพครูคาตอบแทนนอย แตก็ภูมิใจที่ไดสอนใหเด็กอานออก
เขียนได สิ่งเหลานี้ถือเปนคาตอบแทนที่คุมคาที่สุดแลว วรภัทรา บอกวา ถึงแมวาโครงการนี้จะไมไดรับการสนับสนุนแลว 
แตก็เห็นไดวายอดนักศึกษาไมไดลดลงไป แสดงใหเห็นวาจิตวิญญาณความเปนครู เหนือกวาสิ่งจูงใจใดๆ ความจริงการ
พัฒนาครูใหไดผลนั้น รัฐบาลตองลงทุนมากกวานี้ เพราะมีเพียงรุนแรกเทานั้นที่ไดทุน ขณะที่รุน 2 และ 3 ตองกูยืมเรียน 
และทราบวาจะไมมีโครงการนี้อีกตอไปแลว "นาเสียดายโครงการนี้มีนักศึกษาที่ไดรับทุนเพียงรุนเดียว แต มศว ก็ยังรับและ
สานตอโครงการตอไป เพื่อสานฝนใหแกเด็กที่รักในอาชีพครู ถาจะพัฒนาอาชีพครูนั้น ตองมีเงินทุนและพัฒนาอยางจริงจัง 
มีหลักประกันในเรื่องงาน ถาหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะพัฒนาจริงๆ ดังนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่รัฐบาลจะตองจัดการอยาง
จริงจังวาจะทําอยางไรตอไป" รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดี ฝายบริหาร มศว ประสานมิตร กลาว  

กระนั้น รศ.สุภาไดแตหวังวา บัณฑิตครู 5 ป รุนแรก ของ มศว จะเปนแมพิมพที่ดีของชาติ สั่งสอน ใหลูกศิษษ ตระหนักใน
คุณงามความดี เปนคนดี ออกไปรับใชสังคม เพื่อใหรัฐบาลหันมาเอาใจใส พัฒนาครู เพราะประเทศชาติจะเจริญกาวหนาได 
คนที่เรียนเกง และเปนคนดี ตองมาเปนครู 
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