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ขาวจากหนังสือพิมพมติชน         ฉบับประจําวันจันทรที่ 8  เดือนมกราคม  พ.ศ.2550    หนา 1 

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

อธิการบดี สจพ.หนุนโครงการ"โรงเรียน I see U มติชน 30 ป" มอบสือ่การสอน 1,000 ชุด ให ร.ร.
ในโครงการ พรอมสงผูเชีย่วชาญอบรมใหครู ดานอธิการบดี"มศว"สงคร-ูนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ไปชวยถายทอดวิชาการ สงหมอดูแลสุขภาพ-คุณภาพชวีิตนักเรียน ขณะที่ อจ.ครุศาสตรจุฬาฯชืน่
ชม"มตชิน"แกถึงรากเหงาปญหาการศึกษาไทย 

เมื่อวันที ่ 7 มกราคม ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนอื (สจพ.) เปดเผยกรณีที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ "มติชน" รวมกับ ศธ., มูลนิธิ 
ดร.โกวิท วรพิพัฒน และมลูนิธิอาจารยบรรจง พงศศาสตร จัดโครงการ "โรงเรียน I see U มติชน 
30 ป" เพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่ต่ํากวามาตรฐาน จํานวน 100 แหง เนื่องในโอกาสทีห่นังสือพิมพมติ
ชน มีอายุครบรอบการกอตั้งปที่ 30 วา เหน็ดวยกับโครงการนี้อยางยิ่ง เนื่องจากสรางประโยชนให
สังคมโดยรวม ฉะนั้น จึงขอเสนอตัวรวมสนับสนุนดวยการบริจาคซอฟตแวรชุดสื่อการเรียนการ
สอนในลักษณะบทเรียนอี-เลิรนนิ่ง สําหรับนักเรยีนและครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
จํานวน 500-1,000 ชุด ซ่ึงเปนชุดซอฟตแวรที่ สจพ.จัดทาํขึ้น ประกอบดวย โปรแกรมการเรียนการ
สอน 10 กวาวิชา เชน วิชาสังคมศึกษา วชิาศิลปศึกษา วิชาคณิศาสตร ฯลฯ สําหรับนักเรียนปกติ 
และนักเรียนตาบอด 

ศ.ดร.ธีรวุฒิกลาวอีกวา ที่ผานมา สพจ.ไดนําชุดซอฟตแวรส่ือการเรียนการสอนมอบใหกับ
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทีอ่ยูในสภาพขาดแดลน ปรากฏวาไดรับความสนใจจากนกัเรียน และครู
จํานวนมาก นกัเรียนรูจกัการศึกษาคนควา และเรียนรูดวยตนเอง ทั้งทีโ่รงเรียนและที่บาน จึงหวังวา
ชุดสื่อการเรียนการสอนดังกลาวจะเปนประโยชนกับโครงการนี้อยางมาก ถาโรงเรียนใดไมมีความรู
เกี่ยวกับวิธีการใชชุดสื่อการเรียนการสอนที่มอบให ตนก็ยนิดีสงผูเชีย่วชาญในสถาบันไปอบรมครู
ใหดวย เพื่อใหการนําชุดสื่อการเรียนการสอนเกิดประโยชนกับนักเรียนมากที่สุด  

ศ.ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา โครงการ
ดังกลาวเปนโครงการที่ดีที่ภาคเอกชนไดเขามามีสวนในการชวยเหลือการศึกษาของชาติ เพื่อ
ผลักดันใหการศึกษาไทยเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดี และเดินไปสูความเปนจริง โดย มศว จะเขาไปมี



สวนรวมดวยการสงครูโครงการครู 5 ปในสาขาตางๆ เชน วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรม
ศาสตร สังคม และพลศึกษา ไปชวยทํางานในโครงการ I see U นอกจากนี้ พรอมจะใหครูและ
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ซ่ึงเปนโรงเรียนที่เขมแข็งทาง
วิชาการไปชวยถายทอดวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณใหกับครู และนักเรยีน
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน I see U อีกทั้งจะขอความรวมมือจากโครงการแพทยบูรณาการของ 
มศว ใหไปชวยเหลือโรงเรียนในโครงการ เพื่อสรางสุขภาพ และคณุภาพชีวติใหนกัเรียน ที่สําคัญ 
มศว ยังมีสํานักหอสมุดกลางที่เขมแข็ง และมีสาขาบรรณรักษที่มีความรูความสามารถ ซ่ึงจะให
ความรูที่ตรงจดุกับโรงเรียนในโครงการได 

"ผมอยากใหบริจาคเงิน หรือขาวของควบคูกับการสรางความรูและความเขมแข็งใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนดวย จึงจะทําใหเกดิประโยชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยางแทจรงิ 
ผมยงัอยากเหน็มติชนที่เปนหัวเรือใหญในโครงการโรงเรียน I see U ทํางานเปนระยะๆ จากนัน้
ประเมินและตดิตามการพัฒนาของโรงเรียนในโครงการดวย" ศ.ดร.วิรุณกลาว 

รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา 
โครงการ"โรงเรียน I see U มติชน 30 ป" เปนโครงการดีที่ริเริ่มใหเกดิการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ 1.
โครงการนี้ลงไปสูรากเหงาของปญหาจริงๆ คือโรงเรียนที่ถูกปลอยปละละเลย โดยมติชนสามารถ
จับที่ปลายรากของปญหาที่สําคัญที่สุดของประเทศ ส่ิงที่อยากเห็นคืออยากใหมติชนรวมกับ
สถาบันการศึกษา หรือคณะครุศาสตร หรือสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินทําวิจัย จะไดรูวา 100 
โรงเรียนที่ดอยคุณภาพซ้ําซากเกิดจากอะไร ทั้งที่กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) ไดรับงบฯ มากที่สุด 
แตโรงเรียนทีอ่ยูปลายรากขาดแคลนอยางที่สุด ทั้งครู อุปกรณการเรยีน และงบฯ ซ่ึงงานวิจัยจะ
สะทอนความขาดแคลน และความดอยคุณภาพวาเกิดจากสาเหตุใด เพราะขณะนี ้ ศธ.มีนโยบาย
กระจายอํานาจสูทองถ่ิน และทําโรงเรียนเปนนิติบุคคล ก็สามารถนํา 100 โรงเรียนไปเชื่อมกบั
โรงเรียนอีกนบัหมื่นโรงที่อยูในขั้นโคมาได ดังนัน้ 100 โรงเรียนในโครงการนี้ จึงเหมือนเปนตน
ทางปญญาที่จะทําใหเกิดการแกปญหาอยางเปนระบบ ทําใหเห็นแสงสวาง และแนวทาง 

รศ.ดร.สมพงษกลาวอีกวา 2.ในแงขององคกร เชน มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน มูลนิธิ
อาจารยบรรจง พงศศาสตร และ "มติชน" ตองบูรณาการใหชัดเกีย่วกับการเนนการคิดเปน เนน
คุณภาพ เพราะเปนปรัชญานํา หรือแนวคิดหลักของการจัดการศึกษา เปนแกนหลักของการปรับปรุง
คุณภาพขณะนี้ โดยการปรับปรุงหองสมุดถือวาเปนหัวใจของการอาน การคนควา และ 3.เปลี่ยน
คานิยมในสังคมไทย อยางเชนกรณีที ่ "มตชิน" ประกาศวาครบรอบ 30 ป ไมขอรับกระเชาดอกไม 
ซ่ึงเปนการแสดงความยนิดีช่ัวครั้งชั่วคราว โดยเปลี่ยนมาเปนการลงไปสูคุณภาพการศึกษาของเดก็
ดอยโอกาสแทน อยางนอยๆ คุณภาพเด็กในโรงเรียนจะมีโอกาสดีมากขึน้  

"โรงเรียนตางจังหวดัหรืออยูชนบทหางไกล ในสภาพปจจุบันไมมีโอกาสฟน แตส่ิงที่ "มติ
ชน" ทําและมอีงคกรตางๆ เขามาชวยโดยไมแฝงเรื่องผลประโยชนใดๆ ถือเปนสิ่งที่นาชื่นชม การ



ระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน มีความจําเปนสูงสุดที่จะลงไปชวยเหลือ
โรงเรียนเหลานี้ อยากเหน็สมาคมอุตสาหกรรม ธนาคาร ส่ือมวลชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) เขามามีสวนรวม อยากใหเห็นภาพรวมของการศึกษามากกวานี้ ทั้งนี้ อยากให ศ.ดร.วจิิตร 
ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ ศธ.หันมาทําเรื่องคุณภาพ และเขตพื้นที่การศกึษาใหมีคุณภาพ" รศ.ดร.สม
พงษกลาว 

น.ส.จุฬาลักษณ ภูเกิด บรรณาธิการบริหารมติชน เปดเผยวา ขณะนี ้นอกเหนือจากยอดเงิน
บริจาคเขารวมกอนที่จะเปดโครงการอยางเปนทางการที่ลาสุดอยูที ่ 855,509 บาท ซ่ึงในจํานวนนี้
เปนเงินสมทบจากที่กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจไดรับบริจาคเนื่องในโอกาส 30 ปประชาชาติ
ธุรกิจ เมื่อปที่ผานมาจํานวน 742,809 บาทแลว ยังมีหนวยงานและองคกรตางๆ เสนอตัวรวม
สนับสนุนแลวหลายราย เชน เครือบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จะมอบถังซีเมนตเก็บน้ํา
ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 100 ใบ มูลคา 1 ลานบาท ใหกับโรงเรียนในโครงการ ขณะที่องคการ
เภสัชกรรมพรอมจะมอบชุดยาตําราหลวงใหทุกโรงเรียน โรงพยาบาลจักษุรัตนินจะมอบชุด
ตรวจวดัสายตาอัตโนมัติ 250 ชุด เพื่อใหครูใชวดัสายตาของนักเรียนในเบื้องตน คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กทช.) จะมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมสําหรับการศึกษาทางไกล
ทั้งระบบใหโครงเรียนที่ขาดแคลน 25 แหง  

"นอกจากนี ้ ยังมีอีกหลายองคกรที่ไดตกลงในหลักการแลววาจะรวมสนับสนุน เพยีงแต
จะตองหารือกนัในรายละเอยีดตอไป เชน บริษัทซีพี เซเวน-อีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) บริษัทไทย
ประกันชวีิต จาํกัด บริษัทแอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัททีโอเอ จํากัด บริษัทไออารพีซี จํากดั 
(มหาชน) และมูลนิธิรักบานเกิด เปนตน" 


