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บทนำ�
มนุุษย์์ทุุกคนปรารถนาที่่�จะมีีความสุุข บ่่อยครั้้�งเรามัักได้้ยิินคำำ�กล่่าวที่่�ถููกหยิิบยกขึ้้�นมาของอริิสโตเติิล นัักปรััชญากรีีกโบราณที่่�ว่่า
‘ความสุุข คืือ สาระและจุุดมุ่่�งหมายที่่�สำำ�คััญของชีีวิิต เป็็นจุุดมุ่่�งหมายทั้้�งมวลและจุุดหมายสุุดท้้ายในการดำำ�รงอยู่่�ของมนุุษย์์’
โดยแท้้จริงิ แล้้ว มนุุษย์์ทุกุ คนนัับตั้้ง� แต่่เกิิดจนตลอดชีีวิติ ต่่างพยายามแสวงหาความสุุข และปรารถนาให้้ความสุุขนั้้น� อยู่่�กัับตน และ
ในช่่วงชีีวิิตหนึ่่�งนั้้�น อาจกล่่าวได้้ว่่าชีีวิิตในช่่วงวััยเรีียนเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีอิิทธิิพลมากที่่�สุุดในการแสวงหาความสุุข เนื่่�องจากเป็็นช่่วง
ที่่�กำำ�หนดทิิศทางของชีีวิิต ดัังนั้้�น แนวคิิดเรื่่�องโรงเรีียนที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดความสุุข ซึ่่�งเรีียกว่่า ‘โรงเรีียนแห่่งความสุุข’ จึึงเป็็นกุุญแจ
สำำ�คััญในการสร้้างหลัักประกัันสำำ�หรัับชีีวิิตความเป็็นอยู่่�และสุุขอนามััยที่่�ดีี การบรรลุุเป้้าหมาย ที่่�รวมถึึงความสำำ�เร็็จในชีีวิิตและ
การทำำ�งานในอนาคต
ปััจจุุบััน มีีปััจจััยภายในและภายนอกหลายประการที่่�ลดทอนความสุุขของผู้้�เรีียน โดยปััจจััยเหล่่านั้้�นไม่่เพีียงแต่่มีีอิิทธิิพลต่่อ
มุุมมองของเราเรื่่�องคุุณภาพชีีวิิต แต่่ยัังส่่งผลต่่อมุุมมองที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพการศึึกษาด้้วย
ประการแรก ปััจจััยภายนอก อาทิิ ความเหลื่่อ� มล้ำำ��ที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� ความอดทนอดกลั้้น� ที่่�ลดลงของผู้้�คน และการทวีีความรุุนแรงของ
แนวคิิดหััวรุุนแรงและสุุดโต่่ง ได้้ลดทอนความสุุขของสัังคมและชุุมชน และส่่งผลให้้โรงเรีียนต่่าง ๆ ต้้องเผชิิญกัับการข่่มเหงรัังแก
ภายในโรงเรีียนที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในขณะเดีียวกัันการตกเป็็นเป้้าของการโจมตีีอย่่างรุุนแรงจากบุุคคลภายนอกก็็สามารถพบเห็็นได้้บ่อ่ ยขึ้้น�
โลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีอัันก้้าวหน้้ากลายเป็็นโลกที่่�เต็็มไปด้้วยการแข่่งขัันและตกอยู่่�ใน
‘ภาวะข้้อมููลท่่วมท้้น’ อัันนำำ�ไปสู่่�การแข่่งขัันที่่�ไม่่จบสิ้้�น และให้้ความสำำ�คััญกัับการพิิจารณาคุุณค่่าโดย ‘ตััวเลข’ มากขึ้้�นไม่่ว่่าจะ
เป็็นด้้านการพััฒนาทางเศรษฐกิิจของประเทศหรืือด้้านผลการเรีียนรู้้�
ประการที่่�สอง ปััจจััยภายใน ซึ่่�งหมายถึึงระบบของโรงเรีียน เช่่น สภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� ผู้้�สอนขาดความละเอีียด
อ่่อน หลัักสููตรที่่�ล้้าสมััย รวมไปถึึงการเน้้นเนื้้�อหาวิิชาการ และการยึึดติิดกัับการวััดผลโดยใช้้คะแนนมากเกิินไป ล้้วนแล้้วแต่่ส่่งผล
ให้้ความสุุขในโรงเรีียนลดน้้อยลง นัับเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าเสีียดายที่่�องค์์ประกอบต่่าง ๆ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นปััจจััยในการเพิ่่�มพููนความสุุข ไม่่ว่่า
จะในโรงเรีียน ในการดำำ�เนิินชีีวิิต หรืือในที่่�ทำำ�งานแทบไม่่ได้้เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสมการการเสริิมสร้้างความสุุขในโรงเรีียนเลย
ด้้วยเหตุุนี้้� องค์์การการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ สำำ�นัักงานกรุุงเทพฯ หรืือ สำำ�นัักงานยููเนสโก
กรุุงเทพฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างความสุุขกัับคุุณภาพของการศึึกษาตามข้้างต้้น และเมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2557
ได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการ ‘โรงเรีียนแห่่งความสุุข’ ขึ้้น� โดยรายงานเรื่่อ� ง โรงเรีียนแห่่งความสุุข: กรอบแนวคิิดเพื่่อ� ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขี องผู้้�เรีียน
ในภููมิภิ าคเอเชีีย-แปซิิฟิกิ ฉบัับนี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์นำำ�เสนอความสััมพัันธ์์ขององค์์ประกอบทั้้�งสอง และรณรงค์์ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ระบบการศึึ ก ษาจากการวัั ด ผลแบบเดิิ ม ๆ ให้้ มีี คว ามครอบคลุุ ม การประเมิิ น ผลด้้ า นสติิ ปัั ญ ญาและทัั ก ษะที่่� ห ลากหลาย
โดยการยอมรัับในคุุณค่่า จุุดเด่่น และความสามารถรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้เกิิดความสุุขได้้
รายงานฉบัับนี้้�ได้้สำำ�รวจบริิบทเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีความสุุขและข้้อริิเริ่่�มของประเทศต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลก รวมถึึง
การสะท้้อนวิิธีีการบููรณาการประเด็็นความสุุขไว้้ในนโยบายการพััฒนาและนโยบายการศึึกษาของประเทศที่่�เข้้าร่่วมโครงการใน
ภููมิิภาคเอเชีียและแปซิิฟิิก นอกจากนี้้� รายงานฉบัับนี้้�ยัังได้้นำำ�เสนอผลของการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ นั่่�นคืือ กรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่ง
ความสุุข ซึ่่�งประกอบด้้วยเกณฑ์์ในการเป็็นโรงเรีียนแห่่งความสุุขจำำ�นวน 22 ข้้อ รวมถึึงตััวอย่่างกลยุุทธ์์ของการบรรลุุเกณฑ์์
แต่่ละข้้อในโรงเรีียน
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การออกแบบงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุข เกิิดจากพัันธกิิจของยููเนสโกในการส่่งเสริิมสัันติิภาพผ่่านกระบวนการศึึกษา โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งเป็็นการพััฒนามาจากเสาหลััก 2 ใน 4 เสาหลัักแห่่งการเรีียนรู้้� ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกัันและการเรีียนรู้้�
เพื่่�อพััฒนาตนเอง รวมถึึงด้้านจิิตวิิทยาเชิิงบวกที่่�จะส่่งผลต่่อการพััฒนาคุุณลัักษณะ จุุดเด่่น และศัักยภาพของมนุุษย์์ในด้้านต่่าง ๆ

การเรียนรู
เพื่อพัฒนาตนเอง

การเรียนรู
เพื่อการอยูรวมกัน

โรงเรียนแหง
ความสุข
จิตวิทยา
เชิงบวก
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดสำ�หรับโรงเรียนแห่งความสุข
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วิธีวิจัย
กรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุข จััดทำำ�ขึ้้น� จากผลการวิิจัยั ที่่�ได้้มาด้้วยวิิธีกี ารจััดทำำ�งานวิิจัยั เชิิงคุุณภาพที่่�หลากหลายเพื่่อ� ให้้เข้้าใจ
ถึึงปััจจััยที่่�อธิิบายถึึงคุุณสมบััติิของโรงเรีียนแห่่งความสุุขที่่�สะท้้อนมุุมมองของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระดัับโรงเรีียน โดยระเบีียบ
วิิธีีวิิจััยที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�กรอบแนวคิิดนี้้� ประกอบด้้วย
• การศึกษาค้นคว้าด้วยเอกสาร เริ่มด�ำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เพื่่�อเชื่่�อมโยงคำำ�นิิยามกัับกรอบแนวคิิดเรื่่�องความสุุขในรููปแบบต่่าง ๆ รวมถึึงแสวงหาข้้อมููลที่่�เฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับบริิบทของ
โรงเรีียนเพื่่�อหาสมมุุติิฐานเบื้้�องต้้น
• การประชุมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับโรงเรียนในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการอภิปรายร่วม
ของนัักเรีียนและครููจากโรงเรีียนในประเทศในภููมิิภาคอาเซีียน จำำ�นวน 9 ประเทศ ซึ่�ง่ นัักเรีียนและครููได้้ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
ถึึงคุุณลัักษณะของโรงเรีียนแห่่งความสุุขผ่่านการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม
• การส�ำรวจเรือ่ งโรงเรียนแห่งความสุข ได้ด�ำเนินการส�ำรวจโดยใช้หลายภาษา ระหว่างเดอื นมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ซึ่่ง� มีีผู้้�ตอบแบบสอบถามกว่่า 650 คน จากเกืือบ 30 ประเทศ โดยผู้ต้� อบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่เป็็นนัักเรีียน จากนั้้�น ได้้มีกี ารนำำ�
คำำ�ตอบจากแบบสอบถามมาวิิเคราะห์์และแปลงเป็็นรหััสเพื่่�อประมวลผล พร้้อมทั้้�งนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสำำ�รวจมากำำ�หนดเป็็น
ประเด็็นหลััก และกำำ�หนดเป็็นเกณฑ์์ของโรงเรีียนแห่่งความสุุข จำำ�นวน 22 ข้้อ
• การสัมมนาเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
จำำ�นวน 6 แห่่ง ได้้แบ่่งปัันประสบการณ์์และมุุมมอง รวมถึึงแนวปฏิิบััติิใหม่่และแนวปฏิิบััติิที่่�คาดว่่าจะประสบผลสำำ�เร็็จใน
การส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีในโรงเรีียน ทั้้�งนี้้� วััตถุุประสงค์์โดยรวมของการสััมมนา คืือ การพััฒนากรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่ง
ความสุุขให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�ให้้โรงเรีียนต่่าง ๆ บรรลุุเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในสมมุุติิฐานเบื้้�องต้้น รวมถึึงส่่งเสริิมสนัับสนุุน
การลงมืือปฏิิบััติิในบริิบทต่่าง ๆ

ทฤษฎีความสุข
เมื่่�อย้้อนกลัับไปดููปรััชญาต่่าง ๆ ในยุุคโบราณจนถึึงปััจจุุบััน ความสุุขเป็็นเรื่่�องที่่�มนุุษย์์ค้้นหาไขว่่คว้้ามาโดยตลอด จะเห็็นได้้ว่่า
คำำ�นิิยามของความสุุขของนัักคิิดโบราณ อาทิิ พระพุุทธเจ้้า อริิสโตเติิล และขงจื๊๊�อ ตลอดจนนัักคิิดในยุุคเรืืองปััญญา จนถึึง
ศาสตร์์จิิตวิิทยาเชิิงบวกในปััจจุุบััน ต่่างก็็มีีความคล้้ายคลึึงกัับแกนหลัักของแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุข

5

• อริสโตเติล มีมุมมองต่อการศึกษาว่าเป็นพหุมิติศาสตร์ท่ปี ระกอบด้วยสี่ด้าน ได้แก่ 1) การอ่านและการเขียน 2) การออก
กำำ�ลัังกาย 3) ดนตรีี และ 4) การวาดภาพ โดยมองว่่าการอ่่าน การเขีียน และการวาดภาพ เป็็นความสามารถที่่�มีีประโยชน์์
ส่่วนการออกกำำ�ลัังกายเป็็นการปลููกฝัังความกล้้าหาญ และดนตรีีเป็็นสุุนทรีีย์์ที่่�สำำ�คััญ
• โจฮัน เปสตาลอสซี มองว่าการศึกษาเป็นการมุ่งเน้นไปที่ ‘ภาพรวมของเด็ก’ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลที่ส�ำคัญขององค์ประกอบ
3 ประการ ได้้แก่่ ศีีรษะ (การพััฒนาทางด้้านปััญญา) หััวใจ (การพััฒนาด้้านอารมณ์์) และมืือ (การพััฒนาด้้านร่่างกาย)
• สึเนะซะบุโร มะกิกชุ ิ นักการศึกษาชาวญี่ปนุ่ เห็นว่าการตระหนักถึงความสุข เป็นเป้าหมายของการเรียนการสอนแบบสร้างคุณค่า
• จิตวิทยาเชิงบวก นับเป็น ‘ศาสตร์แห่งความสุข’ และเป็นการศึกษาจุดเด่นต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมเรื่องความสุขและความเป็นอยู่
ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยจััดอยู่่�ในหลัักคุุณธรรมที่่�สำำ�คััญ 6 ประการ (ดููภาพที่่� 2 ด้้านล่่าง)
• การศึกษาเชิงบวก หลอมรวมความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและความเป็นอยู่ทดี่ ี และหมายถึง ‘เกลียวคู่’ ของการเรียนรู้ทาง
วิิชาการที่่�ควบคู่่�ไปกัับลัักษณะนิิสััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

ปญญาและ
ความรู
ความคิด
สรางสรรค
 ความอยากรู
อยากเห็น
 การตัดสินใจ
 ความรักที่จะ
เรียนรู
 มุมมอง


การควบคุม
อารมณ
การใหอภัย
 ความละอาย
 ความรอบคอบ
 การควบคุม
ตัวเอง


ความกลาหาญ

ความยุติธรรม

ความกลาหาญ
 ความขยัน
หมั่นเพียร
 ความซื่อสัตย
 ความกระตือ
รือรน

การทํางานเปน
หมูคณะ
 ความยุติธรรม
 ความเปนผูนํา





อุตรภาพ
ความชื่นชมใน
ความงามและ
ความเปนเลิศ
 ความกตัญู
รูคุณ
 ความหวัง
 อารมณขัน
 ความรูสึกนึกคิด
เรื่องจิตวิญญาณ


ภาพที่ 2: คุณธรรมของจิตวิทยาเชิงบวก 6 ประการ
ในทฤษฎีด้านความสุขทั้งหลายเหล่านี้ พบได้ว่ามีความเชื่อมโยงที่สำ�คัญสามประการ คือ
1. ความสุขเป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นร่วมกันผ่านมิตรภาพและสัมพันธภาพ
2. การศึกษามีลักษณะส�ำคัญ คือ เป็นองค์รวมและมีหลายมิติ
3. การศึกษาน�ำไปสู่ความสุขได้ และสามารถเป็นแหล่งก�ำเนิดของความสุขได้ด้วยเช่นกัน
ดัังนั้้�น เราสามารถเรีียนรู้้�ที่่�จะมีีความสุุข และมีีความสุุขที่่�จะได้้เรีียนรู้้�
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ความรัก และ
ความเปนมนุษย
ความรัก
 ความกรุณา
 ความฉลาดทาง
สังคม


โรงเรีียนแห่่งความสุุข กรอบแนวคิิดเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�เรีียนในภููมิิภาคเอเชีียและแปซิิฟิิก

ข้อริเริ่มระดับโลก เรื่องความสุข
ปััจจุุบััน ความสุุขได้้กลายเป็็นวาระเชิิงนโยบายที่่�สำำ�คััญของโลก ในปีี พ.ศ. 2554 การแสวงหาความสุุขได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็น
‘สิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน’ ตามข้้อมติิสมััชชาสหประชาชาติิ และในปีีถััดมา ได้้มีีการประกาศข้้อมติิให้้มีีการเฉลิิมฉลองวัันแห่่ง
ความสุุขสากล ในวัันที่่� 20 มีีนาคมของทุุกปีี
เป้้าหมายของการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development Goals หรืือ SDGs) ได้้ส่ง่ เสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีผ่า่ นเป้้าหมาย
หลัักและเป้้าหมายย่่อยต่่าง ๆ และเป้้าหมายที่่� 4 เป็็นเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ ได้้รวบรวมแง่่มุุมต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแนวคิิดของโรงเรีียนแห่่งความสุุข โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เป้้าหมายย่่อย 4.7 ที่่�ว่่าด้้วยการแสวงหาความรู้้�และทัักษะที่่�
ช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านการศึึกษาเพื่่�อความเป็็นพลเมืืองโลกและวััฒนธรรมแห่่งสัันติิภาพ การมุ่่�งเน้้นทัักษะที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมและลัักษณะนิิสััยของมนุุษย์์ อาทิิ ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความเห็็นอกเห็็นใจ การทำำ�งานเป็็นหมู่่�คณะ และ
การสื่่�อสาร เป็็นการสะท้้อน ‘ลัักษณะเด่่น’ ที่่�ได้้ระบุุในจิิตวิิทยาเชิิงบวกว่่าเป็็นคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการส่่งเสริิมความสุุขและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี และทัักษะเหล่่านี้้�ได้้สะท้้อนอยู่่�ในแนวคิิดของยููเนสโกในเรื่่�องการเรีียนรู้้�เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกัันและการเรีียนรู้้�
เพื่่�อพััฒนาตนเองอีีกด้้วย ในขณะที่่�การเรีียนรู้้�เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกัันเน้้นเรื่่�อง ‘การเข้้าใจผู้้�อื่่�น’ และการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาตนเอง
มุ่่�งเน้้นเรื่่�องบุุคลิิกภาพและการแสดงออกของผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ

ข้้อริิเริ่่ม� ระดัับโลกอื่่น� ๆ อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาแนวทางการวััดความสุุขและความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี ซึ่ง่� รวมถึึงความพยายามในการวััดระดัับ
ความสุุขและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีขี องประเทศต่่าง ๆ ผ่่านเครื่่�องมืือชี้้�วััดสากล อาทิิ รายงานระดัับโลกว่่าด้้วยความสุุข ดััชนีีชี้้�วััดโลก
แห่่งความสุุข การสำำ�รวจระดัับโลกเรื่่อ� งค่่านิิยม และดััชนีีความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� ในทำำ�นองเดีียวกััน โครงการประเมิินผลนัักเรีียนระดัับ
นานาชาติิ (PISA) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในการวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนระดัับนานาชาติิที่่�สำำ�คััญ ก็็พยายามที่่�จะวััดความสุุข
ของนัักเรีียนและศึึกษาความเชื่่�อมโยงระหว่่างความสุุขและผลการเรีียนรู้้� รวมถึึงได้้กำำ�หนดตััวชี้้�วััดความสุุขของนัักเรีียนใน
การประเมิินปีี พ.ศ. 2555 และศึึกษาความเชื่่�อมโยงระหว่่างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีและผลการเรีียนรู้้�ในปีี พ.ศ. 2561
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ประเด็นความสุขในนโยบายระดับประเทศ
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� หลายประเทศได้้กำำ�หนดให้้ประเด็็นความสุุขเป็็นเป้้าหมายเฉพาะของนโยบายการพััฒนาและการศึึกษา
หรืือมีีการนำำ�องค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสุุขมากำำ�หนดไว้้ในกรอบนโยบาย ตััวอย่่างเช่่น

ประเทศภูู ฏานได้้ประกาศใช้้นโยบายการศึึกษาเพื่่�อความสุุขมวลรวมประชาชาติิในปีี
พ.ศ. 2554 เพื่่�อใช้้การศึึกษาเป็็นเครื่่�องมืือในการบรรลุุความสุุขมวลรวมประชาชาติิ โดยให้้
ความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นพิิเศษ
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น สำำ�นัักงานคณะรััฐมนตรีีได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมาธิิการวััดผลความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2553 และได้้มีีการสำำ�รวจคุุณภาพชีีวิิตเป็็นครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2555 เพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความกัังวลของประเทศที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� ในประเด็็นสุุขภาพจิิตและความเครีียดสููง
รวมถึึงความเครีียดในกลุ่่�มเด็็ก
นโยบายของสาธารณรััฐเกาหลีี เรื่่�อง ‘การศึึกษาที่่�มีีความสุุขสำำ�หรัับทุุกคน: พรสวรรค์์
ทางการสร้้างสรรค์์กำำ�หนดอนาคต’ ได้้กำำ�หนดมาตรการที่่�สนัับสนุุนการศึึกษาอย่่างมีี
ความสุุข อาทิิ ภาคเรีียน ‘ที่่�ปราศจากการสอบ’ การสร้้างลัักษณะนิิสััย และโรงเรีียน
ปลอดความรุุนแรง

ประเทศสิิงคโปร์์ ได้้นำำ�การเรีียนรู้้�ทางด้้านสัังคมและอารมณ์์เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตร
เสริิมสร้้างลัักษณะนิิสััยและการศึึกษาเพื่่�อความเป็็นพลเมืือง

ประเทศวานููอาตูู ได้้พััฒนาหลัักสููตรระดัับชาติิที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมความสุุขในโรงเรีียน และ
มุ่่�งพััฒนาขีีดความสามารถที่่�ช่่วยเน้้นในเรื่่�องปรััชญาการเรีียนรู้้�เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกััน นอกจาก
นี้้� ยัั ง ได้้ ท ดลองใช้้ ตัั วชี้้� วัั ด ทางเลืือกในเรื่่� อ งความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี สำำ�หรัั บ กลุ่่�มประเทศหมู่่�
เกาะเมลานีีเซีีย เมื่่�อปีี พ.ศ. 2555
ขณะที่่�ภููฏานและวานููอาตููได้้พััฒนานโยบายเพื่่�อเน้้นคุุณค่่าของวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นและความสำำ�คััญของสิ่่�งเหล่่านี้้�ในการพััฒนา
ประเทศอย่่างยั่่�งยืืน ประเทศอื่่�น ๆ อีีกสามประเทศ ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น สาธารณรััฐเกาหลีี และสิิงคโปร์์ ได้้พััฒนานโยบายเพื่่�อจััดการกัับ
การจััดการเรีียนการสอนที่่�เน้้นด้้านวิิชาการมากเกิินไป ส่่งผลให้้ระดัับความเครีียดของผู้เ้� รีียนเพิ่่�มสููงขึ้้�น
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โรงเรีียนแห่่งความสุุข กรอบแนวคิิดเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�เรีียนในภููมิิภาคเอเชีียและแปซิิฟิิก

ผลการสำ�รวจเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข
ในบรรดาวิิธีีวิิจััยรููปแบบต่่าง ๆ หลากหลายที่่�ใช้้ในการศึึกษาเรื่่�องนี้้� การวิิจััยโดยใช้้แบบสำำ�รวจเรื่่�องโรงเรีียนแห่่งความสุุขได้้นำำ�มา
ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญเพื่่�อค้้นหาองค์์ประกอบของโรงเรีียนแห่่งความสุุขตามความคิิดของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระดัับโรงเรีียน
ซึ่่�งประกอบไปด้้วย นัักเรีียน ครูู ผู้้�ปกครอง และครููใหญ่่ โดยการสำำ�รวจครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษามิิติิต่่าง ๆ ในเรื่่�องดัังกล่่าว
โดยใช้้คำำ�ถามหลััก 4 ข้้อ ดัังนี้้� 1) อะไรทำำ�ให้้โรงเรีียนมีีความสุุข 2) อะไรทำำ�ให้้โรงเรีียนไม่่มีีความสุุข 3) อะไรทำำ�ให้้การเรีียน
การสอนสนุุกสนานและเพลิิดเพลิิน และ 4) ทำำ�อย่่างไรให้้นักั เรีียนทุุกคนรู้้�สึกึ ว่่าตนเองมีีส่ว่ นร่่วม โดยผลของการสำำ�รวจมีีดังั ต่่อไปนี้้�
ภาพที่ 4: ปัจจัยสำ�คัญ 5 ประการแรกที่ส่งผลให้โรงเรียนมีความสุข

มิตรภาพ และ
ความสัมพันธ
ในสังคมโรงเรียน

สภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูที่อบอุน
และเปนมิตร

เสรีภาพของผูเรียน
การทํางานเปนหมูคณะ
ความคิดสรางสรรค และ และความเปนนํ้าหนึ่งใจ
การมีสวนรวมของผูเรียน เดียวกัน

ทัศนคติ และคุณลักษณะ
เชิงบวกของครู

ภาพที่ 5: ปัจจัยสำ�คัญ 5 ประการแรกที่ส่งผลให้โรงเรียนไม่มีความสุข

สภาพแวดลอม
ที่ไมปลอดภัย และ
มีแนวโนมที่จะ
เกิดการรังแก

ปริมาณงานที่มาก
สําหรับนักเรียน และ
ความเครียดที่เกิดจาก
การสอบ และผลการเรียน

สภาพแวดลอม
ทางการเรียนรู และ
บรรยากาศของโรงเรียน
ที่มีลักษณะเชิงลบ

ทัศนคติ และ
คุณลักษณะเชิงลบ
ของครู

ความสัมพันธ
ที่ไมราบรื่น

ภาพที่ 6: ปัจจัยสำ�คัญ 5 ประการแรกที่ส่งผลให้การเรียนการสอนสนุกสนานและเพลิดเพลิน
1

แนวทางการสอนที่
สนุกสนาน และกระตุน
การมีสวนรวม

เสรีภาพของผูเรียน
ความคิดสรางสรรค และ
การมีสวนรวมของ
ผูเรียน

การทํางานเปนหมู
คณะ และความเปน
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

การเรียนรู
ในลักษณะที่ครู และ
นักเรียนเปนทีมเดียวกัน

ทัศนคติ และ
คุณลักษณะ
เชิงบวกของครู

ภาพที่ 7: ปัจจัยสำ�คัญ 5 ประการที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม

คานิยม และ
แนวปฏิบัติเชิงบวก
ที่ทุกคนมีสวนรวม

การเคารพใน
ความหลากหลาย และ
ความแตกตาง

ประสบการณรวม และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
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ทัศนคติ และ
คุณลักษณะเชิงบวก
ของครู

เสรีภาพของผูเรียน
ความคิดสรางสรรค และ
การมีสวนรวมของผูเรียน

กรอบแนวคิดเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข
กรอบแนวคิิดเรื่่�องโรงเรีียนแห่่งความสุุข จััดทำำ�ขึ้้�นโดยอิิงผลที่่�ได้้จากการสำำ�รวจมุุมมองของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระดัับโรงเรีียนถึึง
ปััจจััยสนัับสนุุนการเกิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุข และได้้จัดั ทำำ�กรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุขที่่ป� ระกอบด้้วยเกณฑ์์จำำ�นวน 22 ข้้อ
ที่่�มีีความคาบเกี่่�ยวและส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน โดยสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภทใหญ่่ ๆ คืือ ‘คน’ ‘กระบวนการ’ และ
‘สถานที่่�’ ดัังนี้้�

คน

มิตรภาพและความสัมพันธ
ในสังคมโรงเรียน
ทัศนคติและคุณลักษณะเชิง
บวกของครู
การเคารพในความหลาก
หลาย และความแตกตาง
คานิยมและแนวปฏิบัติเชิง
บวกที่ทุกคนมีสวนรวม
สภาพการทํางานและสุข
ภาวะที่ดีของครู
ทักษะและสมรรถนะของครู

กระบวนการ

ภาระงานที่เหมาะสม และ
เปนธรรม

สถานที่

สภาพแวดลอมทางการเรียน
รูที่อบอุนและเปนมิตร

การทํางานเปนหมูคณะ
และความเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน

สภาพแวดลอมที่มี
ความปลอดภัยปราศจาก
การรังแก

แนวทางการเรียนการสอน
ที่สนุกสนาน และกระตุน
การมีสวนรวม

พื้นที่สําหรับการเรียนรู และ
การเลนทีเ่ ปดกวาง และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

เสรีภาพของผูเ รียน ความคิด
สรางสรรค และการมีสวน
รวมของผูเรียน

วิสัยทัศน และความเปน
ผูนําของโรงเรียน

การรูสึกถึงความสําเร็จ และ
การบรรลุเปาหมาย
กิจกรรมนอกหลักสูตร และ
การจัดกิจกรรมในโรงเรียน
การเรียนรูในลักษณะที่ครู
และนักเรียนเปนทีมเดียวกัน
สาระการเรียนรูที่มี
ประโยชน มีความเกีย่ วเนือ่ ง
และดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน
สุขภาวะทางจิตที่ดีและการ
บริหารจัดการความเครียด
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วินัยเชิงบวก
สุขภาพ สุขอนามัย และ
โภชนาการที่ดี
การบริหารจัดการแบบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรีียนแห่่งความสุุข กรอบแนวคิิดเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�เรีียนในภููมิิภาคเอเชีียและแปซิิฟิิก

คน
ในประเภท ‘คน’ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์และสัังคม โดยจากการวิิจัยั ที่่�หลากหลายพบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ
ได้้จััดอัันดัับให้้ความสััมพัันธ์์และการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ของคนเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการสร้้างความสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับ
ผู้้�ปกครองและชุุมชน ครููที่่�มีีทััศนคติิและค่่านิิยมเชิิงบวก รวมถึึงการกระตุ้้�นให้้เกิิดค่่านิิยมและแนวปฏิิบััติิเชิิงบวก เช่่น ความรััก
ความเห็็นอกเห็็นใจ การยอมรัับ และการเคารพซึ่่�งกัันและกััน ดัังนั้้�น จึึงได้้มีีการจััดทำำ�กลยุุทธ์์เพื่่�อเป็็นแนวทางการบรรลุุ
ตามเกณฑ์์ 6 ข้้อ ที่่�จััดอยู่่�ในประเภท ‘คน’ ภายใต้้กรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุข ดัังนี้้�
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยการจัดให้โรงเรียนเป็นสถานที่ ‘เปิด’ ส�ำหรับชุมชน
• จัดให้มีชมรมหรือบ้านที่มีนักเรียนคละชั้นเข้าร่วม
• จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ ในชุมชมที่กว้างขึ้น
• สร้างความรู้สึกความเป็นครอบครัวในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
• ให้ความส�ำคัญกับบุคลิกภาพ ทัศนคติ และจรรยาบรรณของครู ในกระบวนการสรรหาและการประเมินครูผู้สอน
• จัดให้มีระบบที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นให้ครูได้รับทราบ
• ส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริบทของโรงเรียน
• ส่งเสริมให้มีการแสดงบทบาทสมมุติและการพูดคุยเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ
• ส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่นผ่านการสอนเรื่องศาสนาและภาษาต่าง ๆ
• สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนร่วมผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน
• บ่มเพาะค่านิยม ทัศนคติ และแนวปฏิบัติเชิงบวก
• จัดการเรียนการสอนข้ามวิชาเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
• สังเกตและยกย่องครูและการอุทิศตนของครูที่มีให้แก่โรงเรียนและสังคม
• ส่งเสริมทักษะและศักยภาพของครูผ่านเครือข่ายของโรงเรียนและการสนับสนุนระหว่างเพื่อนครู
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กระบวนการ
ในส่่วนของ ‘กระบวนการ’ กล่่าวถึึงวิิธีีการสอนและการเรีียนรู้้�ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการรัับรู้้�ของผู้้�เรีียนว่่ามีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี โดยผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจได้้เน้้นถึึงความจำำ�เป็็นของการกำำ�หนดปริิมาณงานที่่�พอเหมาะและยุุติธิ รรม การเปิิดโอกาสให้้ผู้เ้� รีียนแสดงความคิิดเห็็น
จากการเรีียนที่่�มีีอิิสระและจากข้้อผิิดพลาด รวมถึึงการกำำ�หนดเนื้้�อหาการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประโยชน์์ มีีความเกี่่�ยวเนื่่�อง และดึึงดููด
ความสนใจของผู้เ้� รีียน ดัังนั้้�น จึึงได้้มีกี ารจััดทำำ�กลยุุทธ์์เพื่่อ� เป็็นแนวทางการบรรลุุตามเกณฑ์์ 9 ข้้อ ที่่�จัดั อยู่่�ในประเภท ‘กระบวนการ’
ภายใต้้กรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุข ดัังนี้้�
• ลดปริมาณการจัดสอบและการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Testing)
• จัดกิจกรรมเสริมแบบทางเลือกเพื่อ “ส่งเสริม” การเรียนทดแทนการให้การบ้าน
• ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เชิงวิชาการผ่านการประเมินผลทางเลือก
• เพิ่มปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากด้านวิชาการในการรับสมัครนักเรียน
• ให้มีการท�ำงานกลุ่มเพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นหมู่คณะที่หลากหลาย
• ใช้ประโยชน์จากวิธีการเรียนรู้ทางเลือกใหม่
• ให้คุณค่ากับการเรียนรู้จากความผิดพลาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
• สอนให้นักเรียนรู้จักตั้งค�ำถาม
• ชื่นชมและประกาศเกียรติคุณ
• จัดให้มีการสร้าง ‘แฟ้มสะสมผลงานในฝัน’
• จัดประกวดแข่งขัน และมอบรางวัลในโรงเรียน
• จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนแทนการเรียนพิเศษ
• จัดงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้สึกของการมีเป้าหมายร่วมในสังคมโรงเรียน
• ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่านชมรมสื่อต่างๆ
• ก�ำหนดแผนการเรียนการสอนร่วมกันแทนการเรียนรู้จากหนังสือเรียน
• ประยุกต์ใช้เนื้อหาการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
• จัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ
• จัดให้มีนักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวในโรงเรียน
• จัดโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน
• จัดให้มีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดสติ
• จัดตั้งสื่อแสดงข้อแนะน�ำวิธีจัดการความเครียดที่เห็นได้ชัดเจน
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โรงเรีียนแห่่งความสุุข กรอบแนวคิิดเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�เรีียนในภููมิิภาคเอเชีียและแปซิิฟิิก

สถานที่
สำำ�หรับั ด้้าน ‘สถานที่่�’ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาปััจจััยแวดล้้อม ซึ่่ง� รวมถึึงสภาพแวดล้้อมทางกายภาพและบรรยากาศของโรงเรีียน เนื่่อ� งจาก
โรงเรีียนเป็็นสถานที่่�ที่่มี� ศัี กั ยภาพที่่�จะเป็็นสถาบัันเชิิงบวกหรืือ ‘สถาบัันที่่�มีคว
ี ามสุุข’ โดยในด้้านนี้้� ผู้ต้� อบแบบสำำ�รวจให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับรอยยิ้้�มและการทัักทายซึ่่�งเป็็นวิิธีีง่่าย ๆ ที่่�จะสร้้างสภาพแวดล้้อมทางการเรีียนรู้้�ที่่�อบอุ่่�นและเป็็นมิิตรมากขึ้้�น ความจำำ�เป็็นใน
การป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการข่่มเหงรัังแกเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการโรงเรีียน ภาวะผู้้�นำำ� และวิิสััยทััศน์์
ดัังนั้้�น จึึงได้้มีีการจััดทำำ�กลยุุทธ์์เพื่่�อเป็็นแนวทางการบรรลุุตามเกณฑ์์ 7 ข้้อ ที่่�จััดอยู่่�ในประเภท ‘สถานที่่�’ ภายใต้้กรอบแนวคิิด
โรงเรีียนแห่่งความสุุข ดัังนี้้�
• ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันผ่านการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่นร่วมกัน
• จัดให้มีเก้าอี้นั่งเพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ด้วยการจัดที่นั่งที่เอื้อต่อการพูดคุย
• ส่งเสริมให้มีการทักทายและรอยยิ้มมากขึ้น
• ทลายผนังรอบ ๆ ห้องเรียนออก
• เปลี่ยนเสียงระฆังให้เป็นเสียงดนตรี
• ใช้สื่อที่สร้างสรรค์ มีสีสันสดใส และมีความหมายดีเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัด
• สร้างพื้นที่ส�ำหรับผ่อนคลายและท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
• จัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นสวนของโรงเรียน
• ใช้พื้นที่นอกอาคารเพื่อการเรียนรู้และการเล่น
• ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ให้ความส�ำคัญกับความสุข
• ทดแทนการลงโทษด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังเรื่องการควบคุมอารมณ์
• สอนการอดทนรอคอยในห้องเรียน
• จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่นักเรียนในโรงอาหารของโรงเรียนอยู่เสมอ
• มีนักโภชนาการประจ�ำโรงเรียน
• จัดให้มีการท�ำความสะอาดของชุมชนโรงเรียน
• อนุญาตให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นครูใหญ่เป็นเวลา 1 วัน
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การสะท้อนความคิด ก้าวต่อไป และบทสรุป
ข้้อค้้นพบจากการวิิจััยแสดงให้้เห็็นว่่าการศึึกษาเป็็นเครื่่�องมืือพื้้�นฐานในการส่่งเสริิมความสุุขและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ดัังนั้้�น
การปรัับเปลี่่�ยนระบบการศึึกษาจึึงจำำ�เป็็นต้้องเกิิดขึ้้�นเพื่่�อดึึงพรสวรรค์์และจุุดเด่่นของผู้้�เรีียนออกมา เนื่่�องจาก
• ความสุขและคุณภาพของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และการให้ความส�ำคัญกับความสุขและความเป็นอยู่
ที่่�ดีีจะนำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จด้้านการเรีียนที่่�สููงขึ้้�น
• การมุ่งเน้นเรื่อง ‘ตัวเลข’ ในการวัดคุณภาพการศึกษาบั่นทอนบริบทของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี
• ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียนควรบรรจุเป็นวาระส�ำคัญในนโยบายการศึกษาของชาติ เพื่อให้ครูรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด
‘เชิิงบวก’ ได้้นำำ�เอาค่่านิิยม จุุดเด่่น และทัักษะความสามารถ (ที่่�สามารถนำำ�ไปพััฒนาต่่อและฟููมฟัักให้้เกิิดความสุุขในหมู่่�
ผู้้�เรีียน) มาพิิจารณากำำ�หนดเป็็นแนวทางการประเมิินผลการเรีียน
ในภาพรวม ข้้อค้้นพบจากการวิิจััยนี้้�ทำำ�ให้้เราได้้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการพััฒนาหลัักสููตร กระบวนการเรีียน
การสอน และการประเมิินผลว่่านโยบายเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เกิิดความสุุขและความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� มากน้้อยเพีียงไรในโรงเรีียน และเห็็นควร
เรีียกร้้องให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจระดัับนโยบายและระดัับโรงเรีียนในการเพิ่่�มเวลาและพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีี
ความสุุขและมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี โดยหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าการส่่งเสริิมประเด็็นเรื่่�องความสุุขและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีแก่่ผู้้�เรีียนจะช่่วยให้้
สัังคมมีีความสุุขเพิ่่�มขึ้้�น และนำำ�ไปสู่่�สัังคมโลกที่่�มีีความสุุขยิ่่�งขึ้้�นในท้้ายที่่�สุุด

ก้าวต่อไป
โครงการโรงเรีียนแห่่งความสุุข ในระยะที่่� 2 มีีเป้้าหมายที่่�จะขยายผลการดำำ�เนิินการตามกรอบแนวคิิดโรงเรีียนแห่่งความสุุขไปยััง
ระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับชาติิ โดยมีีกิิจกรรมดัังนี้้�
• พัฒนาคู่มือการด�ำเนินงานโรงเรียนแห่งความสุขที่ผู้น�ำโรงเรียน ครู และวิทยากรฝึกอบรม สามารถใช้ขับเคลื่อนการด�ำเนินการ
ตามกรอบแนวคิิดและเกณฑ์์การประเมิินโรงเรีียนแห่่งความสุุข
• จัดอบรมครูและผู้น�ำโรงเรียนเกี่ยวกับการน�ำแนวคิดเรื่องความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน/โรงเรียน
• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามข้อมูลเชิงประจักษ์ สัมมนา และการประชุมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการน�ำความสุขและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีไปบรรจุุในนโยบายและแผนการศึึกษาของชาติิ
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