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ช่วงวัยมัธยมต้น (๑๓-๑๕ ปี)

	 วัยที่ท้าทายพลังการเรียนรู ้และการเปลี่ยนแปลง 

อย่างก้าวกระโดด	วัยที่เรียนรู้จากความสับสน	เรียนรู้ที่จะ

เป็นใครสักคนหน่ึง	เรียนรู้จากการพ้นกรอบ	เรียนรู้จากการ

ประลอง	และเรียนรูจ้ากการงานจรงิ	เพ่ือเปิดตวัเองออกไปเผชญิ 

ความไม่รูท้ีร่ออยู	่รูส้กึได้ถงึความไม่ลงตัวเมือ่ต้องปรากฏตวัอยู่

ในเวลา	สถานที่	และสถานการณ์ต่างๆ	“การปรับตัว	ปรับใจ”	

ครัง้นีจ้งึเป็นการเรยีนรูท้ีต้่องใช้สตปัิญญา	และต้องการก�าลงัใจ

การยอมรับและความเข้าใจจากผู้ใหญ่ใกล้ตัวอย่างมาก

บรรยากาศความสนุกสนานใน 

ค่ายทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้	ม.๒	

ที่บ้านเรียนละครมรดกใหม่	จ.เลย

ธรรมชาติของวัยรุ่น 
และพัฒนาการของผู้เรียน
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ช่วงวัยมัธยมปลาย (๑๖-๑๘ ปี)   

	 วั ยที่ เ ร่ิ มพึ่ งพาสติป ัญญาตนเอง ได 	้ 

วัยที่มีความสามารถและวุฒิภาวะเทียบเท่าผู้ใหญ่	

ต่างเพียงด้อยประสบการณ์กว่า	วัยนี้กระหายใคร่รู ้

ในแนวมนุษยปรัชญา	ฟังเป็น	คิดเป็น	ตามทันผู้ใหญ่	

สร้างชุดภาษาของตนเองได้ถนัดขึ้น	สามารถพัฒนา

เป็นผู ้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยระบบจัดการ 

ความรู้	เริ่มสร้างแบบฉบับของตนเองอย่างมีปัญญา	

และต้องการเผชิญโจทย์จริงเทียมบ่าเทียมไหล่ 

กับผู้ใหญ่	หากมีโจทย์ท่ีท้าทายการเรียนรู ้ที่เป็น 

เรือ่งจรงิ	หรอืกจิกรรมการเรยีนรูบ้นสถานการณ์จรงิ	 

เขาจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด	ดังน้ันการมอบ

หมายความรับผิดชอบให้จึงเหมือนเป็นการยอมรับ

ความสามารถ	พร้อมไปกับการเปิดโอกาสให้เขา 

ได้เผชิญที่ต้องอาศัยความกล้าหาญ	ความอดทน	 

และการเรียนรู้ตัวตนจนเปล่ียนแปลงตนได้

นักเรียนชั้น	ม.๕	ร่วมเดินธรรมยาตราและตรวจวัดคุณภาพน�้าที่ลุ่มน�้าล�าปะทาว	จ.ชัยภูมิ
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	 นานาชาติเช่ือว่าสังคมมนุษย์และเผ่าพันธุ์มนุษย์ 

ในศตวรรษที่	๒๑	จะอยู่รอดได้	มนุษย์ต้องมีความรู้รอบด้าน	

มีทักษะการคิดและการจัดการความรู ้อย ่างเป็นระบบ	 

มคีวามสามารถในการแสวงหาความรูไ้ด้เองจากสือ่ทกุประเภท	 

มสีมรรถนะในการใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืต่างๆ	ทีท่นัสมยั	

รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่และ 

ความรู้ใหม่	ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	การวิจัยทดลอง	

และการลองผดิลองถกู	ทัง้นีน้วตักรรมและความรูใ้หม่ดงักล่าว

จะช่วยให้มนุษย์น�าพาตนเองและสังคมฝ่ากระแสท่ีรุนแรง 

และไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ครั้งแล้วครั้งเล่า

	 ศ .นพ.วิจารณ ์ 	 พานิช 	 กล ่ าวถึ งทักษะและ 

ความสามารถของมนุษย์ในศตวรรษที่	๒๑	ในการบรรยาย	

“ครูเพื่อศิษย์”	และ	“บัณฑิตอุดมคติไทย”	ไว้ว่า	มนุษย์ใน 

ศตวรรษที่	๒๑	จะต้องมี	3Rs	+	7Cs	+	1L	ซึ่งหากเพิ่มเติม 

แนวคิดเรื่องการเข้าถึงระบบคุณค่าของโรงเรียนรุ ่งอรุณ	 

(Core	Value)	ทักษะและความสามารถของมนุษย์ใน 

ศตวรรษที่	๒๑	เพื่อความอยู่รอด	สามารถพึ่งพาตนเองและ

สร้างสรรค์สิง่ดงีามแก่สงัคมโลกได้นัน้กจ็ะลกึซึง้และถาวรยิง่ขึน้

21 stCentury Skill
(ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช)

•	Reading		

•	‘Riting		

•	‘Rithmetics

3Rs 7Cs 1L

•	Learning	Skills•	Critical	Thinking	&	Problem	Solving

•	Creativity	&	Innovation

•	Collaboration	Teamwork	

		&	Leadership

•	Cross-cultural	Understanding

•	Communication	Information	

		&	Media	Literacy

•	Computing	&	Media	Literacy

•	Career	&	Learning	Self-Reliance

ความสามารถและทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
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	 อาจกล่าวโดยสรุปว่ามนุษย์ในศตวรรษที่	๒๑	จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติใหม่	 (21st	Century	Skills)	 คือ	 

สามารถด�ารงชีวิต	เป็นคนดีของสังคม	พึ่งพาตนเองได้	และเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น	เผชิญและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง 

ที่รุนแรงและไม่คาดฝันได้ครั้งแล้วครั้งเล่า	และมี	Learning	Skills,	Life	Skills,	Work	Skills	ซึ่งโรงเรียนรุ่งอรุณได้ 

น�ามาประยุกต์สู่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมดังต่อไปนี้

	 อาจกล่าวโดยสรุปว่ามนุษย์ในศตวรรษที่	๒๑	จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติใหม่	 (21st	Century	Skills)	 คือ	 

สามารถด�ารงชีวิต	เป็นคนดีของสังคม	พึ่งพาตนเองได้	และเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น	เผชิญและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง 

ที่รุนแรงและไม่คาดฝันได้ครั้งแล้วครั้งเล่า	และมี	Learning	Skills,	Life	Skills,	Work	Skills	ซึ่งโรงเรียนรุ่งอรุณได้ 

น�ามาประยุกต์สู่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมดังต่อไปนี้

การเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ

•	Reading		

•	‘Riting		

•	‘Rithmetics

8Cs

•	Critical	Thinking	&	Problem	Solving

•	Creativity	&	Innovation

•	Collaboration	Teamwork	&	Leadership

•	Cross-cultural	Understanding

•	Communication	Information	&	Media	Literacy

•	Computing	&	Media	Literacy

•	Career	&	Learning	Self-Reliance

 + Core Value & Competency

3Rs

}•	Self-directed	Learning

•	Project-based	Learning

•	Problem-based	Learning

•	Life	Skill	Learning

7Cs
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	 แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนรุ ่งอรุณมุ ่งเน ้น 

ให้นักเรียนพัฒนาทักษะ	 3Rs	 +	 8Cs	 และมีความสามารถในการเรียนรู ้ทั้งความรู ้ใน 

วิชาพื้นฐาน	 (Core	Subjects)	และความรู ้เพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกในศตวรรษที่	๒๑	 

(Theme	 in	21st	Century)	 โดยก�าหนดให้	“ครู”	ฝึกฝนทักษะเดียวกันนี้เพื่อพร้อมที่จะ

พานักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นี้ในชั้นเรียน	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มี 

ความเข้มแข็ง	อดทน	คิดเป็น	เท่าทันและสร้างสรรค์

สร้างผู้เรยีนทีแ่ท้จรงิ  ไม่ใช่ผู้ถกูสอน (Self-directed Learners)
	 การจัดกระบวนการเรียนรู ้ผ ่านการลงมือปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นทั้ง	๒	 มิติ	 ได้แก	่ 

มิติของกิจวัตรประจ�าวันที่ต ้องดูแลตนเอง	ดูแลห้องเรียน	สถานที่	 จัดการเรื่องการท�า 

อาหารกลางวัน	 อาหารว ่างด ้วยตนเอง	 และงานจิตอาสาอื่นๆ	 ส ่วนอีกมิติหนึ่ ง คือ	 

มิติของการเรียนในสาระวิชาต่างๆ	 ซึ่งมีหลักการเดียวกัน	 คือบูรณาการสู ่ชีวิต	 ดังนั้น 

รูปแบบการเรียนรู ้จึงหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น	การทดลอง	การจัดการข้อมูล	 

การคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	เชื่อมโยง	และสร้างสรรค์	การท�างานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่างกันในห้องเรียน-ต่างห้องเรียน	รวมทั้งการใช้เครื่องมือการส่ือสารเทคโนโลยี

ต่างๆ	เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self-directed	Learning)	ทั้งยังพัฒนาทักษะในการเผชิญ 

สถานการณ์ที่ตนไม่คุ้นชิน	และจัดปรับตนเอง	(Adaptability)	ได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ

	 แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนรุ ่งอรุณมุ ่งเน ้น 

ให้นักเรียนพัฒนาทักษะ	 3Rs	 +	 8Cs	 และมีความสามารถในการเรียนรู ้ทั้งความรู ้ใน 

วิชาพื้นฐาน	 (Core	Subjects)	และความรู้เพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกในศตวรรษที่	๒๑	 

(Theme	 in	21st	Century)	 โดยก�าหนดให้	“ครู”	ฝึกฝนทักษะเดียวกันนี้เพื่อพร้อมที่จะ

พานักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นี้ในชั้นเรียน	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มี 

ความเข้มแข็ง	อดทน	คิดเป็น	เท่าทันและสร้างสรรค์

สร้างผู้เรยีนทีแ่ท้จรงิ  ไม่ใช่ผู้ถกูสอน (Self-directed Learners)
	 การจัดกระบวนการเรียนรู ้ผ ่านการลงมือปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นทั้ง	๒	 มิติ	 ได้แก	่ 

มิติของกิจวัตรประจ�าวันที่ต ้องดูแลตนเอง	ดูแลห้องเรียน	สถานที่	 จัดการเรื่องการท�า 

อาหารกลางวัน	 อาหารว ่างด ้วยตนเอง	 และงานจิตอาสาอื่นๆ	 ส ่วนอีกมิติหนึ่ ง คือ	 

มิติของการเรียนในสาระวิชาต่างๆ	 ซึ่งมีหลักการเดียวกัน	 คือบูรณาการสู ่ชีวิต	 ดังนั้น 

รูปแบบการเรียนรู ้จึงหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น	การทดลอง	การจัดการข้อมูล	 

การคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	เชื่อมโยง	และสร้างสรรค์	การท�างานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่างกันในห้องเรียน-ต่างห้องเรียน	รวมทั้งการใช้เครื่องมือการส่ือสารเทคโนโลยี

ต่างๆ	เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self-directed	Learning)	ทั้งยังพัฒนาทักษะในการเผชิญ 

สถานการณ์ที่ตนไม่คุ้นชิน	และจัดปรับตนเอง	(Adaptability)	ได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ

ทักษะและกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนมัธยมรุ่งอรุณในศตวรรษที่ ๒๑
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การเรียนผ่านโครงงาน 
Project-based Learning
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การเรียนผ่านโครงงาน 
Project-based Learning

	 การใช้โครงงานเป็นฐานปฏบิตังิานการเรยีนรู ้

(Project-based	Learning)	 โดยมีครูร่วมอยู่ในทีม 

การเรียนรู ้ 	 อันเป ็นวิธีการเรียนท่ีนักเรียนจะใช ้ 

ศักยภาพทั้ งหมดและที่ แท ้ จ ริ งตามวั ยของตน 

โดยก�าหนดให้นักเรียนท�าการศึกษาปัญหาท่ีเป็น 

โจทย์จริงที่ส�าคัญ	 (Global	 Issues)	 และเรียนรู ้ 

การท�างานในลักษณะของทีมท�างาน	 นักเรียนจะ 

เริ่มต ้นศึกษาจากภาคสนามผ่านการเรียนหน่วย 

บรูณาการสงัคมภาษาไทย	ทีน่กัเรยีนลงไปในสถานทีจ่รงิ	 

และมีเวลาไม่น้อยกว่า	๑	สัปดาห์	 ท่ีจะศึกษาข้อมูล 

เชิงภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	ความเชื่อ	วัฒนธรรม	 

ความเป็นอยู่	การท�ามาหากิน	ในระดับบริบทชุมชน	 

และเมือง	ตลอดจนภูมิภาค	จากน้ันจึงน�ามาจัดระบบ 

ข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่	และจากเอกสารอ้างอิงอื่นๆ	

ซึ่งน�าไปสู่การวิเคราะห์เชิงประเด็นส�าคัญ	และปัญหา

ที่ก�าลังเผชิญอยู ่	 เป็นการทดลองตั้งโจทย์โครงงาน 

ที่จะด�าเนินการศึกษาเชิงลึกต่อไป	 ในกระบวนการ 

ดงักล่าวนี	้นกัเรียนจะได้รับการฝึกทักษะการเรยีนรูต่้างๆ	 

ซึง่ประกอบด้วยทกัษะการสงัเกต	การสืบค้น	การสัมภาษณ์	

การบันทึก	ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสื่อสาร 

ความคิดเห็น	 การคิดเช่ือมโยงอย ่างเป ็นล�าดับ	 

การประมวลความคิดส�าคัญ	 การคิดเชิงวิพากษ ์	 

(Critical	Thinking)	การน�าเสนอ	(Presentation	Skills) 

การสือ่สาร	(Communication	Skills)	การเจรจาต่อรอง	 

( N e g o t i a t i o n ) 	 ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง	 

(Conflict	Resolution)	การแก้ปัญหาทั้งในระดับ 

บุคคล	ทีมท�างาน	 รวมทั้งการแก้ปัญหาของโจทย  ์

การศึกษา	(Problem	Solving)	ได้เป็นอย่างดี

	 นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองและมีบทบาท 

เป็นหนึ่งในทีมท�างานร่วมกัน	 โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา	 

ขณะที่ครูจะทิ้งบทบาทของผู้สอนไปเป็นหุ้นส่วนใน 

การเรียนรู้	และผู้ช้ีแนะการเรียนรู้	 (Facilitator)	ที่จะ 

พานักเรียนร่วมเรียนรู้และท�างานไปด้วยกัน

	 ทัง้นีช้ัน้เรยีนจะมรีปูแบบ	Studio	Type	หรอื

ห้องท�างาน	มากกว่าเป็นห้องบรรยายอย่างที่คุ้นเคย 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ที่นักเรียนสามารถ 

ลองผิดลองถูกอย่างมีทิศทาง	การทดสอบและประเมิน 

ที่ไม่มีผิดมีถูก	แต่เป็นการทดสอบและประเมินความ

คิดอย่างมีหลักการและเหตุผล	รวมทั้งการประเมินเพื่อ

พฒันาในบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ท่าเทยีมและมหีลักการ

๙



อ

	 สังคมในศตวรรษที่	๒๑	ร�่ารวยไปด้วยข้อมูลข่าวสาร	นักเรียนควรต้องสามารถ 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็น	กลั่นกรองข้อมูลอย่างเฉลียวฉลาด	และที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือการเป็น 

ผู ้จัดท�าและน�าเสนอข้อมูลเข้าสู ่โลกแห่งการเรียนรู ้บนฐานความรู ้ที่มีคุณค่า	โดยการ 

น�าเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาและผลงานของตนได้อย่างกว้างขวางด้วยภาษาสากล	 

ผ่านช่องทางสือ่	เทคโนโลยี	และเครือ่งมอืท่ีจะก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นอย่างเคยีงบ่าเคยีงไหล่ 

ในเวทีสากลได้	 โดยไม่ต้องรอให้ถึงระดับอุดมศึกษา	ดังนั้นนักเรียนมัธยมของรุ่งอรุณจะ 

ได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างครบวงจรทั้ง	๒	ทาง	คือมีทั้งความรู้ขาเข้า	(Input)	และ 

	 สังคมในศตวรรษที่	๒๑	ร�่ารวยไปด้วยข้อมูลข่าวสาร	นักเรียนควรต้องสามารถ 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็น	กลั่นกรองข้อมูลอย่างเฉลียวฉลาด	และที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือการเป็น 

ผู ้จัดท�าและน�าเสนอข้อมูลเข้าสู ่โลกแห่งการเรียนรู ้บนฐานความรู ้ที่มีคุณค่า	โดยการ 

น�าเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาและผลงานของตนได้อย่างกว้างขวางด้วยภาษาสากล	 

ผ่านช่องทางสือ่	เทคโนโลยี	และเครือ่งมอืท่ีจะก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นอย่างเคยีงบ่าเคยีงไหล่ 

ในเวทีสากลได้	 โดยไม่ต้องรอให้ถึงระดับอุดมศึกษา	ดังนั้นนักเรียนมัธยมของรุ่งอรุณจะ 

ได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างครบวงจรทั้ง	๒	ทาง	คือมีทั้งความรู้ขาเข้า	(Input)	และ 

การฝึกฝนทักษะสื่อสาร
สร้างสรรค์และทันการณ์ 
(Communication Information & Media Literacy)

๑๐



อ
ความรู ้ขาออก	 (Output)	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง	 

ถ่องแท้	 จนนักเรียนเป็นเจ ้าของความรู ้ น้ันด้วยตนเอง	 

(Tacit	Knowledge)	เพราะการมีทักษะการเรียนรู้โดยผ่าน 

การสื่อสารทั้ง	๒	ทางน้ีจะเป็นการกระตุ้นการใช้ศักยภาพ 

ที่แท้จริงของตนให้เป็น	Active	Learner	 มิใช่ผู ้รอเรียน	 

เพราะในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารของยุคนี้	สิ่งที่ควรเรียนรู ้

ได้รอเราอยู่แล้ว	รวมท้ังเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลความรู ้

ก็ช่วยให้เราสะดวก	ประหยัดเวลาได้มากมาย	แทบไม่ม ี

ข้อจ�ากัด	 เหลืออยู ่แต ่เพียงการเปิดศักยภาพ	การรับรู ้ 

การคิดวิเคราะห์	 การเลือกตัดสินใจ	การน�าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์กับเรื่องราวและสถานการณ์หน่ึงๆ	 เท ่า น้ัน 

ยิ่งถ้าเป็นสถานการณ์สด	 เช่น	การไปศึกษาภาคสนามที่ 

นักเรียนจะได้รับโจทย์ท่ีท้าทายทั้งในระดับการคิดหัวข้อ 

การศึกษา	ซึ่งเป็นโจทย์จริงและเท่าทันโลก	 ไร ้รูปแบบ	 

หลากหลาย	ที่ดูเหมือนจะจัดการความรู ้ยาก	ยิ่งต้องการ 

วิธีการท�างานเป็นทีม	การท�างานร่วมกับผู้ใหญ่	ร่วมกับชุมชน 

หรือสังคมภายนอกโรงเรียน	การน�าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	รวมทั้งการเผยแพร่ผลการ 

ศึกษาอย่างกว้างขวาง	 เพื่อโอกาสการเทียบวัดคุณภาพ 

ผลงานผ่านเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้สาธารณะ

ความรู ้ขาออก	 (Output)	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง	 

ถ่องแท้	 จนนักเรียนเป็นเจ ้าของความรู ้ น้ันด้วยตนเอง	 

(Tacit	Knowledge)	เพราะการมีทักษะการเรียนรู้โดยผ่าน 

การสื่อสารทั้ง	๒	ทางน้ีจะเป็นการกระตุ้นการใช้ศักยภาพ 

ที่แท้จริงของตนให้เป็น	Active	Learner	 มิใช่ผู ้รอเรียน	 

เพราะในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารของยุคนี้	สิ่งที่ควรเรียนรู ้

ได้รอเราอยู่แล้ว	รวมท้ังเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลความรู ้

ก็ช่วยให้เราสะดวก	ประหยัดเวลาได้มากมาย	แทบไม่ม ี

ข้อจ�ากัด	 เหลืออยู ่แต ่เพียงการเปิดศักยภาพ	การรับรู ้ 

การคิดวิเคราะห์	 การเลือกตัดสินใจ	การน�าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์กับเรื่องราวและสถานการณ์หน่ึงๆ	 เท ่า น้ัน 

ยิ่งถ้าเป็นสถานการณ์สด	 เช่น	การไปศึกษาภาคสนามที่ 

นักเรียนจะได้รับโจทย์ท่ีท้าทายทั้งในระดับการคิดหัวข้อ 

การศึกษา	ซึ่งเป็นโจทย์จริงและเท่าทันโลก	 ไร ้รูปแบบ	 

หลากหลาย	ที่ดูเหมือนจะจัดการความรู ้ยาก	ยิ่งต้องการ 

วิธีการท�างานเป็นทีม	การท�างานร่วมกับผู้ใหญ่	ร่วมกับชุมชน 

หรือสังคมภายนอกโรงเรียน	การน�าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	รวมทั้งการเผยแพร่ผลการ 

ศึกษาอย่างกว้างขวาง	 เพื่อโอกาสการเทียบวัดคุณภาพ 

ผลงานผ่านเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้สาธารณะ
๑๑



การเรียนบนบริบทที่หลากหลาย 
(Cross-Cultural Understanding)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
ผ่านระบบออนไลน์
(Self-Directed Learning 
by Flipped Classroom 
through E-Learning)

	 นักเรียนต้องเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน	 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ในระดับที่ เรียกว่า	 “ข้ามวัฒนธรรม”	ทั้งนี ้

เพ่ือการเข้าถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรม	และการเคารพ 

ในความแตกต่าง	 ซ่ึงจ�าเป็นมากส�าหรับสันติภาพของสังคมในโลก

ปัจจุบัน	ดังจะเห็นได้จากการศึกษาภาคสนามและการศึกษาชุมชน 

ซึ่งเป็นการเรียนผ่านหน่วยบูรณาการสังคมภาษาไทยของนักเรียน 

มัธยมโรงเรียนรุ ่งอรุณ	ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและท�างาน 

ร่วมกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ 

นักเรียนและผู้คนในหน่วยสังคมอ่ืนอย่างเท่าเทียม	 นักเรียนต้องมี 

ความสามารถใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงปัญหาและ 

มีส่วนร่วมในการน�าเสนอทางออกหรือการสะท้อนข้อเท็จจริงของ 

ชุมชนในบริบททางวัฒนธรรมนั้นๆ	รวมทั้งสามารถสร้างสังคมแห่ง 

ความปรองดองได ้ 	 ตัวอย ่ าง เช ่น	 การศึกษาหน ่วยบูรณาการ 

สังคมภาษาไทยมัธยมปีที่	๓	ที่ศึกษาชุมชนท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค	 

ได้แก่	 ภาคอีสาน	ภาคใต้	 และภาคเหนือ	ภาคเรียนละ	๑	ชุมชน	 

นักเรียนจึงได้ไปศึกษาที่ชุมชนกุดชุม	จ.สกลนคร	ชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย	

จ.ภูเก็ต	และชุมชนบ้านเมืองปอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เป็นต้น

	 นักเรียนต้องเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน	 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ในระดับที่ เรียกว่า	 “ข้ามวัฒนธรรม”	ทั้งนี ้

เพ่ือการเข้าถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรม	และการเคารพ 

ในความแตกต่าง	 ซ่ึงจ�าเป็นมากส�าหรับสันติภาพของสังคมในโลก

ปัจจุบัน	ดังจะเห็นได้จากการศึกษาภาคสนามและการศึกษาชุมชน 

ซึ่งเป็นการเรียนผ่านหน่วยบูรณาการสังคมภาษาไทยของนักเรียน 

มัธยมโรงเรียนรุ ่งอรุณ	ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและท�างาน 

ร่วมกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ 

นักเรียนและผู้คนในหน่วยสังคมอ่ืนอย่างเท่าเทียม	 นักเรียนต้องมี 

ความสามารถใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงปัญหาและ 

มีส่วนร่วมในการน�าเสนอทางออกหรือการสะท้อนข้อเท็จจริงของ 

ชุมชนในบริบททางวัฒนธรรมนั้นๆ	รวมทั้งสามารถสร้างสังคมแห่ง 

ความปรองดองได ้ 	 ตัวอย ่ าง เช ่น	 การศึกษาหน ่วยบูรณาการ 

สังคมภาษาไทยมัธยมปีที่	๓	ที่ศึกษาชุมชนท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค	 

ได้แก่	 ภาคอีสาน	ภาคใต้	 และภาคเหนือ	ภาคเรียนละ	๑	ชุมชน	 

นักเรียนจึงได้ไปศึกษาที่ชุมชนกุดชุม	จ.สกลนคร	ชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย	

จ.ภูเก็ต	และชุมชนบ้านเมืองปอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เป็นต้น

	 Flipped	Classroom	คอืการกลบัทศิทาง

ห้องเรียน	จากเดิมที่นักเรียนเรียนเนื้อหากับครูและ 

ท�าแบบฝึกหดัในห้องเรยีน	แล้วมกีารบ้านให้ไปฝึกท�า 

จนเกิดความช�านาญ	 เปลี่ยนเป ็นให ้นักเรียน 

เ ต รียมพร ้ อมการ เ รี ยน รู ้ จ ากการ เ รี ยนและ 

ท�าความเข้าใจเนือ้หาทีบ้่านผ่านวดิโีอการสอนออนไลน์ 

ที่ครูจัดหามาให้เพื่อเทียบเท ่ามาตรฐานสากล	 

ซึง่นกัเรยีนสามารถเปิดด	ูกดหยดุ	หรอืย้อนดซู�า้ไปมา 

เพื่อทบทวน	ท�าความเข้าใจ	และจดบันทึกได้อย่าง 

อิสระที่บ้าน	ใช้เวลาเพียง	๑๕-๓๐	นาที	ขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถและความพร้อมในการเรียนรู้ของ 

นักเรียนแต่ละคน	แล้วใช้เวลาในห้องเรียนส�าหรับ 

การ เรียนรู ้ ที่ เป ็น 	 Act i ve 	 Learn ing 	 เช ่น	 

การสนทนาภาษาอังกฤษ	การเขียนและการอ่าน 

บทความภาษาอังกฤษ	การท�า	Lab	คณิตศาสตร์	 

การ ต้ังค� าถามเชิ ง วิ เคราะห ์ 	 ความเชื่ อมโยง 

ระหว่างคณิตศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ	การปฏิสัมพันธ์	 

และการ ซักถามในส ่ วนที่ นั ก เ รี ยนไม ่ เข ้ า ใจ	 

ซึ่ งจะช ่วยให ้ครูมองเ ห็นและพัฒนานักเรียน 

ได้เป็นรายบุคคล

๑๒



การฝึกทักษะน้อมใจเข้าถึงระบบคุณค่า 
(Core Value & Competency)

	 การใช้ปัญหาจริงในสังคม	 (Global	 Issues)	 เป็นโจทย์การเรียนรู ้หรือโครงงาน	 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ทั้งสาระวิชาการและวิชาชีวิต	 กระทั่งมองเห็นคุณค่าแท้ 

ในระบบความสัมพันธ ์อย ่าง เช่ือมโยงของสรรพสิ่ ง 	 เป ็นการฝ ึกฝนอย ่างท ้าทายไป 

บนการปฏิบัติการเรียนรู ้ผ ่านการลงมือท�า	 เกิดประสบการณ์ตรงในตนเอง	และได้พัฒนา 

มุมมอง	ทัศนคติ	รวมท้ังจิตส�านึกไปพร้อมกัน	เช่น	โจทย์ส�าหรับชั้น	ม.๑	คือ	กรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี	๒๑	ประกอบด้วยประเด็นที่นักเรียนจะต้องพิจารณาเพื่อน�าไปสู่การตอบโจทย์ 

อนาคตทีใ่กล้ตวัของนกัเรยีน	เช่น	ท�าไมกรงุเทพถึงเป็นเมอืงน�า้	(ท่วม)		อาหารการกนิของคนกรงุเทพ

ปลอดภัยหรือเปล่า	ขยะและมลพิษในกรุงเทพ	คน	กทม.จะช่วยกันจัดการอย่างไร	การจัดการ

พื้นที่ว่าควรมีอะไร-ไม่มีอะไรใน	กทม.	เช่น	ชุมชนเก่า	รถไฟฟ้า	พื้นที่ปลูกต้นไม้	ปัญหาการจราจร		 

ปัญหาเด็กและเยาวชน		ปัญหาสัตว์จรจัด	กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือสังคม	เป็นต้น	จนกระทั่งนักเรียน

รูส้กึถึงความเป็นเจ้าของเมอืงทีป่รารถนาจะดแูลและรกัษาเมอืงกรงุเทพมหานคร	ในฐานะพลเมอืง

ที่มีความรู้	ความเข้าใจ	และเป็นผู้ก�าหนดทิศทางการพัฒนา	เป็นต้น

การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
ผ่านระบบออนไลน์
(Self-Directed Learning 
by Flipped Classroom 
through E-Learning)

๑๓



รับประทาน
อาหารกลางวัน

หนึ่งวันของนักเรียนมัธยมรุ่งอรุณ

๗.๕๐	น. ๘.๐๐	น. ๘.๑๕	น.

๑๔.๐๐	น.๑๔.๓๐	น.๑๖.๒๐	น.	ม.ปลาย
๑๖.๑๐	น.	ม.ต้น

ตีระฆัง เข้าแถว 
กิจกรรมเบิกฟ้า

โฮมรูม

บำาเพ็ญประโยชน์ 
ดูแลท�าความสะอาด

ห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ	

หน่วยการเรียนภาคบ่าย 
ดนตรี	ศิลปะ	กีฬา	

กิจกรรมชมรมต่างๆ

สนทนายามเย็นก่อนกลับบ้าน
และแผ่เมตตา

นักเรียนตีระฆังส ่งสัญญาณ 

เตอืนกนัเองว่าใกล้เวลาเข้าแถว นกัเรยีนเล่าข่าวและเรือ่งราวที่

ตวัเองก�าลงัเรยีนสูรุ่น่พีรุ่น่น้อง

สวดมนต ์และเจริญสติ 

ด้วยวิธีต่างๆ	เช่น	การฟัง	 

การอ ่าน	 การนั่งสมาธิ

๑๔



๘.๓๐	น. ๑๐.๑๐	น.

๑๐.๓๐	น.

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐	น. ๑๒.๑๐	น.

หน่วยการเรียน/โครงงาน 
สาระวิชาต่างๆ 

อังกฤษ วิทย์ คณิต IT

พักกินอาหารว่าง

หน่วยการเรียน/โครงงาน 
๕๐ นาที/คาบ

รับประทาน
อาหารกลางวัน

หมุนเวียนกันทำาอาหาร
รับประทานเองทุกวัน

โฮมรูม

๑๕



	 หน ้ าที่ ส� าคัญที่ เ ป ็ นกิ จ วัตรหนึ่ ง ของ 

นักเรียนมัธยม	 คือการผลัดกลุ ่มกันรับผิดชอบ 

ท�าอาหารกลางวนัให้กับนกัเรยีนห้องอืน่ๆ	ในระดบัชัน้	 

นักเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าของการงานอย่างครบวงจร	

ท�าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท�าอาหาร	 การใช้ 

ความรู ้กับการท� าอาหาร	 และการท�าอาหาร 

ในปริมาณที่ มาก	 คือ 	 ม .ต ้น 	 ดู แล	 ๗๐	 ชี วิ ต	 

ม.ปลาย	 ดูแล	 ๒๐๐	 กว ่าชีวิต 	 การตระหนัก 

ถึงผลส�าเร็จในความสามารถ	รวมถึงข้อผิดพลาด 

ที่ควรปรับปรุง	เริ่มตั้งแต่	ม.ต้น	ที่คิดรายการอาหาร 

ส่งแผนกครัวของโรงเรียนช่วยจัดซ้ือวัตถุดิบให้ 

แล้วบริหารจัดสรรหน้าที่ท�าอาหาร	เก็บล้างอุปกรณ	์ 

ดูแลครัวให้เรียบร้อย	 	ม.ปลาย	 ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่อย่างครบวงจร	ตั้งแต่บริหารงบประมาณ 

ที่ ไ ด ้ รั บจากทาง โรง เรี ยน 	 และสรุปรายจ ่ าย 

ส่งให ้ฝ ่ายบัญชี	 คิดรายการอาหาร	 กะปริมาณ 

ให้พอดีกับจ�านวนคน	บริหารเวลาไปจ่ายตลาด 

ท� าอาหารและดูแล รักษาอุปกรณ ์ เค ร่ืองครั ว 

ด้วยตัวเอง	 เวทีนี้เป็นการฝึกฝนการท�างานเป็นทีม 

การจัดการ	การรู้คุณค่าของทรัพยากรและธรรมชาต ิ

ทีใ่ช้ไปกับการท�าอาหาร	และการรู้จกัเลอืกรบัประทาน

อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

การเรียนรู้
ทักษะชีวิต
บนวิถีกิจวัตร
นักเรียนรับผิดชอบและจัดทำาอาหารการกินด้วยตัวเอง

๑๖



การเรียนรู้ทักษะชีวิต
ผ่านงานจิตอาสา
Life Skills Learning through Volunteering Activities

แบ่งหน้าที่ร่วมรับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาคารเรียนและพื้นที่สาธารณะ

	 นอกจากนี้นักเรียนยังมีหน้าที่ดูแลท�าความสะอาดบริเวณ 

ของตนเองและส่วนรวม	 ไม่เพียงแค่ปัดกวาดเช็ดถูในห้องเรียน	 

แต่รวมไปถึงโถงเรียนรวม	ลานเข้าแถว	องค์พระประจ�าโรงเรียน	 

การขัดล้างห้องส้วม	ห้องครัว	และการดูแลบ่อดักไขมันประจ�าอาคาร	

การงานเช่นน้ีจะท�าให้นักเรียนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

จากการอยู ่	 การกิน	 และการใช้ของตัวเอง	ท�าให้นักเรียนมีสต	ิ 

รู ้ รับ ผิดชอบและดูแลตัว เองและส ่วนรวมมากขึ้น	 เพราะยิ่ ง 

เขาท�าสกปรกมากก็ยิ่งต ้องเช็ดถูมาก	 ยิ่งใช้น�้ามันหรือกะทิมาก 

ก็ยิ่งมีภาระงานการดูแลบ่อดักไขมันมากขึ้น

	 นอกจากนี้นักเรียนยังมีหน้าที่ดูแลท�าความสะอาดบริเวณ 

ของตนเองและส่วนรวม	 ไม่เพียงแค่ปัดกวาดเช็ดถูในห้องเรียน	 

แต่รวมไปถึงโถงเรียนรวม	ลานเข้าแถว	องค์พระประจ�าโรงเรียน	 

การขัดล้างห้องส้วม	ห้องครัว	และการดูแลบ่อดักไขมันประจ�าอาคาร	

การงานเช่นน้ีจะท�าให้นักเรียนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

จากการอยู ่	 การกิน	 และการใช้ของตัวเอง	ท�าให้นักเรียนมีสต	ิ 

รู ้ รับ ผิดชอบและดูแลตัว เองและส ่วนรวมมากขึ้น	 เพราะยิ่ ง 

เขาท�าสกปรกมากก็ยิ่งต ้องเช็ดถูมาก	 ยิ่งใช้น�้ามันหรือกะทิมาก 

ก็ยิ่งมีภาระงานการดูแลบ่อดักไขมันมากขึ้น

๑๗



	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาผ ่านการปฏิบัติธรรม	 เจริญจิตภาวนา 

ครูและนักเรียนจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน	 ด้วยการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า	 ท�าวัตรเย็น	 แผ่เมตตา	ปฏิบัติเจริญสติ 

แบบเคลื่อนไหว	 ท�ากิจกรรมฝ ึกสติ	 ฟ ังพระธรรมเทศนา	 สนทนาธรรม	 สรุปและบันทึกบทเรียนในแต ่ละวัน	 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวเองผ่านการเจริญสติที่ต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	 เข้าใจหลักธรรม	และน้อมน�าหลักธรรมนั้นมาเป็น 

หลักในการด�าเนินชีวิตให้เป็นปกติ

	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาผ ่านการปฏิบัติธรรม	 เจริญจิตภาวนา 

ครูและนักเรียนจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน	 ด้วยการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า	 ท�าวัตรเย็น	 แผ่เมตตา	ปฏิบัติเจริญสติ 

แบบเคลื่อนไหว	 ท�ากิจกรรมฝ ึกสติ	 ฟ ังพระธรรมเทศนา	 สนทนาธรรม	 สรุปและบันทึกบทเรียนในแต ่ละวัน	 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวเองผ่านการเจริญสติที่ต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	 เข้าใจหลักธรรม	และน้อมน�าหลักธรรมนั้นมาเป็น 

หลักในการด�าเนินชีวิตให้เป็นปกติ

การเรียนรู้จักตัวเองเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามแนววิถีพุทธ

การเรียนรู้ทักษะชีวิต
ผ่านการภาวนา
ด้านจิตใจและปัญญา
Life Skills Learning 
through Mind and 
Wisdom Contemplation

๑๘



	 นักเรียนชั้น	ม.๑-ม.๖	จะเรียนชมรม

ร่วมกันในช่วง	๒	คาบสุดท้ายของวันศุกร์	 

โดยมี พ่ีนักเรียนชั้น	 ม.๖	 รับผิดชอบจัด

กิจกรรมชมรมให้น้องๆ	ชั้น	ม.๑-ม.๕	ได้เลือก 

ตามความสนใจ	หากมีกิจกรรมอื่นที่น้องๆ	

สนใจนอกเหนือจากชมรมที่พี่ ชั้ น 	 ม .๖	 

จัดไว้ให้	ก็สามารถเปิดเป็นชมรมใหม่ขึ้นมาได้	 

โดยรวบรวมสมาชกิให้ได้	๗-๘	คน	แล้วชกัชวน 

พี่ชั้น	ม.๖	มาเป็นประธานชมรม	

ตวัอย่างชมรมทีม่อียูใ่นปัจจุบนั	เช่น	ปลกูต้นไม้	

ว่ายน�้า	แบดมินตัน	วอลเลย์บอล	ฟุตบอล	

บาสเกตบอล	ภาษาญี่ปุ่น	ถ่ายภาพ	ดนตรีไทย	

ดนตรสีากล	เต้น	(Cover	Dance)	โดยพีช้ั่น	ม.๖ 

ได้ฝึกฝนการท�าหน้าที่เป็นผู ้น�าชมรม	ดูแล 

บริหารจัดการสมาชิกในชมรม	และประเมิน 

ผลการเรียนรู้ของสมาชิกในชมรม	ตลอดจน 

จัดงานชมรมแฟร ์ เพื่ อน� า เสนอผลงาน 

การเรยีนรูข้องแต่ละชมรมในปลายปีการศึกษา

ชมรมพัฒนาทักษะตามความสนใจ

การเรียนรู้ทักษะชีวิต 

ความสามารถ
ในการสร้างสรรค ์
และการงานอาชีพ

การแสดงของชมรมโปงลาง
การแสดงของชมรมโปงลาง

๑๙



ชมรม
(บ่ายวันศุกร์)

๒	คาบ/สัปดาห์

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คือเครื่องมือส�าคัญของโลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 

นักเรียนจะเรียนรู ้เพื่อเท่าทันเทคโนโลยีและ 

สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู ้

และการท�างานได ้อย ่างช�านาญ	 สร ้างสรรค์	 

เกดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผู้อืน่	โดยบูรณาการ 

กับหน่วยวิชาหลัก	แล้วเรียนโปรแกรมตามการ 

ใช้งานจริงของแต่ละวิชา	ทั้งในแง่ของการสืบค้น 

ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มา 

ของข้อมูล	 การประเมินความน่าเช่ือถือของ 

แหล่งข้อมูล	และการฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต่างๆ	ในการสร้างชิ้นงานตามโจทย์ของแต่ละวิชา

วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการส่ือสาร

๒๐



นักเรียนมัธยมต้น
เรียนอะไร?

เสริมทักษะ
๓	คาบ/สัปดาห์

วิชาพื้นฐาน
คณิต, วิทย์, อังกฤษ 
๑๖	คาบ/สัปดาห์

ศิลปะ, ดนตรี, พละ 
๖	คาบ/สัปดาห์

ชมรม
(บ่ายวันศุกร์)

๒	คาบ/สัปดาห์

วิชาบูรณาการสังคมศึกษา 
ภูมิปัญญาภาษาไทย
๑๐	คาบ/สัปดาห์

๒๑



	 การน�าปัญหาจริงในสังคมมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู	้ 

(Problem-based	Learning)	 เพื่อขยายพื้นที่และขยายศักยภาพ 

การเรียนรู้ของนักเรียน	โดยก�าหนดพื้นที่การเรียนรู้ดังนี้	

 ม.๑ พื้นที่กรุงเทพฯ	

 ม.๒ พื้นที่ภาคกลาง	(ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี-สุโขทัย-

อยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น)

 ม.๓ พืน้ทีภ่าคอสีาน	ภาคใต้	และภาคเหนอื	(เทอมละภาค)

	 ครูเป็นผู้ให้โจทย์และจัดกระบวนการเรียนรู้	เช่น	การเชิญ

วทิยากร	การพานกัเรยีนออกภาคสนาม	แล้วนกัเรยีนเป็นเจ้าของงาน 

ทีต้่องเรียนรู้ด้วยตวัเอง	ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมลู	การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ 

การจัดการความรู้	และการท�าโครงงานต่างๆ	ที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ 

ตามวัยของนักเรียน	 เช ่น	 โครงงานเรียนรู ้ จากป ัญหาด ้วย

แนวทางการวิจัย	 โครงการจิตอาสา	 โครงการเชิงสร้างสรรค์	 เช่น	 

การจัดแสดงละคร	จัดแสดงนิทรรศการ	การจัดสัมมนา/เสวนา	 

การท�าหนังสือพิมพ์	ท�าหนังสั้น-สารคดี	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ให้เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น	และรู้วิธีการท�าโครงงานอย่างง่ายที่จะเป็น

พื้นฐานในการท�าโครงงานเพื่อสังคมในระดับชั้นมัธยมปลายต่อไป

วิชาบูรณาการสังคมศึกษา
ภูมิปัญญาภาษาไทย
“ขยายพื้นที่-ขยายศักยภาพการเรียนรู้ 
   สู่การทำาโครงงานอย่างง่าย”

๒๒



๒๓

งาน	“ตุ้มโฮมศิลปวัฒนธรรมอีสาน”	น�าเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในรูปแบบต่างๆ	

อาทิ	การแสดง	นิทรรศการและการสาธิต	โครงงานภาคอีสานโดยนักเรียนชั้น	ม.๓	ปีการศึกษา	๒๕๕๖



ตัวอย่างโครงงานวิชา
บูรณาการสังคมศึกษา
ภูมิปัญญาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓

ม.๑
เรียนรู ้ ในฐานะพลเมืองเจ ้าของเมืองที่มี 

ความรู้	ความเข้าใจ	และเป็นผู้ก�าหนดทิศทาง 

การพัฒนากรุงเทพมหานครในศตวรรษที่	๒๑ 

ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและงานเสวนา 

บอกเล่าเรื่องราวของหน่วยงานหรือกลุ่มคนที ่

รวมตวักนัท�าเรือ่งดีๆ 	เพือ่แก้ไขปัญหาของกรงุเทพ	

โดยมีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง	

Big	Trees	Project	สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)	 

มูลนิธิกระจกเงา	และกลุ่มไอศกรีมฟาร์มสุข 

เพือ่เดก็ด้อยโอกาส	ร่วมแลกเปล่ียนในเวทีเสวนา

โครงงานรวมพลคนรักษ์กรุงเทพ

๒๔



พื้นท่ีท่ีนักเรียนออกภาคสนามศึกษาวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมภาคเหนือ	 แล้วน�าปัญหาที่ 

พบในพื้นท่ีมาจัดท�าเป็นโครงงานเพ่ือกลับไป 

ช่วยแก้ไขปัญหา	 เช่น	 การท�าเกษตรเคมี	 

การเผาป่า	โดยจัดท�าเป็นโครงงานทอดผ้าป่า

คนืความรูสู้ชุ่มชน	ประกอบด้วย	การจดับรกิาร 

ตรวจเลือดส�าหรับเกษตรกรท่ีกังวลว่าอาจ

เรยีนรูค้ณุงามความดแีละการต่อสูเ้พือ่บ้านเมอืงของวรีชนไทยในสมยักรงุศรอียธุยา	ในประเดน็

การท�าหน้าที่ของตนเอง	การเสียสละเพื่อส่วนรวม	และความสามัคคี	แล้วเชื่อมโยงคุณค่านั้น 

มาสูต่นเอง	ผ่านกระบวนการท�าละคร	แล้วจดัการแสดงละครเพือ่สะท้อนคณุค่าเหล่านัน้สูผู่ช้ม

โครงงานทอดผ้าป่าที่บ้านอมลอง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

โครงงานละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องพระนเรศวรมหาราช 
พระเจ้าตากสิน และบ้านบางระจัน

ได้รับผลกระทบจากสารเคมีท�าการเกษตร	 

การจดัท�าส่ือความรูเ้รือ่งการท�าเกษตรอนิทรย์ีใน 

รปูแบบ	Big	Book	เรือ่ง	“สตรอเบอร์รีอ่นิทรีย์ได้	 

ง่ายจัง”	มอบให้กับเกษตรกรที่สนใจ	และ 

การแสดงละครเรื่องเทพแห่งป่าเพื่อบอกเล่า

ให้ชาวบ้านเหน็ความส�าคญัของธรรมชาต	ิและ

ความสัมพันธ์ของดิน	ป่า	น�้า

ม.๒

ม.๓

๒๕



กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิชาวิทยาศาสตร์

“เรียนรู้สาระวิชา พัฒนาใช้ในชีวิตจริง”

	 วิทยาศาสตร์	คือเครื่องมือพามนุษย์ไปหาค�าตอบ 

ของปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมและส่งผลต่อชีวิต 

ของมนุษย์	ทั้งยังเป็นศาสตร์ที่ช่วยขยายขีดจ�ากัดของมนุษย	์ 

จนเกดิเป็นสิง่ประดษิฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ	การเรยีนวิทยาศาสตร์

ในระดับมัธยมต้นของรุ ่งอรุณจึงเป็นการเรียนบนเรื่องตาม

โจทย์ของวิชาบูรณาการสังคมศึกษาและภูมิปัญญาภาษาไทย	 

ให้นักเรียนมองเห็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ใน

สังคม	เช่น

 ม.๑	เรียนเรื่องกรุงเทพฯ	วิทยาศาสตร์จะจับประเด็น

ปัญหากรุงเทพฯ	เรื่องน�้าท่วม	อาหาร	และโรคภัยไข้เจ็บ	

 ม.๒	 เรียนเร่ืองประวัติศาสตร์	 วิทยาศาสตร์จะพา 

นกัเรียนไปเรียนรู้พัฒนาการของเทคโนโลยใีนแต่ละยคุ	(Timeline)	

การคมนาคมขนส่ง	เครื่องปั้นดินเผา	

 ม.๓	 เรียนเรื่องภาคอีสาน	ภาคใต้	และภาคเหนือ	 

โจทย์วทิยาศาสตร์จะเรยีนรูเ้รือ่งนเิวศของป่าในแต่ละพืน้ที	่เป็นต้น	

	 การเรยีนบนเรือ่งเช่นนีจ้ะบรูณาการวชิาฟิสกิส์	เคม	ีและ

ชวีวทิยาไว้ด้วยกนั	ซึง่นกัเรยีนไม่เพียงแต่ได้เนือ้หา	แต่ยงัได้วธิคีดิ	 

และได้เห็นความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงว่าเก่ียวข้องเชื่อมโยง 

กันอย่างไร	ด้วยเหตุปัจจัยอะไร	และส่งผลอะไร	อย่างไร

๒๖

ค่ายวิทยาศาสตร์	Science	Fighting	ชั้น	ม.๑	

แข่งกันประดิษฐ์แพจากวัสดุใกล้ตัวที่สามารถใช้ได้จริงหากเกิดน�้าท่วม	

โดยใช้ความรู้เรื่องน�้า	การลอย	การจม	และแรงลอยตัว

ค่ายวิทยาศาสตร์	Science	Fighting	ชั้น	ม.๑	

แข่งกันประดิษฐ์แพจากวัสดุใกล้ตัวที่สามารถใช้ได้จริงหากเกิดน�้าท่วม	

โดยใช้ความรู้เรื่องน�้า	การลอย	การจม	และแรงลอยตัว



	 การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น	ม.๑	-	ม.๓	 

มีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจการคิดแบบตรรกะ	

ที่ได้มาจากการศึกษาสืบค้นจากกฎเกณฑ์และแบบแผนท่ี

เป็นล�าดับต่างๆ	ที่มีอยู่ในธรรมชาติ	กระบวนการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์จึงไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการจดจ�าเนื้อหา	ทฤษฎี	

แล้วท�าแบบฝึกหัด	แต่ออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน 

การทดลอง	การสบืเสาะหาความรู	้และการท�ากิจกรรมต่างๆ	

ที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์	 ให้นักเรียนได้

มีโอกาสทดลองความคิดของตนเอง	เห็นการถอดแบบรูป	

(Pattern)	ของวธิคีดิของตน	จนเกดิความเข้าใจในหลกัการ	

	 หลังจากน้ันครูจึงพาสรุปตามทฤษฎีและให  ้

นักเรียนฝึกฝนท�าแบบฝึกหัด	จนกระทั่งสามารถน�าความรู้ 

หรือทฤษฎีไปแก้สถานการณ์ปัญหาอื่นๆ	ต่อไปได้	โดยใช ้

การเรียนแบบ	Flipped	Classroom	ผ่านระบบออนไลน ์

ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาและท�าแบบฝึกหัด 

บางส่วนจากที่บ้าน	แล้วใช้เวลาในห้องเรียนปฏิบัติการ 

กับโจทย์ปัญหาจริงในชีวิตประจ�าวัน	นักเรียนได้พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ทบทวนเรื่องท่ีไม่เข้าใจ 

จนน�าไปสู่การรู้จริงในเรื่องที่เรียนนั้น

วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
	 ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมเป็นการต่อยอดความรู ้

จากระดับช้ันประถม	เน้นการสร้างพ้ืนที่และโอกาสต่างๆ	ให้

นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ	เช่น	PowerPoint	 

ละคร	ภาพยนตร์	 เพื่อสื่อสารความรู ้และความคิดอย่างมี

ประสทิธภิาพ	รวมทัง้แสดงการใช้ภาษาองักฤษอย่างมัน่ใจ	โดยครู 

จะใช้	Global	Issues	เป็นแกนหลัก	(Theme)	ในการออกแบบ

แผนการเรยีนรู	้ผ่านการเรยีนแบบโครงงานและกจิกรรม	ทัง้ในและนอก 

ห้องเรยีน	ซึง่นกัเรยีนต้องใช้ทกัษะการคดิวเิคราะห์	ทกัษะการส่ือสาร	 

ทกัษะการแก้ปัญหา	แล้วส่ือสารความคิดของตนบนพืน้ฐานความรู	้ 

โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ

	 ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมนี้จะมีรายละเอียดมากขึ้น	 

วงค�าศัพท์กว้างขึ้น	 ไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษาที่มี 

ความซับซ้อนมากขึน้	การเรยีนรูผ่้านการปฏิบตัแิละการช้ีแนะของคร	ู

จะช่วยให้นกัเรยีนเกิดความช�านาญ	สามารถเลอืกใช้ภาษาองักฤษ 

ได้อย่างถูกต้อง	หลากหลาย	และสื่อสารกับคนไทยและใน 

ระดบันานาชาตไิด้อย่างม่ันใจ	โดยครูจะใช้วรรณกรรมทีไ่ด้รบัรางวลั	

และใช้โครงสร้างมาตรฐาน	Common	European	Framework	

for	Languages	(CEFR)	เป็นหลกัในการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ

ของนักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการ 

เดินทาง	การศึกษาต่อ	และการท�างานในอนาคต

๒๗



	 จากการเรียนรู ้วิชาดนตรี,	 ศิลปะ,	พละ	 ในระดับ 

ประถมศึกษา	พฒันาให้นกัเรยีนมทีกัษะเบือ้งต้นกับการงานต่างๆ 

ใน	๓	วิชานี้	 ดังนั้นในระดับมัธยมจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน 

ได้เลือกวิชาที่จะเรียนของตนเอง	เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจ 

และคิดพิจารณาถึงความถนัด	ความสามารถของตนเอง	รวมทั้ง

สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม

	 กระบวนการเรยีนรูใ้นวชิาเลือกภาคบ่ายเป็นการเรยีนรู ้

ที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง	 เพื่อพัฒนาตนและพัฒนา 

ทักษะต ่างๆ	 ที่ตนถนัดหรือต ้องการเพิ่มพูนทักษะนั้นๆ	 

โดยมีครูท�าหน้าที่เป็นโค้ชช่วยออกแบบงาน	ให้ค�าปรึกษา 

ค�าแนะน�า	 สนับสนุน	และส่งเสริมการเรียนรู ้ของนักเรียน 

จนน�าไปสู่ความส�าเร็จ

	 วิชาเลือกภาคบ ่ายเป ็นชั่ วโมงเรียนตั้ งแต ่ เวลา	 

๑๔.๓๐-๑๖.๑๐	น.	ในวันอังคาร	พุธ	และพฤหัสบดี	โดยนักเรียน

สามารถเลือกวิชาเรยีนตามความสนใจ	คนละ	๓	วชิา	ประกอบด้วย	 

ดนตรี	ศิลปะ	พละ

วิชาเลือกภาคบ่าย
“ดนตรี ศิลปะ พละ”

พละ
กีฬาไทย ฟุตบอล  โยคะ
บาสเกตบอล จักรยาน

พละ
กีฬาไทย ฟุตบอล  โยคะ
บาสเกตบอล จักรยาน

ศิลปะ
งานปั้น งานไม้ การออกแบบ การทอผ้า
ศิลปะ
งานปั้น งานไม้ การออกแบบ การทอผ้า

ดนตรี
ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ดนตรี
ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

๒๘



นักเรียนมัธยมปลาย

เรียนอะไร?

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(เลือก	๑	กิจกรรม)

-	กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

-		รักษาดินแดน

สำานักปฏิบัติการ
๒๐	คาบ/สัปดาห์

กลุ่มสาระพื้นฐาน
๑๒	คาบ/สัปดาห์

ภาษาไทย,	คณิต,	วิทย์	(ชีวะ,	เคมี,	ฟิสิกส์,	

วิทย์กายภาพ)	สังคม,	ภาษาอังกฤษ,	ชมรม

๒๙



สำานักปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล

	 หลักสูตรมัธยมปลายได้สลายสายวิทย์-ศิลป์	 

แล้วตั้งส�านักปฏิบัติการขึ้นมา	๓	ส�านักบวกกับกลุ่มสาระ 

เพิม่เติมและกลุ่มสาระพืน้ฐานเพือ่ให้นกัเรยีนเลือกเรยีนตาม

ความถนดัและความสนใจของตนเองอย่างแท้จรงิ	ประกอบด้วย

เมือ่ขึน้ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๔	นกัเรยีนจะต้องลงทะเบยีนเลอืกวชิาในส�านกัปฏบิตักิารและกลุม่สาระเพิม่เตมิ	คนละ	๔	วชิา	 

โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกวิชาในส�านักเดียวกันหรือต่างส�านักกันก็ได้	ส�านักปฏิบัติการจะจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบ	Active	Learning	ผ่านการท�าโครงงาน	(Project-based	Learning)เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เชิงลึกและ

ลงมือปฏิบัติในเรื่องท่ีตนสนใจ	เป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็กท่ีครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้เป็นรายบุคคล	นักเรียนจะได้ฝึก

มองตัวเอง	คิด	ตัดสินใจ	และเผชิญปัญหาด้วยตัวเอง	ที่ส�าคัญวิชาที่เลือกเหล่านี้จะเป็นแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนค้นหา

และพัฒนาศักยภาพของตนเอง	เพื่อการต้ังเป้าหมายในชีวิตและการเลือกคณะวิชาที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

•		วิทยาศาสตร์การแพทย์

•		วิทยาศาสตร์การอาหารและสิ่งแวดล้อม

•		วิทยาศาสตร์ช่าง

๑. สำานักวิทยาศาสตร์

•		ภาษาที่	๓	(จีน	ญี่ปุ่น	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	ฯลฯ)

•		ภาษาอังกฤษ	(Intensive)

•		คณิตศาสตร์	(Advance)

๔.กลุ่มสาระเพิ่มเติม

•		งานออกแบบและสถาปัตย์

•		งานหัตถศิลป์

•		งานทัศนศิลป์

•		ดนตรีสากล

•		ดนตรีไทย

•		พละศึกษา

•		กราฟฟิกดีไซน์	(IT)

•		โปรแกรมมิ่ง	(IT)

๓.สำานักศิลปะการออกแบบ
และคุณภาพชีวิต

•		ภาษาไทย

•		คณิตศาสตร์

•		วิทยาศาสตร์	(ชีวะ,	เคมี,	ฟิสิกส์,	วิทยาศาสตร์กายภาพ)

•		สังคม

•		ภาษาอังกฤษ

•		ชมรม

๕.กลุ่มสาระพื้นฐาน

•		ส�านักพิมพ์	ส�านักข่าว	และสื่อ

๒.สำานักสื่อสร้างสรรค์
และภาษาเพื่อสังคม

๓๐



	 การท�าโครงงานในระดับมัธยมปลายมุ่งเน้นพัฒนา

นักเรียนให้ประยุกต์ใช้ความรู้เป็นและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และสั งคม	 เป็นการขยายผลของการเรียนรู้ไปสู่สังคมใหญ	่ 

โดยน�าโจทย์ปัญหาจริงในสังคมมาเป็นแกนหลัก	(Theme)	ของ 

การท�าโครงงาน	(Problem-based	Learning)	ด้วยแนวทางการวจัิย	 

ผ่านการลงมอืท�าบนบรบิทจรงิของสงัคมทีน่กัเรยีนต้องไปท�างาน

ร่วมกบัชมุชนเพ่ือรู้ถงึเหตปัุจจยัของปัญหา	สภาพของปัญหา	และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ตลอดจนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหานัน้	ร่วมไปกบัการสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้อง	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กรอิสระ	

ที่จะเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้และการท�างาน	เพื่อเป้าหมาย 

การพัฒนานกัเรยีนให้เตบิโตเป็นคนรุน่ใหม่ทีม่อีดุมการณ์ทางสงัคม

โครงงานจัดทำานิตยสาร 
ROONG AROON GEOGRAPHIC

	 เชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์สู่ชีวิตของนักเรียน	 

ในแง่มุมของการเป็นผู้บริโภคทรัพยากร	ที่ส่งผลทั้งต่อตนเอง	 

ผู ้ คน ในสังคม	และธรรมชาติ	 โดยเลือกประเด็นที่นักเรียน 

แต่ละคนสนใจมาศึกษา	วิเคราะห์	สังเคราะห์	น�าเสนอทางออก 

หรื อ มุ ม ม องของนักเรียนต ่อประเด็นน้ันๆ	 แล ้ว ส่ือสาร 

อย่างสร้ างสรรค์ในรูปแบบของนิตยสาร	 โดยมีบรรณาธิการ 

จากนิ ตยสาร	NATIONAL	GEOGRAPHIC	 เป็นที่ปรึกษา 

ในฐ า น ะ ผู ้ เชี่ ย วชาญด ้ านการท� านิ ตยสารภูมิ ศาสตร ์ 

จัดท�า โดยนักเรียนส�านักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม	

      
 โครงงานมัธยมปลาย

“แก้ปัญหาสังคมด้วยปัญญา สร้างคุณค่าและอุดมการณ์”

๓๑



นักเรียนน�าเสนอโครงการไบโอดีเซล
โครงงาน

บำาบัดนำ้าเสียในโรงเรียน

โครงงาน
ไบโอดีเซล

	 จาก ก า ร เรี ยน รู ้ เรื่ อ งทรัพยากรน�้ าและ 

การจัดการน�้าโดยชุมชน	นักเรียนน�าความรู้วิทยาศาสตร ์

มาประดิษฐ์คิดค้นทดลองจนเกิดเป็นระบบบ�าบัดน�้า 

ในอาคารเรียนมัธยมและโรงครัว	 เป็นการประยุกต์ใช ้

ความรู้ เพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง	ซึ่งริเริ่ม 

โดยนั ก เรียนชั้น	ม.๕	ปีการศึกษา	๒๕๕๓	และเป็น 

โครงงานต่อเนื่องของนักเรียนช้ัน	ม.๕	สายวิทยาศาสตร ์

ในปีการศกึษาต่อๆ	มา	ในปี	๒๕๕๘	บทความภาษาองักฤษ

เร่ือง	Roong	Aroon	Wastewater	Treatment	Project	

ผลงานของนกัเรยีนชัน้	ม.๖	ได้รบัการตพีมิพ์ใน	K-12	STEM	

Education	วารสารออนไลน์ของ	สสวท.	ฉบบัที	่๑	เดอืน

มกราคม-มนีาคม	๒๕๕๘

	 จากการเรียนรู้เรื่องปัญหาพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม	การส�ารวจการใช้พลังงานของตนเอง	 

ของห้อง 	และของกรุงเทพมหานคร	น�ามาสู่การ

คิดค้นแนวทางช่วยบรรเทาปัญหา	โดยเริม่จากชมุชน 

โรงเรี ยนรุ ่งอรุณที่มีน�้ามันเหลือใช้จากครัวต่างๆ	 

แล้วน�าผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์จนเกดิเป็น 

น�า้มันไบโอดเีซลส�าหรบัรถกระบะขนของในโรงเรยีน	 

ผลงานของนกัเรียนชัน้	ม.๕	ปีการศึกษา	๒๕๕๕

๓๒



โครงงานชุมชน
ปกาเกอะญอ
บ้านสบลาน

	 นกัเรยีนช้ัน	ม.๕	ออกภาคสนามศึกษาวถิชีีวติความเป็นอยู	่ 

และการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวปกาเกอะญอ	 

บ้านสบลาน 	จ.เชียงใหม่	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐมีโครงการ 

จะสร้ า ง เขื่อนแม่ขาน	และจะส่งผลให้ชาวบ้านต้องอพยพ 

ออกจากพื้ นที่	 หลังจากกลับจากภาคสนามที่บ ้านสบลาน 

นักเรียนร่วมกันจัดท�ารายงาน	CHIA	“โอมื่อโชเปอ	อยู่ดีมีสุข”	 

เพื่อ ส่ือสารให้คนในสังคมรับรู้ถึงคุณค่าของชุมชนนี้ที่มีวิถีชีวิต 

และภูมิ ปัญญาในการดูแลรักษาป่าต้นน�้า	พร้อมตั้งค�าถาม 

กับสังคมว่า	การรักษาชุมชนนี้ไว้ให้อยู่ต่อไปน่าจะเป็นหนทาง 

ในการจัดการทรัพยากรน�้าที่ยั่งยืนกว่าการสร้างเขื่อนหรือไม ่

โดยจัดเวทีเสวนาเชิญผู้น�าชุมชน	ตัวแทนภาครัฐและนักวิชาการ 

มาร่ว มพู ด คุยเพื่อรับรู ้ความต้องการของแต่ละฝ่าย	 และ 

หาทางออกร่วมกัน	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 นอกจากนี้	รายงาน	CHIA	“โอมื่อโชเปอ	อยู่ดีมีสุข”	 

ยังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว	ครั้งที่	๑๗	ประจ�าปีพ.ศ.	๒๕๕๙	 

รางวัลดีเด่นประเภทงานเขียนอีกด้วย

๓๓



๓๔



กรณีศึกษาชุมชนแหลมหิน
บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ 

	 นักเรียนชั้น	ม.๖	ส�านักสื่อสร้างสรรค์และ

ภาษาเพ่ือสังคม	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ลงพื้นที่ศึกษา

ความอุ ดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและ 

องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน	ตลอดจน 

ตั้งค�าถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่านหิน

ในบริเวณใกล้เคียง	แล้วจัดท�าสื่อเผยแพร่สู ่สังคม 

วงกว้าง	โดยจดัท�าเป็นร่างรายงาน	HIA	(Health	Impact	 

Assessment)	วดิโีอสารคด	ี“เรารกัอนัดามนั”	สารคดี

ข่าวในรายการนักข่าวพลเมือง	ทางไทยพีบีเอส	และ

การน�าเสนอในเวทีแลกเปล่ียนนานาชาติในงาน	 

The	1st	ASEAN	Conference	on	Impact	Assessment	

and	Mitigation:	Towards	ASEAN	Engagement	

and	Sustainable	Development	วันที่	๒๓-๒๔	

พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงงานการศึกษา
นิเวศเฉพาะและ
ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน

๓๕



	 นักเรียนระดับมัธยมปลายอยู่ในวัยท่ีมีความสามารถ 

และวุฒิภาวะ เทียบเท่าผู้ใหญ่	แต่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

ดังนั้นในวัยน้ีครูได้ออกแบบให้นักเรียนรับผิดชอบเป็นพี่ใหญ่	 

เป็นแม่งานวนัส�าคญัต่างๆ	ให้กบัน้องๆ	ทัง้ในมธัยมต้นและประถม	

โดยในชั้น	ม.๔	ฝึกการวางแผน	ออกแบบ	และจดังานในวันพ่อ	 

นักเรียนชั้ น	ม.๕	รับผิดชอบกับการจัดงานวันไหว้ครู	และ 

พี่ใหญ่ชั้น	ม.๖	รับผิดชอบต่อการจัดงานสัปดาห์กีฬาสีให้กับ 

ระดับชั้ นมั ธยม	รวมถึงการจัดชมรมให้กับนักเรียนมัธยมใน 

บ่ายวันศุ ก ร์	นอกจากน้ีพี่ๆ	 วัยมัธยมปลายยังต้องร่วมกัน 

รบัผดิชอบดูแลวนิยัของนกัเรยีนมัธยมทัง้หมด	และดแูลจดัสรร

แบ่งหน้าที่ ในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในช่วงเวลา	 

๑๔.๐๐	-	๑๔.๒๕	น.

เรียนรู้สู่การเติบโต
    เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ 

๓๖



๓๗



	 “ตั้งแต่	ม.๔	ม.๕	แล้วที่จีนอ่านข่าวหนังสือพิมพ์

ทุกวันจนกลายเป็นนิสัย	เราจะไวกับข่าว	วิธีการหาข้อมูล	 

จีนจะใช้หนั งสืออ้างอิงจากห้องสมุด	ทั้งหนังสือภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ	ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์	 แต่

เพื่อนจะติดอยู่กับการใช้เว็บไซต์และหนังสือภาษาไทย	 

ไม่มากกว่ านั้น...	 เมื่อไม่นานมานี้จีนท�ารายงานโดย 

จับไปที่ นั ย ยะเรื่องของการเมืองบนสถาปัตยกรรม	 

เป็นหัวข้ อที่อาจารย์เคยบรรยายมาแล้ว	 แต่ทั้งห้อง 

ไม่มใีครเข้าใจเลย	จนีกไ็ม่เข้าใจ	แต่จนีมองว่านีเ่ป็นโอกาสด ี

ที่เราจะท�าความเข้าใจมันใหม่อีกครั้ง	 น่ีเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี

ติดไปจากรุ่ งอรุณ	คือเวลาที่เราไม่เข้าใจเรื่องอะไร	เราจะ

ต้องหา	ต้องถาม	ต้องท�าทกุอย่างเพือ่ให้เราเข้าใจมากทีส่ดุ”

นางสาวกัญญารัตน์ แสนกุล (จีน)

โครงการเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศกึษา คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่งอรุณให้อะไรกับเรา?
เสียงสะท้อนของศิษย์เก่า

๓๘



 

	 “จากการไปภาคสนาม	เราไปเห็นปัญหาในสังคมจาก 

มมุโน้นมมุนีท้ีเ่รารูส้กึว่ามนัเป็นปัญหาจรงิๆ	ถ้ารอให้รฐับาลมาแก้ 

จะช้าไป	กว่า	พ.ร.บ.จะออก	กว่าจะท�ากฎหมาย	ผลประโยชน์ 

ทับซ้อนเยอะมาก	แต่ถ้าเราเป็นสื่อ	 เราจะมีพลังเข้าไปเปลี่ยน 

ทัศนคติของคน	หรือช่วยรณรงค์การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได	้ 

เลยอยากเรียนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน...ตอนน้ีพายเรียน 

รัฐศาสตร์ด้วย	อาจารย์ให้ท�ารายงาน	 เพื่อนส่วนใหญ่ก็จะ 

ท�าประวัติชีวิตบุคคล	 แต่พายท�าเรื่องความชอบธรรมกับ 

การเมืองไทย	กรณีศึกษากบฏเมษาฮาวาย	 ซ่ึงอาจารย์ชอบมาก	

ด้วยความทีอ่ยูโ่รงเรียน	เราท�าโปรเจกมาโดยตลอด	ครก็ูจะบอกว่า	 

คุณจะเรียนอะไร	คุณอย่าคิดแค่ว่าเรียนเพ่ือให้จบหลักสูตร 

การศึกษา	ท�างานแล้วค่อยไปสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง

ประโยชน์ให้สังคม	แต่ในชีวิตคุณอาจจะไม่ได้สร้างอะไรเลยก็ได	้ 

ถ้าคุณเรียนตอนนี้	 แล้วคุณเปล่ียนแปลงสังคมได้ตอนนี้เลย	 

เรียนแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ก็ให้ท�าเลย	เราก็พยายาม 

จะท�ารายงานท่ีสื่อให้เห็นเรื่องของความชอบธรรมหรือกระบวน 

การเมือง	ให้คนอ่านได้เห็นเกมการเมือง”

นางสาวพิริน วรรณวลี (พาย) 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 “ส่ิงหน่ึงที่ผมได้จากโรงเรียนมากๆ	 คือ	ทักษะ 

การแสวงหาความรู้	 ในมหาวิทยาลัย	อาจารย์เขาไม่ได้สอน

ทั้งหมด	เขาสอนแค่บางส่วน	แล้วเขาก็ไม่ได้มาสนใจตาม 

ว่าเราจะส่งการบ้านไหม	เราต้องดูแลตัวเอง	ต้องหาความรู ้

เพิ่มเติมเอง	ต้องไปดูว่าเราจะหาความรู ้อะไร	 จากไหน	 

หนังสือเล่มไหนดี	 ไม่ดี	 คือทักษะพวกน้ีโรงเรียนไม่ได ้ 

สอนผมตรงๆ	 แต ่ เราถูกหลอมให ้ท� ามาตั้ งแต ่ เด็กๆ	 

ท�าจนติดเป็นนิสัย	อย่างบางวิชา	บางคนอาจคิดว่าสอบแค่

นี้ก็เอาแค่นี้	แต่ผมจะสนใจมากกว่านั้น	ก็ไปศึกษาเพิ่มเติม 

ใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมันติดตัวเราไป...	อีกทักษะ

หนึ่งที่รุ ่งอรุณสอนและเราท�ามาตลอดตอนอยู่ที่โรงเรียน	 

เป็นทักษะที่ฟังดูเหมือนง่าย	คือ	การกล้าที่จะถาม	บางที 

อาจารย์สอนไม่เข้าใจ	ผมจะยกมือว่าอาจารย์ครับตรงนี ้

ไม่เข้าใจ	 ช่วยสอนใหม่ได้ไหมครับ	 อาจารย์เขาก็ยินดี 

ที่จะสอนใหม ่	 แต ่หลายคนสงสัยแล ้วก็กระซิบๆ	 กัน	 

ไม่กล้าถาม	ถามกันเองบ้าง	 ผมว่าทักษะการกล้าถาม	 

เราต้องทนแรงเสยีดทาน	บางคนอาจมองว่าอยากเท่หรอืเปล่า	

แต่อยูใ่นรุง่อรณุ	ทกุคนยกมอืถามเป็นปกต”ิ

นายพรรษ วุฒิพงศ์ (กุ๋ย) 

คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๓๙



      นักเรียนมัธยม
ของรุ่งอรุณคือ
  ‘นักรบสายรุ้ง’

	 การเรียนเกิดผลตลอดเวลา	แต่ถ้ามองเป้าหมายสุดท้ายเมื่อนักเรียนช้ัน	ม.๖	จบจากโรงเรียนรุ ่งอรุณ	 คือ	 

การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ท้ังในมิติของความรู ้	 มิติของทักษะ	ทักษะการคิด	ทักษะสังคม	ทักษะด้านศิลปะ	ฯลฯ	 

มิติของสมรรถนะ	เป็นเรื่องของทัศนคติ	มุมมอง	การวิเคราะห์	การแก้ปัญหา	การท�างาน	ส่ิงเหล่าน้ีโดยทั่วไปการศึกษา 

ทุกแห่งต่างก็ต้องการให้นักเรียนมัธยมเป็น	แต่ถ้ามองเฉพาะของโรงเรียนรุ่งอรุณ	นักเรียนในแบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็น	คือ	 

เราต้องการนักเรียนที่จบออกไปเป็นผู้น�าในสังคม	หรือที่เราใช้ค�าว่า‘นักรบสายรุ้ง’

	 การเรียนเกิดผลตลอดเวลา	แต่ถ้ามองเป้าหมายสุดท้ายเมื่อนักเรียนช้ัน	ม.๖	จบจากโรงเรียนรุ ่งอรุณ	 คือ	 

การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ท้ังในมิติของความรู ้	 มิติของทักษะ	ทักษะการคิด	ทักษะสังคม	ทักษะด้านศิลปะ	ฯลฯ	 

มิติของสมรรถนะ	เป็นเรื่องของทัศนคติ	มุมมอง	การวิเคราะห์	การแก้ปัญหา	การท�างาน	ส่ิงเหล่าน้ีโดยทั่วไปการศึกษา 

ทุกแห่งต่างก็ต้องการให้นักเรียนมัธยมเป็น	แต่ถ้ามองเฉพาะของโรงเรียนรุ่งอรุณ	นักเรียนในแบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็น	คือ	 

เราต้องการนักเรียนที่จบออกไปเป็นผู้น�าในสังคม	หรือที่เราใช้ค�าว่า‘นักรบสายรุ้ง’

๔๐



๑ ๒
๓

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ

มีความกล้าหาญ กล้าคดิ กล้าลอง
กล้าทำา กล้าตัดสินใจ 
พร้อมเผชิญปัญหาต่างๆ	ที่จะต้องไปประสบพบเห็น	 

พร้อมเผชิญอุปสรรคต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราข้างหน้า	

เพราะสงัคมในขณะนีร้อให้เราไปแก้ปัญหา	ไม่ใช่สังคมปกต	ิ

แต่เป็นสังคมที่มีปัญหาเยอะมาก	ทั้งเร่ืองของเศรษฐกิจ	 

เรื่องการแย่งชิงทรัพยากร	เรื่องการด�ารงชีวิต	 เรื่องของ 

ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ	ดังนั้นนักเรียน 

ของรุ่งอรุณที่จบไปน่าจะพร้อมเผชิญสภาพสังคมเหล่าน้ี	 

เขาจะไม่เป็นคนที่ตกอยู่ภายใต้กระแสของปัญหา	หรือ 

ไปเสริมปัญหาด้วยอีกคน	ทั้งก็ไม ่เพิกเฉยกับปัญหา	 

แต่เป็นคนที่สามารถลุกขึ้นมาพาตัวเองออกจากปัญหา	

และสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ	ขึ้นมาได้	นี่คือคุณสมบัติของ

คนที่ท�างานกับคนอื่นเป็น	คือการเผชิญและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์

เป็นคนที่รู้จักตัวเองดีพอสมควร 
พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอก	 

มาเตือน	นี่เป็นทักษะที่รุ่งอรุณพยายามให้นักเรียนฝึกฝนซ่ึงเป็น

เรื่องที่ยากที่สุด	เพราะคนเราส่วนใหญ่ชอบไปรู้จักเรื่องนอกตัว	 

รู้เรื่องของคนอื่น	แต่เรื่องของตัวเองไม่รู้เลย	ดังนั้นนักรบสายรุ้ง 

จะต้องมีทักษะนี้	เพราะคนเราต้องพัฒนาตัวเอง	แต่จะพัฒนาได	้ 

เราต้องรู ้จุดอ่อนของตัวเองก่อน	แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค ่อยรู ้

จุดอ ่อนของตัวเอง	 มักจะมองเห็นแต ่จุดอ ่อนของคนอื่น

คุณสมบัติ
ของนักรบสายรุ้ง      นักเรียนมัธยม

ของรุ่งอรุณคือ
  ‘นักรบสายรุ้ง’

ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นโมฆะ
คือเป็นประโยชน์กับคนอื่นเสมอ	ท�าอะไรแล้วไม่ได้นึกถึง

แต่ตวัเอง	แต่ต้องท�าตวัให้เป็นประโยชน์กบัผูอ้ืน่	กบัโลกนี้	 

เช่น	การฝึกแยกขยะ	เพื่อให้ตัวเราเป็นบวก	มีผลกระทบ 

ที่เป็นบวกกับโลกน้ี	 เราไม่ได้เป็นคนท่ีเพิ่มขยะหรือเพิ่ม

ภาระให้กับโลก	จะใช้อะไรเราก็รู้ท่ีจะใช้อย่างพอเพียง 

ไม่สร้างภาระจากการใช้ทรัพยากรที่หนักหนาเกินกว่า

ความจ�าเป็น	 เป็นต้น	 อย่างน้อยๆ	ต้องไม่เกิดโทษ	 

ไม ่ไปเบียดเบียนผู ้อื่น	 ไม ่ไปเบียดเบียนสรรพสัตว ์ 

ไม่ไปเบยีดเบยีนสิง่แวดล้อม	นีค้อืการใช้ชวีติทีไ่ม่เป็นโมฆะ

๔๑



โรงเรียนรุ่งอรุณ

๓๙๑	ซอยอนามัยงามเจริญ	๒๕	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๕๐

โทรศัพท์	๐๒-๘๔๐-๒๕๐๑-๔,	๐๒-๘๗๐-๗๕๑๒-๓	โทรสาร	๐๒-๘๗๐-๗๕๑๔

www.roong-aroon.ac.th	/	info@roong-aroon.ac.th

www.facebook.com/roongaroonschool

ออกแบบโดย	สิรภัทร	ปานเคลือบทอง	และ	วนา	ภูษิตาศัย	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕

โรงเรียนรุ่งอรุณ

วัดยายร่ม

โรงพยาบาลบางมด

ถนนพระราม	๒	(ธนบุรีปากท่อ)

ศูนย์การค้าบิ๊กซี

ปั๊ม
Susco

รพ.บางประกอก9

วัดพุทธ

สวนบุรีรมย์

สะพานพระราม	๙

(สะพานแขวน)

เทคโนฯ	บางมด

บ้านสวนริมคลองบางมด
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