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โรงเรียนรุ่งอรุณ
๒ ทศวรรษ...รุ่งอรุณแห่งการศึกษา

พัฒนาชีวิตผ่านการเรียนรู้สู่มนุษย์ที่สมบูรณ์

“เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน 
เป็นบุพนิมิตฉันใด ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวน�า

เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคฉันนั้น”  

“เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน  
เป็นบุพนิมิตฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวน�า 

เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคฉันนั้น”
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
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รุ่งอรุณของการศึกษา... บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามของเยาวชนให้งอกงาม

เรียนรู้และพัฒนาตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เปยมด้วยพลังสร้างสรรค์

ร่วมน�าพาสังคมและประเทศไทยไปสู่ความเป็นสังคมอุดมธรรมสืบไป

โพธิสัทธา ความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ปัญญาได้

ชีวิตมนุษย์คือการศึกษา คือ การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ในระบบไตรสิกขา

ชุมชนกัลยาณมิตร  มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความเจริญ

การศึกษาองค์รวม คือ กระบวนการบูรณาการความรู้ภายนอก (ศาสตร์ต่างๆ) 

และภายใน (ชีวิต) เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่ฝกได้ของมนุษย์

ปรัชญา
การเรียนรู้
รุ่งอรุณพัฒนาการศึกษา : พัฒนาคน เพื�อพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์
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ความเป�นมา
 โรงเรียนรุ ่งอรุณ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร (Not for Profit 

Organization) ภายใต้มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ก่อตั้งขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นห้วง

เวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษาของสังคมไทยในยุคแรก จากคุณูปการทางความคิด

ของ ร.ศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้ง และปูชนียบุคคลส�าคัญในวงการศึกษาของไทย 

อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  ศาสตราจารย์กิติคุณสุมน   อมรวิวัฒน์  

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอกวทิย์ ณ ถลาง พร้อมทัง้นกัการศกึษาและปราชญ์ชาวบ้าน 

อีกหลายต่อหลายท่าน ฯลฯ   โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ครอบครัวไทยในยุค

น้ันที่มุ่งมั่นแสวงหาทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติ พันธมิตรทั้งปวงจึงประสาน

ความคิดและความตั้งใจอย่างแท้จริง ด้วยศรัทธาในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ไม่มีขีด

จ�ากดั บนแนวคดิทางการศกึษาไทยทีม่รีากฐานมาจากภมูปัิญญาส�าคญัของสงัคมไทย 

คือ หลักพุทธธรรม ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายขยาย

ความโดยละเอยีดลกึซึง้สูค่วามหมายของการพฒันาการเรยีนรูข้องชวีติมนษุย์ตามหลกั

ของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีงามของเยาวชน

ให้หยั่งรากและเติบโตยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

  บนพืน้ทีส่เีขยีวประมาณ ๕๐ ไร่ บริเวณชานเมอืงเขตบางขนุเทยีน โรงเรยีน

รุง่อรณุจึงถอืก�าเนดิขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนทีเ่ป็นธรรมชาต ิเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ เด็กๆ เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและห้องเรียนที่โปร่งโล่ง การ

จัดชั้นเรียนให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีบึงน�้าใหญ่อยู่กลางโรงเรียน สะพาน

ไม้ทอดยาวเป็นทางเดินเลียบรอบบึง ห้อมล้อมด้วยสวนปาที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ 

ซึ่งมีเรื่องราวที่มีเสน่ห์มากมาย ชวนให้น่าค้นหา  

 ปัจจุบนัโรงเรยีนรุง่อรณุจดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาล ๑ - ชัน้

มัธยมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนจ�านวน ๑,๓๐๔  คน  (สิงหาคม ๒๕๕๙)

  โรงเรยีนรุง่อรณุ  จดัการศกึษาแบบองค์รวม (Holistic Learning) บรูณาการ

การเรยีนรูสู้ชี่วิต ด้วยกระบวนการเรยีนรูไ้ปบนกจิวตัรประจ�าวนั บ่มเพาะลกัษณะนสิยั

ที่ดีในวิถีของการรู้อยู่ รู้กิน และรู้ประมาณตนอย่างพอเหมาะ พอดี การเรียนรู้ผ่าน

การลงมอืปฏบิตั ิการเรียนรูจ้ากสถานการณ์จรงิในสงัคม จนเข้าถงึคณุค่าทีแ่ท้จรงิของ

ทุกสิ่งที่เรียน มีความรู้ความเข้าใจอย่างเชื่อมโยงตนเอง สังคมและโลก ประยุกต์ใช้

ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ขยายศักยภาพและสร้างดุลยภาพแห่งมนุษย์ที่สมบูรณ์

 การเรียนรู้ตามแนวทางของวิถีรุ่งอรุณ... เป็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ที่ครู 

นักเรียน พ่อแม่ เรียนรู้และเติบโตร่วมกัน มีชุมชนที่มีกัลยาณมิตรคอยโอบล้อม  ทุก

คนเป็นผู้เรียนรู้ เป็นตัวอย่างในการฝกฝนตนเอง จนเป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นได้
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 การเรียนรู้อย่างลึกซึ�ง 
 (Deeper Learning)
เปาหมาย  เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถภายในของมนุษย์

เพื่อสงเสริม ผู้เรียนที่ใช้ปัญญาเป็นฐาน

วิธีการ          การเจริญสติเพื่อการรู้จักตนเอง การสะท้อนตนเอง

  การภาวนา จริยศิลป การท�างานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

  เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถภายในของมนุษย์

         การเจริญสติเพื่อการรู้จักตนเอง การสะท้อนตนเอง

 ผู้เรียนที่ใช้ปัญญาเป็นฐาน

๑

 การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
 (Learning by Doing)
เปาหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง

เพื่อสงเสริม ผู้เรียนที่แท้จริง (เรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเอง)

วิธีการ  การเรียนรู้จากกิจกรรมและกิจวัตรประจ�าวัน การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา

  การเรียนรู้จากการท�าโครงงาน การเรียนรู้ผ่านการวิจัยที่บูรณาการกับชีวิตจริง

 เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  การเรียนรู้จากกิจกรรมและกิจวัตรประจ�าวัน การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา

 ผู้เรียนที่แท้จริง (เรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเอง)

๒

 การเรียนรู้จากการสื�อสาร 
 (Communicative Learning)
เปาหมาย  เพือ่แบ่งปันความรู้และความเข้าใจในการสร้างองค์กรการเรยีนรูห้รอืชมุชนของการปฏบิตัิ

เพื่อสงเสริม การมีส่วนร่วมทางสังคมและการสร้างพันธมิตรการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วิธีการ  การเรียนรู้จากกลุ่ม  สุนทรียสนทนา  การจัดการความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน

  การประชุมกลุ่ม  การท�าแผนที่คนดี  การน�าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพือ่แบ่งปันความรู้และความเข้าใจในการสร้างองค์กรการเรยีนรูห้รอืชมุชนของการปฏบิตัิ

  การเรียนรู้จากกลุ่ม  สุนทรียสนทนา  การจัดการความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน  การเรียนรู้จากกลุ่ม  สุนทรียสนทนา  การจัดการความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน

 การมีส่วนร่วมทางสังคมและการสร้างพันธมิตรการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๓

๓ องค์ประกอบหลัก
ของการเรียนรู้แบบองค์รวม
๓ องค์ประกอบหลัก
ของการเรียนรู้แบบองค์รวม
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๒
ทศวรรษ
รุ่งอรุณ

บูรณาการ
เปรียบดั�งลมหายใจ

การ
ปฏิบัติธรรม
เปรียบดั�งหัวใจ

ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
เปรียบดั�งร่างกาย

5

RA_brochure-thai.indd   5 21/11/2559   15:56:24



โรงเรียนอนุบาล
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิปัญญา
ชั�นเรียนคละอายุ (อนุบาล ๑ - ๓)

คุณลักษณะ
นักเรียนอนุบาลรุ่งอรุณ

Core Value
อดทน มุ่งมั่น พากพียร 

รักการเรียนรู้ ด้วยสติและสมาธิ 

สร้างวินัย ใฝกตัญู  

Core Competencies

ร่าเริงแจ่มใส

ช่วยเหลือตนเอง และสามารถเรียนรู้แบบร่วมมือได้

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการใช้ภาษา ฟังเป็น

มีระบบคิด เปรียบเทียบ แยกแยะ เชื่อมโยง

ที่ระบุและเข้าถึงคุณค่าได้
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 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เขียนไว้

ในหนังสือ การศึกษาเริ่มตนเม่ือคนกินอยูเปน ถึงแนวทางการจัด

การศกึษาแนวพทุธทีพ่ฒันาเดก็ตามหลกัไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา

วิถีชีวิตและกิจกรรมการเรียนรู ้ระดับช้ันอนุบาลของรุ่งอรุณ จึงมี

เป้าหมายให้เด็ก กิน อยู ดู ฟงเปน สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ 

ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ และกตัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

อันเป็นคุณธรรมส�าคัญท่ีเกื้อหนุนการเรียนรู้ของวัยเด็ก ด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้ อาทิ กิจวัตรประจ�าวัน การเล่น การออกก�าลังกาย นิทาน 

ศิลปะ ดนตรี การท�าอาหาร การเดินชมธรรมชาติ กิจกรรมจิตอาสา 

และโครงงานตามความสนใจ 

 การเรียนรู้ในห้องเรียนมีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร

เสมือนบ้านหลังที่สอง ด้วยรูปแบบชั้นเรียนคละอายุที่นักเรียนอนุบาล 

๑ - ๓ อยูร่่วมกนั  มีความเป็นพีน้่อง และอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเสมือน

สังคมที่แท้จริงที่มีเด็กๆ แตกต่างทั้งอายุ พัฒนาการ ลักษณะการเรียน

รู้และความต้องการเรียนรู้ มาอยู่ร่วมกัน โดยมีครูและพ่อแม่ผู้เป็น

กัลยาณมิตร ซึ่งเอื้อต่อโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

 ในโรงเรียนรุ ่งอรุณมีห่านอยู ่ฝูงหนึ่ง ขณะเดินส�ารวจ

ธรรมชาติในโรงเรียน เด็กๆ สังเกตเห็น “พี่นวล” ห่านตัวโปรดไม่ออก

ไปว่ายน�้ากับเพื่อนฝูงเพราะขาเจ็บ เด็กๆ รู้สึกสงสารพี่นวลและอยาก

พามันไปหาหมอ ครูจึงชวนเด็กๆ พูดคุยจนได้ข้อสรุปว่าจะท�าขนมปัง

ขายเป็นค่ารักษา แม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณหมอจะบอกว่าการรักษาคงไม่

ช่วยอะไรมาก เพราะพีน่วลแก่แล้ว แต่เดก็ๆ กไ็ม่ยอมแพ้ ยนืยนัให้ช่วย

รักษา โดยพาพี่นวลไปหาหมอจนครบตามนัด และดูแลพี่นวลตามค�า

แนะน�าของคุณหมอ โดยมีผู้ปกครองและครูคอยสนับสนุน โครงงาน

ที่มีความหมายเช่นนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะการสังเกต การฝก

สะท้อนย้อนมองตน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งสร้างการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง

ให้ทั้งกับเด็กๆ ครู และผู้ปกครอง

โครงงาน 
“พาพี�นวลไปหาหมอ”
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โรงเรียนประถม 
บูรณาการสู่ชีวิต ถ่ายทอดจินตนาการสู่คุณค่าแท้
ชั �นประถมศึกษาปีที� ๑ - ๖

คุณลักษณะ
นักเรียนประถมรุ่งอรุณ

Core Competencies
มีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิด 

มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เชื่อมโยง 

มีความคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ไขปัญหา 

รู้จักการท�างานร่วมกันเป็นทีม

Core Value
มองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว 

อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา 

มีสัมมาคารวะ รู้จักพึ่งพาตนเอง 

ใช้ชีวิตที่พอเหมาะ พอดี 

ไม่เกินตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

กล้าเผชิญเรื่องยาก
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หน่วยบูรณาการสู่ชีวิต เป็นการเรียนรู้ผ่านโครงงานบูรณาการ ซึ่งเป็นการเรียน

ที่น�านักเรียนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว ผ่านแก่นเรื่อง (Theme) ที่เชื่อมโยงกับ

ชีวิตของนักเรียน เป็นการสร้างกระบวนการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

จิตใจ ไปสู่ความเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของสิ่งที่เรียนท่ีมีผลต่อคนและสรรพสิ่ง

ทัง้หลายอย่างไร เป็นความเข้าใจเรือ่งระบบความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกบัผูอ้ืน่และสิง่

อื่น ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้สังเกต ใส่ใจ 

คิดพิจารณา ศึกษาค้นคว้า ฝกฝนทักษะการเรียนรู้ที่จ�าเป็น และถ่ายทอดความรู้ออก

มาอย่างสม�่าเสมอ จนนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของตนเอง มอง

เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียนได้อย่างแท้จริง

ศีลธรรม
จริยธรรม

"บูรณาการสู่ชีวิต""บูรณาการสู่ชีวิต""บูรณาการสู่ชีวิต""บูรณาการสู่ชีวิต"

๑
การเรียนรู้

อย่างลึกซึ�ง

๒
การเรียนรู้
จากการ
ลงมือ
ปฏิบัติจริง

๓
การเรียนรู้
จากการ
สื�อสาร

ระบบการเรียนรู้
ของนักเรียนประถม

รุ่งอรุณ

พัฒนาตนบนวิถีกิจวัตร เป็นการฝกทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อ

การใช้ชีวิต พร้อมๆ กับการฝกการคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับเรื่องยาก 

มีความสามารถในการสื่อสาร อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีสัมมาคารวะ

กจิวตัรประจาํวนัเริม่จากการเจรญิสต ิสมาธ ิด้วยการท�าวัตรเช้าร่วมกัน และออกก�าลงั

กายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง กระตุ้นการท�างานของสมอง 

การทํางานเพื่อสวนรวม เช่น การดูแลความสะอาดห้องเรียน โถงชั้นเรียน พื้นที่รอบ

โรงเรียน และน�าขยะไปแยกที่โรงแยกขยะ การกวาดใบไม้ เก็บขยะ 

การพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การท�าอาหาร การพายเรือ งานช่าง  การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น  เทคนิคการเอาตัวรอดทางน�้า เป็นการพึ่งพาตนเองเมื่อเผชิญกับภัยต่างๆ

ทักษะชีวิต 
กิจวัตรประจ�าวัน ท�าอาหาร ชมรม การงานอื่นๆ

วิชาสุขภาวะกาย - ใจ 
พละศึกษา ศิลปะ ดนตรี

โครงการบูรณาการ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และอื่นๆ

วิชาทักษะพื้นฐาน 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
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 โครงงาน “ข้าวไทย วิถีไท” มีเป้าหมายเพื่อ

ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทย 

ผ่านการลงมือท�านาปลูกข้าวด้วยตัวของนักเรียนเอง การ

ท�านาซึง่เป็นรากเหง้าของคนไทยจะท�าให้นกัเรียนเหน็และ

เข้าใจมิติต่างๆ ของสังคมไทย ตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์ การ

ต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนโดยอิงแม่น�้าล�าคลอง ซึ่งเสมือนเป็น

สายเลือดหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้ด�ารงอยู่ได้ การได้เห็น

ถึงวิธีปรับตัวของผู้คนให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศ เช่น 

การสร้างเรือนมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน�า้ท่วม และเพื่อเก็บ

อุปกรณ์ท�านา การท�านาปลูกข้าวให้เหมาะสมกับดิน ฟ้า 

อากาศ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึง

ภูมิปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติ ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ มี

การด�ารงชีวิตบนวิถีพอเพียงตามหลักพระพุทธศาสนาอัน

เป็นรากเหง้าทางความคิดและความเชื่อของคนไทย

 นักเรียนในฐานะชาวนาตัวน้อยต้องรู้จักนาของ

ตนเอง โดยการสังเกตสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะดิน พืชและ

สัตว์ท่ีอาศัยในนา ซ่ึงการสังเกตจะช่วยนักเรียนเปิดโลก

การเรียนรู้มองเห็นว่า สัตว์หลายชนิดเป็นดัชนีชี้วัดความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน พืชหลายชนิดชวนให้ตั้งข้อสงสัยว่า

เป็นพืชชนิดใด มีประโยชน์หรือไม่อย่างไร การตั้งข้อสงสัย

และการรู้จักหาค�าตอบน�าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจาก

การท�านา

 การวางแผนการท�านายงัน�าไปสูค่วามเข้าใจเรือ่ง

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่กับการบริหารจัดการ โดยมีพันธุ์

ข้าวและน�้าเป็นตัวแปรส�าคัญ ดังนั้นนักเรียนจะได้ศึกษา

ลักษณะพันธุ์ข้าวและลักษณะภูมิศาสตร์ไปพร้อมกันด้วย

 นอกจากนี้  นั ก เ รี ยนยั งจะ ได ้ เข ้ า ใจถึ ง

ประวัติศาสตร์ของข้าว โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้

ที่หลากหลาย เช่น สืบค้นจากต�าราในห้องสมุด สืบค้นจาก

อินเทอร์เน็ต พิพิธภัณฑ์ การสัมภาษณ์บุคคล เป็นต้น แล้ว

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดล�าดับ สรุปเป็น Timeline 

ประวัติศาสตร์ข้าว เชื่อมโยงไปสู่ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

จนนักเรียนสามารถค้นพบด้วยตัวเองว่า ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยคนไทย 

อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินท�ามาหากิน  จนมี

ค�าพดูตดิปากคนไทยทีก่ล่าวถงึความอดุมสมบรูณ์ของแผ่น

ดินว่า “ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว”

 นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่กล่าวมานี้ นักเรียน

ยังจะได้รับรู้ถึงบุญคุณของแผ่นดิน บุญคุณของข้าว บุญ

คุณของบรรพบุรุษ ได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากล�าบากของ

ชาวนา เพื่อย้อนกลับมาเรียนรู้ภายในจิตตนเองแล้วพบว่า 

“ความมุ่งมั่น อดทน และความเพียร เป็นที่ตั้งแห่งความ

ส�าเร็จ” “การท�าสิ่งใด ต้องท�าด้วยความประณีต” เป็นต้น 

และจากนี้ไปพวกเขาจะตระหนักว่า “การกินข้าวให้หมด

ทุกเม็ด” คือจุดเริ่มต้นของการเห็นคุณค่าภายในใจตนเอง

โครงงานบูรณาการ
"ข้าวไทย วิถีไท"
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โรงเรียนมัธยม 
กัลยาณมิตรของตนเอง ด้วยโยนิโสมนสิการ 
เพื�อเผชิญการงานที�แท้จริง
ชั �นมัธยมศึกษาปีที� ๑ - ๖

คุณลักษณะ
นักเรียนมัธยมรุ่งอรุณ

การเรียนรู้ทักษะชีวิตบนวิถีกิจวัตร 
นักเรียนรับผิดชอบและจัดท�าอาหารการกินด้วยตนเอง

งานจิตอาสา การร่วมรับผิดชอบดูแลความสะอาด
ของอาคารเรียนและพื้นที่สาธารณะ

“นักรบสายรุ้ง...ผู้นําสังคม”

Core Value
การเรียนรู้สู่ประโยชน์สูงสุดและคุณค่าแท้

ความดี ความงาม ความจริง

Core Competencies
ทักษะการคิดเชิงระบบ

ทักษะการคิดไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะชีวิตและทักษะสังคม

ทักษะการจัดการและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

การสื่อสารคุณค่าสู่สังคมที่กว้างขวาง

การใช้ชีวิตไม่เป็นโมฆะ
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 วัยมัธยม เป็นวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู ่การเป็นผู้ใหญ่ 

เป็นช่วงเวลาส�าคัญในการค้นหาศักยภาพของตนเอง เพ่ือตั้ง

เป้าหมายในชีวิตได้อย่างถูกต้อง นักเรียนมัธยมเรียนรู้สาระ

ความรู้ท่ีซับซ้อน ลึกซึ้ง และมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น เพื่อ

เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทดลองท�าสิ่งต่างๆ ตามความสนใจ 

การฝกความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เป็นอีกบทบาท

ที่นักเรียนมัธยมต้องเผชิญการงานจริงด้วยประสบการณ์ของ

ตนเอง โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลายที่ต้องรับผิดชอบการ

งานที่ใหญ่ขึ้น ท�าให้นักเรียนเผชิญความขัดแย้งในตัวเอง 

ระหว่างความต้องการของตนเองกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไปให้

ถึงคุณค่าของงาน โดยมีครูและผู้ใหญ่ที่ช�านาญสนับสนุนอยู่

เคียงข้าง ซึ่งจะท�าให้พวกเขารู้จักตัวเอง ค้นพบศักยภาพของ

ตน และประสบความส�าเร็จในการศึกษาในที่สุด

 โรงเรียนรุ่งอรุณเตรียมนักเรียนมัธยมเข้าสู่ระดับ

อุดมศึกษา โดยจัดเป็นส�านักการเรียนในระดับมัธยมปลาย 

ประกอบด้วย ส�านักวิทยาศาสตร์ ส�านักส่ือสร้างสรรค์และ

ภาษาเพื่อสังคม ส�านักศิลปะการออกแบบและคุณภาพ

ชีวิต เป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็กที่ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนเป็น

รายบุคคล การเรียนยังคงเรียนเป็นการบูรณาการสู่ชีวิตใน

รูปแบบโครงงาน (Project-based learning) ตามส�านักที่

นักเรียนเลือก มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ใช้ความรู้เป็นและเกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ้ืน่และสงัคม (Knowledge-based 

Society) โดยน�าโจทย์ปัญหาจริงในสังคมหรือประเด็นวิกฤต

ปัญหาโลกมาเป็นแกนหลัก (Theme) ของการท�าโครงงาน

ด้วยแนวทางการวิจัย ผ่านการลงมือท�าบนบริบทจริงของ

สงัคมทีน่กัเรยีนต้องไปท�างานร่วมกบัชมุชน เพือ่สบืสาวหาเหตุ

ปัจจัยของปัญหา สภาพของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนมส่ีวนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหานัน้ 

เพื่อเป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี

ส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม (Active Citizen)

การเรียนรู้ทักษะชีวิตบนวิถีกิจวัตร 
นักเรียนรับผิดชอบและจัดท�าอาหารการกินด้วยตนเอง

งานจิตอาสา การร่วมรับผิดชอบดูแลความสะอาด
ของอาคารเรียนและพื้นที่สาธารณะ

ระบบการเรียนรู้
ของนักเรียนมัธยม
รุ่งอรุณ

การเรียนรู้แบบ
โครงงานเชิงคุณค่า
จากโจทย์ปัญหาจริง
Critical Global Issues

การเรียนรู้
ทักษะชีวิต

ผ่านการภาวนา
ด้านจิตใจและปัญญา

Mind and Wisdom 
Contemplation

การเรียนรู้
ด้วยการลงมือทํา
Research-based Learning
Enquiry-based Learning
Project-based Learning
Problem-based Learning

Field Study

โยนิโสมนสิการ
และ

การสื�อสาร
เชิงคุณค่า
ด้วยปัญญา
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 โครงงานการศึกษานิเวศเฉพาะและภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษา

ชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่  โดยนักเรียนชั้น ม.๖ ส�านักสื่อสร้างสรรค์

และภาษเพื่อสังคม ปการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรพัยากรทางทะเลและองค์ความรูด้้านภมูปัิญญาประมงพืน้บ้าน ตลอดจนตัง้ค�าถามถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิและท่าเทยีบเรอืขนถ่านหนิ

ในบริเวณใกล้เคียง แล้วจัดท�าสื่อเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง โดยจัดท�าเป็นร่างรายงาน HIA 

(Health Impact Assessment) วิดีโอสารคดี “เรารักอันดามัน” สารคดีข่าวในรายการ

นักข่าวพลเมือง ทางไทยพีบีเอส และการน�าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนนานาชาติในงาน 

The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards 

ASEAN Engagement and Sustainable Development วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงงานการศึกษา
นิเวศเฉพาะ
และภูมิปัญญา
ประมงพื�นบ้าน
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 จากการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน�้าและการจัดการน�้าโดยชุมชน นักเรียน

น�าความรูวิ้ทยาศาสตร์มาประดิษฐ์คดิค้นทดลองจนเกดิเป็นระบบบ�าบดัน�า้ในอาคาร

เรยีนมธัยมและโรงครวั เป็นการประยกุต์ใช้ความรูเ้พือ่ดแูลสิง่แวดล้อมในชุมชนของ

ตนเอง ซึ่งริเริ่มโดยนักเรียนชั้น ม.๕ ปการศึกษา ๒๕๕๓ และเป็นโครงงานต่อเนื่อง

ของนกัเรยีนชัน้ ม.๕ สายวทิยาศาสตร์ในปการศกึษาต่อๆ มา ในป ๒๕๕๘ บทความ

ภาษาองักฤษเร่ือง Roong Aroon Wastewater Treatment Project ผลงานของ

นกัเรยีนชัน้ ม.๖ ได้รบัการตพีมิพ์ใน K-12 STEM Education วารสารออนไลน์ของ 

สสวท. ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘

โครงงาน

บําบัดนํ �าเสีย
ในโรงเรียน
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แนวคิดการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณ

สะท้อนปรากฏในตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณ

ที่ศิลปินแห่งชาติ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ได้ออกแบบความหมายไว้

คือ คล้ายธรรมจักร คือ ดวงใจของการศึกษา 

เป็นกงล้อที่มีการหมุนทักษิณาวัฏ ในระเบียบของฉัพพรรณรังสี 

ซึ่งเป็น ปณิธานที่เคลื่อนไหวไปสูการเล็งผลเลิศ 

ณ สัจธรรมทั้งปวงในสกลจักรวาล

โรงเรียนรุงอรุณ
๓๙๑ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๐-๒๕๐๑-๔, ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒-๓  
โทรสาร ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๔ / info@roong-aroon.ac.th
www.roong-aroon.ac.th / www.facebook/roongaroonschool

ออกแบบโดย สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล และ ชญณัฐ ศุภทรงกลด RA14
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