“เวลาท�ำวิจัยเราท�ำจากการแก้ปัญหา

ครูได้ลองผิดลองถูกกับเพื่อนห้องอื่น
หลายคน บางห้องเอาเรื่องที่น่าสนใจในชุมชน
ถ้าเป็นเด็กโตบริบทจะกว้างกว่าเด็กเล็ก
ทุกคนมีสิทธิ์เสนอเรื่อง เขาก็เสนอ เราเริ่มเห็น
การเปลี่ยนแปลง แต่ก่อนวิชาการพูดเล่าเรื่อง
ครอบครัวของฉัน เด็กจะเล่าเหมือนกันหมด
แต่ตอนนี้เริ่มมีของตัวเองขึ้นมาแล้ว
ฉันสนใจเรื่องนี้ ฉันอยากเรียนเรื่องนี”้

ดินสอ

หายไปไหน...

เราก็มาคิดว่าจะเอาปัญหาอะไร เลยจัดเข้า “กระบวนการ”
ให้ทก
ุ คนมองว่าอะไรทีเ่ ป็นปัญหามากทีส
่ ด
ุ ให้เด็กส�ำรวจ
ตั ว เอง น้ อ งเวฟก็ ใ ห้ ทุ ก คนบอกว่ า อะไรหายมากที่ สุ ด
ให้เขาออกแบบกันเอง อุปกรณ์มีกี่อย่างก็ tick ออกมา
จนครบ 40 คน พบว่าดินสอหายมากที่สุด เพราะใช้กันเยอะ
เลยคิดว่าถ้าอย่างนัน
้ ก็เอาเรือ
่ งนีม
้ าแก้พฤติกรรม ซึง
่ ทุกคน
ก็เห็นร่วมกัน เราในฐานะครูก็จะกระตุ้นเด็ก โน้มน้าวเด็ก
ด้วยว่าปัญหานี้เป็นเรื่องพฤติกรรม ถ้าแก้ส�ำเร็จก็จะได้
ประโยชน์หลายอย่าง แต่ต้องวางเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม
เมื่อเลือกเรื่องได้แล้วก็มาตั้งโจทย์ว่าจะศึกษาเรื่องอะไร
ต้องมีสาเหตุการหาย นัน
่ คือต้องแก้พฤติกรรมของนักเรียน
แล้ ว จะเรี ย นเรื่ อ งอะไร ก็ ตั้งวัตถุประสงค์ เรี ย นเพื่ อ อะไร
แก้สาเหตุ แก้นิสัย ใช้ให้หมด อย่าให้ตกหล่น ต้องท�ำอย่างไร
ถ้าเราอยากรูส
้ าเหตุเราต้องตัง
้ ค�ำถามอย่างไร ได้คำ� ถาม
ประมาณ 9-10 ข้อ ตัวอย่างเช่น
“แล้วหาสาเหตุการหายได้อย่างไร”

เห็นได้ว ่าเด็กเริ่มรู้จักตั้งโจทย์ เรียนรู้หา
วิธีการไม่ให้ดินสอหาย เพื่อสร้างวินัย และ
ลดค่าใช้จ่าย โดยมีเวฟเป็นคนน�ำเสนอ เราก็
ตั้งค�ำถามกลับไปว่าแล้วมันลดอย่างไร เขา
ก็คิดกันได้อย่างที่เขาน�ำเสนอว่า สมมติถ้า
มันหายโดยที่เขาใช้ไม่หมด เขาก็ต้องซื้อใหม่
ซือ
้ ใหม่คนเดียวไม่สะเทือนหรอก แต่ถา้ ห้องนี้
ต้องซื้อ 5 คน เป็นเงินที่ต้องเสียไปเป็นเท่าไร
ถ้าทั้งห้องเท่าไร และถ้าหายวันละหลายครั้ง
เป็นเงินเท่าไร มันจะค่อยๆ เกี่ยวโยงไปถึง
เรื่ อ งการใช้ ง านให้ คุ ้ ม ค่ า และเรื่ อ งความ
พอเพียงก็จะตามมา

่อเด็กรู้จักหาความรู้
“ส่วเมืนประกอบของดิ
นสอ
หาคำ�ตอบ พอได้โจทย์
เด็กก็จะมาตั้งคำ�ถาม
มีวิธีการขึ้นมาจาก
คำ�ถามว่าเขาจะไปหา
คำ�ตอบได้จากที่ไหน
ส่วนหนึ่งจากตัวเอง
ส่วนหนึ่งจากผู้รู้

”

“จะไม่ให้หายอย่างไร”

ครูขนิษฐา อาษาชำ�นาญ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
จังหวัดสตูล
ข้อมูลจากหนังสือ “โรงเรียนต้นแบบ
ในศตวรรษที่ 21 ฉบับปฏิบัติการไทย”

“เกิดผลอะไร”
“เกิดประโยชน์อย่างไร”
ที นี้ ใ นการหาความรู้ แ ค่ นั้ น มั น ไม่ พ อ ครูต้องถามต่อว่า
เราอยากจะรู้อะไรเพิ่มไหม ก็กระตุ้นต่อว่าดินสอที่ใช้เขียน
เราต้องรู้ส่วนประกอบไหม เพื่อที่เด็กจะได้ไปสืบค้น

คกระบวนการตรงนี้คือ
“ครูเทคนิ
ต้องไม่บอกคำ�ตอบ ห้ามบอก
ห้ามนำ�ความรู้ไปให้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องง่ายแค่ไหนก็ไม่บอก
เพราะเขาสามารถสืบค้นได้

”

พอได้โจทย์ ได้วต
ั ถุประสงค์แล้ว เราจะต้องกระตุน
้ ให้เด็กหา
สาเหตุ เราจะหาสาเหตุได้จากที่ไหน ก็จากพวกเรา ดินสอ
หายไปไหน เพราะพวกเรามีนิสัยมักง่าย ตกแล้วไม่เก็บ มี
ดินสอเยอะ หายก็ไม่เป็นไร เราก็ถามต่อว่าแล้วดินสอที่เรา
เขียนกัน มันมาจากไหน ก็นำ� เสนอโจทย์เป็นกรอบทฤษฏี ถ้า
เราอยากรู้ส่วนประกอบเราจะหาจากที่ไหนบ้าง ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต ถามพี่ ถามพ่อ ถามแม่ ถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้
เราจะไปหาที่ไหน และเราจะได้อะไร ครูก็แนะน�ำเพิ่มเติมไป

เราก็รวบรวมข้อมูลทีเ่ ขาได้มา และลองปฏิบต
ั ิ
ตามที่เสนอไป เช่น ต้องติดชื่อ นับทุกครั้ง
ทดลองปฏิบัติ แล้วระหว่างท�ำก็บันทึกด้วย
เวรแต่ละวันก็จะบันทึกว่า กวาดขยะตอนเย็น
ไม่เจอดินสอเลย วันแรกๆ อาจจะยังเจออยู่
พอผ่านไป 1 เดือน ก็มาน�ำเสนอเพื่อน หาก
ไม่เจออุปกรณ์การเรียนตกหล่นอยูใ่ ต้โต๊ะเลย
ก็สรุปว่าสิง
่ ทีเ่ ขาค้นพบจากการตัง
้ ค�ำถาม
และเขาได้ลองท�ำ ลองปฏิบัติ แสดงว่าเขา
ได้แล้ว จากนัน
้ ก็นำ� เสนอเรือ
่ งนีใ้ ห้กบ
ั ห้องอืน
่
ซึ่งขั้นตอนการน�ำเสนอ ไม่ใช่อยู่ๆ พูดขึ้นมา
ได้เลย แต่ต้องเริ่มจากกระบวนการกลุ่ม ซึ่ง
เราจะได้เจอความแตกต่าง ความสามารถ
ที่หลากหลาย บางคนพูดเก่งแต่เขียนแล้ว
อ่านไม่ออก คนทีล
่ ายมือสวยเขาก็จะรูต
้ ำ� แหน่ง
แล้วว่าต้องเป็นเลขากลุม
่ ใครเป็นหัวหน้ากลุม
่
ใครจะเป็นคนเขียน ใครจะน�ำเสนอ ซึง
่ ท�ำให้ครู
ได้เห็นพฤติกรรมของเด็กทีพ
่ ด
ู คุยกันในวง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

เด็กรู้จักการเขียนหัวข้อใหญ่ หัวข้อเล็ก โดยที่เรา
ไม่ตอ
้ งมีทฤษฎีไปตัง
้ บอก เราเจอความสามารถของ
เด็กไประหว่างทาง เช่น น้องเวฟจะโดดเด่นเรื่องการ
น�ำเสนอ แต่เบือ
้ งหลังเขาเรียนรูไ้ ปด้วยกันเป็นกลุม
่
ครูเห็นแล้วก็เติมได้ ออกมาเป็นชิ้นงานให้ประเมิน

บางโรงเรียนที่มาดูงาน
เขาจะถามเลยว่าแล้วครู
ประเมินอย่างไร วิชาอื่นมันมี
คะแนน มีตัวชี้วัด แต่วิชานี้ถ้า
จะวัดจริงๆ มันวัดได้ดีกว่าวิชา
อื่นๆ อีก เช่น วัดคุณลักษณะ
อดทน ใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหา
ตรงนี้โรงเรียนจับไปได้เลย
เห็นได้ว่าเด็กแต่ละคนที่
นำ�เสนอ คิดเป็น เรียนรู้
อย่างมีความสุข

คุณสมหญิง
สายธนู
ผู้จัดการแผนงานปฏิรูปการศึกษาไทย
มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์

ยิ่งเวลาท�ำงานกลุ่ม ภาพที่เห็นในห้องคือกลุ่มนั้น
อยากนั่งโต๊ะ กลุ่มนี้อยากจะนั่งพื้น กลุ่มนั้นอยากจะ
นอนก็นอนไป แต่พอครบ 10 นาทีต้องน�ำเสนอนะ
เมื่อก่อนเราต้องดันให้เด็กออกมาพูด แต่พอเราใช้
กระบวนการนี้ เด็กจะแย่งกันออก ครูก็ต้องมาคิด
กติกาว่าจะท�ำอย่างไรไม่เด็กแย่งกัน
เสน่ห์ของวิชานี้เด็กจะไม่ถูกจ�ำกัดพื้นที่ให้อยู่แต่ใน
ห้องเรียน อยากไปเรียนใต้ต้นไม้ก็ไป ไม่มีหนังสือ
ไม่จ�ำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม เด็กมีความเท่าเทียมกัน
ในการน�ำเสนอ มันค่อนข้างยาก แต่พยายามให้มอง
เห็นภาพออกแบบปฏิบัติ อยากให้เห็นว่าท�ำไมครูถึง
บอกว่ามันใช่
หากถามว่า 3 ปีทผ
ี่ า่ นมาเก่งหรือยัง ดีทส
ี่ ด
ุ หรือยัง
ตอบว่ายัง แต่อยากเล่า เพราะว่าสิง
่ ทีค
่ รูเห็นจากเด็ก
มันคือใช่เลย...

แนวคิดโครงการ:
ต้องการท�ำให้มโี รงเรียนต้นแบบที่จัดการเรียนรู้แบบลงมือท�ำให้มากที่สุด มูลนิธิเน้นปฏิรูป
การเรียนรู้ ให้เรียนรู้จากการลงมือท�ำด้วย PBL

โครงการที่ท�ำ:
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หน่วยในการพัฒนาเป็นโรงเรียน
บวกกับพัฒนาเครือข่าย เพราะจากประสบการณ์พบว่าถ้าพัฒนาที่ตัวครู เมื่อครูเข้าระบบ ครูจะเจอ
แรงเสียดทาน โครงการนี้เรามีหน่วยเหนือคือศึกษานิเทศก์ มีผู้ปกครองซึ่งเป็น Demand Side
มีชุมชนซึ่งเป็นระนาบเดียวกับโรงเรียน เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมอ�ำนวยความสะดวก
ผลงานโครงการที่ได้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวโรงเรียนต้นแบบ
นอกจากนี้ยังได้องค์ความรู้ 12 องค์ประกอบ PBL ที่พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว ซึ่งมีบันได 12 ขั้นตอนของการท�ำให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ ในโรงเรียน
เป้าหมาย 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง โรงเรียนบ้านนาขนวน
จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าพระ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนวัดสวนส้ม ทั้ง 5 โรงเรียนนี้เป็น
โรงเรียนทีล
่ งมือท�ำมากกว่า “ปฏิบัติ” เพราะเรามีสมมติฐานว่าแค่พาเด็กออกนอกห้องเรียน เด็กก็
สามารถเรียนรู้ได้แล้ว แต่ต้องมีกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 5 โรงเรียนจะถูกฝึกท�ำ PLC
(Professional Learning Community) ด้วย Soft skills ให้พัฒนาจิตจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในส่วนของงานด้าน Evaluation ร่วมกันท�ำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียน หลักการของแบบประเมิน
อันนี้ มี 3 อย่างคือเป็นมิตร เป็นจริง ไม่เป็นภาระ

บทบาทที่ท�ำไปสนับสนุนครูและเด็ก หรือการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร:
โดยบทบาทแล้วมูลนิธิเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาครูพัฒนาเด็กผ่านโรงเรียนทั้งระบบ

การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้อยากเห็นครูและเด็กมีคุณลักษณะอย่างไรอย่างไร:
ครู ต้องเป็นนักใฝ่รู้ ต้องเห็นคุณค่าของงานที่ตัวเองท�ำ เห็นคุณค่านักเรียน เห็นคุณค่าเพื่อน ครูต้อง
เข้าใจว่าครูและนักเรียนเท่าเทียมกันในกระบวนการเรียนรู้ (Equity) ครูต้องแม่น และเข้าใจกระบวนการ
หาค�ำตอบในกระบวนการของ PBL เพราะกระบวนการเรียนรู้ส�ำคัญกว่าความรู้
เด็ก ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้จักวิเคราะห์เด็ก ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสาร เด็กสามารถสื่อสารได้
ต้องรู้จักวางแผนชีวิต แยกแยะได้ว่าอะไรถูกผิด ต้องมีความรับผิดชอบตัวเอง ตัดสินใจได้เลือกได้
อย่างเหมาะสม

