
ครู...
พันธุ์ใหม่
ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ 
โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ

ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ เป็นครูประจ�ำชั้น ม.5 และสอน
นกัเรยีนระดบัชัน้ ม.4-6 ได้น�ำโครงงำนมำบรูณำกำรในวชิำ
สังคม ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร และไอที โดยน�าหลักสูตร
แกนกลางมาวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบหน่วย
การเรียนให้ครอบคลุมหลักสูตร

ส�ำหรบัโครงงานวชิาสงัคม ทีน่ีใ่ช้ชือ่ว่ำส�านกัสือ่และภาษา
สร้างสรรค์เพือ่สงัคม เนือ้หำหลกัจะเน้นย�ำ้เรือ่งกำรสือ่สำร
ทั้งฟัง พูด อ่ำน เขียน และสร้ำง Product หรือ Output จะ
ต้องใช้ทักษะกำรสร้ำงสื่อสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กรำฟิก 
หนงัสัน้หรอืสำรคด ีจงึบรูณำกำร 3 วชิำนีเ้ข้ำด้วยกนั  โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจสังคมจริง ปัญหาจริง

 

“อยำกให้เด็กมีส�ำนึกว่ำเขำเป็น
พลเมืองคนหนึ่งของสังคม  
เขำสำมำรถใช้ศักยภำพของเขำท�ำ
ประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้ 
ไม่ใช่แค่เป็นนักเรียนมำเรียน
หนังสือแล้วกลับบ้ำน ท�ำกำรบ้ำน 
นี่คือหน้ำที่พื้นฐำนหนึ่งที่ต้อง 
รับผิดชอบ แต่ตัวเขำท�ำได้
มำกกว่ำนั้น”
ครูเปรมปรีติยกตัวอย่ำงโครงงำนที่ท�ำให้เด็กนักเรียนได ้
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้คือ โครงการโอ่วมื้อโชเป่อ : 
โครงการศกึษาวถีิพึง่พงิทรพัยากรและการจดัการป่าและ
น�้าของชุมชนปะกาเกอะญอกรณีบ้านสบลาน จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงงำนของเด็ก ม.5 ในช่วงภำคเรียน 
ที่ 1 และ 2 (มี 3 ภำคเรียน) 

กระบวนกำรของครเูปรมปรตีเิริม่ต้นทีส่ร้างความท้าทายให้
นกัเรยีนด้วยการโยนโจทย์ว่ำให้ไปเป็นนกัวจิยัชมุชนต้นน�ำ้ 
แล้วถำมนักเรียนว่ำมีค�ำถำมไหม ซึ่งบำงค�ำถำมครูจะตอบ 
แต่บำงค�ำถำมก็ไม่ตอบ เช่น ไปที่ไหน ครูตอบ แต่นักวิจัย 
คืออะไร ชุมชนต้นน�้ำคืออะไร ครูไม่ตอบ บอกให้เขาไปหา 
ค�าตอบเอง เขาก็ไปหาค�าตอบมา และเขาได้ Keyword 
ส�าคัญมากๆ มี 2-3 ค�าคือ ปะกาเกอะญอ แผนแม่บทการ
จัดการทรัพยากรน�้า และ ป่าต้นน�้า 

“ให้เขำไปท�ำควำมรูจ้กักบั 3 ค�ำนีใ้ห้ดทีีสุ่ด แล้ว
มำแลกเปลี่ยนในห้อง ถ้ำเขำยังคิดที่จะลง 
พื้นที่ เขำต้องไปท�ำควำมเข้ำใจ 3 ค�ำน้ีก่อน 
แล้วเขำกก็ลบัมำแลกเปลีย่นกนั มกีำรวเิครำะห์
กนัในห้อง จนออกมำเป็นโครงกำร พอได้โจทย์
โครงงำนแล้วเรำกล็งศึกษำพืน้ที ่เดก็ๆ ทีไ่ปอยู่
กบัชำวบ้ำน 2-3 วนั ถกูแบ่งเป็นบ้ำนละ 2-3 คน 
เขำจะเจอเรื่องที่เขำสนใจ แล้วก็จะไปตำมเรื่อง
ที่เขำสนใจ”

หลักการของเราในการออกภาคสนามคือ 
นักเรียนต้องไปเป็นลูกหลานของชาวบ้าน  
ไปช่วยงานบ้าน ไปท�ากิจกรรมร่วมกับเขา 
พออยากได้ความรู้กใ็ห้คยุกับพ่อแม่ทีต่วัเอง
ไปอยู่ จะออกไร่ จะไปน�้าตกก็ไป ถ้าเขาไปหา
ข้อมูลมาแล้วมันยังไม่เห็น เราตั้งค�าถามต่อ
ให้เขาได้ไปหาความรู้ การตั้งค�าถามเพื่อให้
บรรลุโจทย์ ทั้งแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียน  
เช็คอาการว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง บางทีเขา
ต้องการความช่วยเหลอืบางอย่าง เขากถ็าม
ในวงคุย แต่เรื่องที่เขาสนใจต้องตอบโจทย์
ใหญ่ของงานวจิยัได้ แล้วช่วงท้ายต้องมกีาร
รวบรวมข้อมลู เตรยีมข้อมลูน�าเสนอต่อชมุชน
เพือ่ให้ชาวบ้านตรวจสอบความถกูต้อง และ
เขาต้องมาแลกเปลีย่นกนัเพือ่ให้เข้าใจความรู้
ของชั้นเรียนทั้งหมด

“ครูพันธุ์ใหม่” ที่ใช้โครงงาน หรือ Project Based มาเป็น “เครื่องมือ” 
บูรณาการการเรียนการสอนจนเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียน ก�าลังเป็น 
กระแสที่น่าสนใจของสังคมครู โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่
น�าเครื่องมือนี้มาให้ครูในโรงเรียนใช้จนเกิดผล เพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
เรียนรู้ได้ พัฒนาได้ ถ้ามีโอกาส มีพื้นที่ให้เขาในการพัฒนา  



ดร.ประภาภัทร 
นิยม

ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และเครือข่ายโรงเรียนทางเลือก

บทบาทการท�างาน:
สถำบันอำศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณเปิดหลักสูตรพัฒนำครูทั้งในระดับปริญญำโทและหลักสูตร 
ป.บัณฑติ เน้นเรือ่งกำรศึกษำแบบองค์รวม โดยมโีรงเรยีนรุง่อรณุเป็นห้องปฏบิตักิำร จงึมอีงค์ควำมรู้
เรื่องกำรพัฒนำครูสะสมมำเรื่อยๆ ครูทุกคนของโรงเรียนรุ่งอรุณและอาจารย์ที่อาศรมศิลป ์
เป็นเหมือน “โค้ช” ให้ครูในลักษณะของ On the Job Training หยิบยกงานของเขาขึ้นมา 
ส่องกล้องดู ช่วยกันดู เรียนรู้จากงานของเขา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง KM เป็นประจ�า 
จะท�าอะไรก็ช่วยกันวางแผนเป็นทีม
โครงการที่ท�า:
โครงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียน เน้นให้ครูปฏิบัติกำรในห้องเรียน ด้วยกำรปลดล็อคภำระต่ำงๆ 
ของครู ให้ครูได้ท�ำหน้ำที่ที่แท้จริงของกำรเป็นครู หำ “โค้ช” เข้ำไปจัดระบบกำรทบทวนกำรท�ำงำน 
ท�ำ AAR เพื่อให้ครูพัฒนำขึ้นทีละน้อย ค่อยๆ พำกันเรียนรู้ไป  โดยรุ่นแรกมี 300 โรงเรียน จำก 20 
เขตพื้นที่ และเดือนเมษำยนนี้จะขยำยไปอีก 40 เขตพื้นที่ รวมเป็น 900 โรงเรียน นอกจำกนี้ยังมีกำร
นิเทศติดตำม และช่วยให้เขำมีโอกำสได้ทบทวนกำรเรียนกำรสอนของตัวเอง และที่ส�ำคัญคือต้อง 
ปลดล็อคกำรเลื่อนวิทยฐำนะให้ดูจำกผลกำรเรียนเด็กแทนกำรท�ำ Paper 
โดยบทบาทที่ท�าอยู่มีส่วนเข้าไปสนับสนุนครูและเด็ก หรือการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร: 
ตอนที่เปิดโรงเรียนรุ่งอรุณใหม่ๆ เรำพยำยำมรับคนที่จบครูมำสอนเด็ก แต่พบว่ำยังไม่ใช่ เพรำะคนที่
จบครูมำก็ท�ำไม่ได้ แถมควำมรู้ในสำระที่ตัวเองควรรู้ก็ยังไม่พอ กลำยเป็นว่ำเอำดีไม่ได้สักอย่ำง  
ควำมรู้ก็ไม่พอ ควำมเป็นครูก็ไม่พอ เรำเลยเปลี่ยนเป็นรับคนที่เรียนเกี่ยวกับสาระนั้นๆ มา แล้วค่อย
มาฝึกความเป็นครู เพราะการพัฒนาความเป็นครูก็ต้องพัฒนามาจากแก่นสาระในตัว แล้วมาหา
วิธีว่าถ้าจะสอนสิ่งนี้ให้ได้ผลจริงๆ จะต้องสอนอย่างไร ครูจะได้ออกแบบวิธีการสอนของตัวเอง 
ท�าให้ครูมีอิสระที่จะได้ออกแบบวิธีการสอนด้วยตัวเอง 
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อยากเห็นครูและเด็กเป็นอย่างไร:
ครู  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับลูกศิษย์ ครูต้องมีเมตตำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู ต้องเปิด
พื้นที่ เปิดโอกำสให้เด็กได้ใช้ศักยภำพของเขำอย่ำงเต็มที่ ครูต้องไม่บอกค�ำตอบก่อน ให้เขำคิดก่อน 
แล้วค่อยๆ ถำมค�ำถำม วิธีกำรสอนก็จะเปลี่ยนไป กำรเรียนก็กลำยเป็นเรื่องสนุก
เด็ก อยำกเห็นเด็กที่สำมำรถใช้ศักยภำพในควำมเป็นมนุษย์ของเขำอย่ำงเต็มที่ เป็นเด็กที่รู้จริง  
ท�ำได้จริง เข้ำใจจริง ทุกสิ่งรอบตัวเรียนรู้ได้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น

ส�ำหรบักำรวดัผลเดก็นัน้ครเูปรมปรตีเิผยถงึตวัชีว้ดั
ว่ำ ครจูะวดัผลส�ำเรจ็จำกกำรเข้ำสูแ่หล่งเรยีนรูต่้ำงๆ 
ว่ำเขำรู้โจทย์แล้ว เขามีข้อสงสัย เขาสามารถเอา 
ตวัเองเข้าสูแ่หล่งความรูไ้ด้เรว็ไหม คล่องแคล่วไหม 
ตั้งค�าถามอย่างไรเพื่อได้ค�าตอบ แล้วรู้ไหมว่า
ข้อมูลยังไม่ครบ ซึ่งครูจะใช้การสังเกตเขาท�างาน
บ้าง ให้เขาเล่าให้ฟังบ้าง และการท�างานกลุ่มของ
เขาบ้าง เช่น รบัฟังกนัไหม เป็นผู้ฟังทีด่ไีหม ได้พดู
แลกเปลี่ยนกันไหม มีส่วนร่วมท�างานกลุ่มหรือไม่ 
เขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องนั้นด้วยไหม รวมถึง
กำรจดัระบบข้อมลู กำรสือ่สำร กำรน�ำเสนอ ส่วนใน
ภำคสนำมทักษะที่เรำดูคือทักษะทำงสังคม เมื่อเขำ
ไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นชิน อำหำรไม่คุ้นชิน เขำอยู่ได้ไหม 

แต่ส่วนทีช่่วยพฒันาเดก็แต่ละคนได้จรงิๆ คอืเมือ่
จบภาคสนาม ตอนที่กลับมาท�ารายงานหรือสื่อ 
สิ่งพิมพ์น�าเสนอสาธารณะ ช่วงนั้นเด็กจะท�างาน
ค่อนข้างหนกั ใช้เวลาอกีค่อนเทอม เราจะเหน็ความ
พยายามของเขาในการพาตัวเองขยับ แล้วงาน 
ตัวนี้คืองานจริง เป็นงานของเด็ก เป็นรายงาน 
HIA ระดับ Public Scoping เป็นประเภทที่ชุมชน
เรียนรู้ร่วมกับเยาวชน เราต้องเขียน Proposal 
เพื่อของบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสารตัวนี้ 
พอเดก็รูว่้างานของเขาจะถกูน�าไปใช้ประโยชน์จรงิ 
เขาจะพยายามท�างานของเขาให้มคีณุภาพ ซึง่มนั
เกินจุดการได้คะแนนแล้ว

 

“กำรท�ำงำนเช่นนี้ท�ำให้เขำ
เห็นคุณค่ำของกันและกัน
เขำจะดึงทักษะตัวเอง
ออกมำหมด แล้วเริ่มเห็นว่ำ
ถ้ำไม่มีคนนี้ งำนไม่เสร็จ
มันเป็นอย่ำงนี้จริงๆ
ก่อนจะไปถึงเรื่องเมตตำ
กรุณำ เขำจะเห็นคุณค่ำ
ของกันและกันก่อน” 

ครูเปรมปรีติเปรียบตนเองเหมือน “โค้ช” หรือ 
Facilitator เวลามีคนถาม ครูจะบอกว่าเหมือน 
โค้ชฟตุบอลทีไ่ม่ได้จบัขานกัฟตุบอลให้เตะบอลหรอื
วิง่ ครจูะไม่บรรยายให้เดก็ฟัง แต่ครจูะดกูลยทุธ์ว่า 
เด็กคนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแอจะเพิ่มก�าลังได้อย่างไร 
ท�าอย่างไรให้วิ่งคล่อง วิ่งได้ทั่วสนาม แต่การเตะ
เขาต้องท�าเอง


