ถอดบทเรียน
เวที “นอกกรอบ” สอนดีไม่ มี Limit แบบเรฟเอสควิทและลูแอนน์ จอห์ นสัน
พุธที่ 7 พ.ค. 2557
งานอภิวฒ
ั น์ การเรียนรู้ สู่ จุดเปลีย่ นประเทศไทย
คำกล่ำวที่วำ่ ครู เป็ นเสมือนพ่อแม่คนที่สอง สะท้อนให้เห็นว่ำ ครู มีบทบำทสำคัญมำกเพียงใดในสังคมไทย ครู ที่ดีตอ้ ง
ดูแลเด็กๆ ให้ครบทุกด้ำนทั้งกำรสอนและกำรใช้ชีวติ ซึ่งไม่ใช่เรื่ องง่ำย แรงบันดำลใจจึงเป็ นสิ่ งสำคัญ นอกจำกครู จะต้องมีแรง
บันดำลใจที่ดีแล้ว ครู ยงั จำเป็ นต้องสร้ำงแรงบันดำลใจให้กบั เด็กๆ อีกด้วย ด้วยเหตุน้ ี สำนักงำนส่งเสริ มสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และ
คุณภำพเยำวชน (สสค.) จึงได้นำหนังสื อ ครู นอกกรอบกับนักเรี ยนนอกแบบ: สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้ าในห้ อง 56 ( พิมพ์ครั้ง
แรก พศ. 2555) โดยเรฟ เอสควิท และ หนังสื อ ครู ประณี ต คิดนอกกรอบ: ยัว่ ให้ นึก ฝึ กให้ คิดโดยลูแอนน์ จอห์นสัน (พิมพ์ครั้ง
แรก เดือนพฤษภำคม 2557) มำเผยแพร่ แก่ครู และผูท้ ี่ทำงำนด้ำนกำรศึกษำของเยำวชนในงำน “อภิวฒั น์กำรเรี ยนรู ้… สู่จุดเปลี่ยน
ประเทศไทย” หนังสื อทั้งสองเล่มเป็ นเครื่ องมือที่ดีในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจสำหรับครู ที่ได้รับกำรชื่นชมยอมรับทัว่ โลก จึงเป็ น
โอกำสอันดีที่ครู ไทยและผูท้ ี่สนใจจะได้สมั ผัสกับเรื่ องรำวที่น่ำประทับใจ ตลอดจนสำมำรถนำแนวคิดกำรสอนและเทคนิคไป
ประยุกต์ใช้กบั กำรทำงำนจริ ง และเหนืออื่นใด หนังสื อทั้งสองเรื่ องนี้จะทำให้ผทู ้ ี่เป็ นครู อยูแ่ ล้วและผูท้ ี่กำลังจะเป็ นครู เกิด
กำลังใจและศรัทธำมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นครู ที่ดีต่อไปในอนำคต
ครูนอกกรอบกับนักเรียนนอกแบบ: สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้ าในห้ อง 56
วิทยากร: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ครู นอกกรอบฯ เป็ นหนังสื อที่ให้กำลังใจครู ได้อย่ำงดีเยีย่ ม แนวทำงของผูเ้ ขียน เรฟ เอสควิท หรื อ “ครู เรฟ” แสดงถึง
ควำมเข้มแข็ง ควำมอดทน และอุดมกำรณ์แห่งควำมเป็ นครู ที่แรงกล้ำ เด็กๆ จึงรักครู เรฟมำก เป็ นที่น่ำสนใจว่ำครู คนหนึ่งที่สอน
นักเรี ยนในแหล่งเสื่ อมโทรมของสหรัฐอเมริ กำสำมำรถสร้ำงสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนี้ได้อย่ำงไร
ปัจจัยของการเป็ นครู ทดี่ ี
กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เด็กๆ จะมีควำมสุขกับกำรเรี ยนและมีพฒั นำกำรที่ดีได้ ครู ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1.
2.

3.

อุดมกำรณ์: ครู ตอ้ งมีอดุ มกำรณ์แห่งควำมเป็ นครู อย่ำงแท้จริ ง ต้องมีควำมภำคภูมิใจในสิ่ งที่ตวั เองทำ
ควำมกลัว: ห้องเรี ยนต้องไม่อยูภ่ ำยใต้ “อำณำจักรแห่งควำมกลัว” กล่ำวคือ ครู ตอ้ งไม่สร้ำงควำมกลัวเพื่อบังคับให้เด็ก
อยูภ่ ำยใต้กฎระเบียบ ควำมกลัวอำจทำให้เด็กประพฤติตนดีและตั้งใจเรี ยน แต่นนั่ เป็ นกำรทำไปเพรำะกลัวว่ำจะถูกครู
ดุหรื อทำโทษ ไม่ใช่กำรทำเพื่อชีวติ ของตนเองจริ งๆ เป็ นกำรเรี ยนรู ้ที่ไม่สร้ำงสรรค์ ทำให้นกั เรี ยนไม่มีควำมสุขกับ
ชีวติ ในโรงเรี ยน
ตัวเลขและสถิติ: ไม่ควรเคลิบเคลิม้ ไปกับตัวเลขและสถิติมำกเกินไป โดยเฉพำะเรื่ องของกำรประเมินผล เพรำะกำรที่
เด็กบำงคนทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดีน้ นั มักมีสำเหตุอยูเ่ บื้องหลัง เช่น ปั ญหำเกี่ยวกับครอบครัว จึงไม่ได้หมำยควำม
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ว่ำเด็กคนนั้นไม่ขยันหรื อไม่ฉลำด หน้ำที่ของครู คือต้องตรวจสอบหำเหตุผลว่ำอะไรทำให้เด็กคนหนึ่งทำคะแนนสอบ
ได้ไม่ดี แล้วหำทำงแก้ไขให้ตรงจุด
4. ควำมไว้ใจ: ครู ตอ้ งสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงครู กบั ศิษย์ และระหว่ำงเด็กๆ ด้วยกันเอง ครู ควรแสดงให้เด็กเห็น
ควำมจริ งใจ ให้เด็กเชื่อว่ำคุณครู กำลังทำเพื่อประโยชน์ของพวกเขำจริ งๆ นักเรี ยนเองก็ตอ้ งไว้ใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้
สำมำรถช่วยเหลือกันและสร้ำงสังคมกำรเรี ยนรู ้ที่ดี
5. ตัวอย่ำงที่ดี: ครู ตอ้ งเป็ นตัวอย่ำงที่ดีในสิ่ งที่อยำกให้นกั เรี ยนเป็ น เช่น กำรไม่มำโรงเรี ยนสำย กำรใช้วำจำสุภำพ ซึ่งเด็ก
จึงจะเรี ยนรู ้สิ่งต่ำงๆ จำกครู หำกครู ไม่เป็ นตัวอย่ำงที่ดี เด็กก็จะซึมซับสิ่ งไม่ดีน้ นั ด้วย
6. ทักษะชีวติ : สอนทักษะชีวติ ในทุกโอกำส ทักษะชีวติ ไม่ใช่ควำมรู ้ในหนังสื อ แต่อยูใ่ นชีวติ ประจำวัน เช่น เมื่อไปทัศน
ศึกษำ ครู เรฟสอนให้เด็กๆ สะพำยกระเป๋ ำไว้ดำ้ นหน้ำเพื่อป้ องกันขโมย หรื อเมื่อขึ้นรถประจำทำง ควรก้ำวเท้ำที่มนั่ คง
เช่นเท้ำขวำ ก่อนเพื่อควำมปลอดภัย ทักษะเหล่ำนี้เป็ นสิ่ งเล็กน้อยที่ครู ไม่ควรมองข้ำม เมื่อมีโอกำสควรค่อยๆ ปลูกฝัง
ให้เด็กๆ จดจำทีละน้อย
7. จริ ยธรรม: สอนให้เด็กพัฒนำจริ ยธรรมจนถึงขั้นที่ 6 ตำมหลักของลอว์เรนซ์ โคลเบิร์กซึ่งแบ่งเหตุผลของคนแต่ละคน
ในกำรทำสิ่ งที่ดีงำมออกเป็ น 6 ระดับ ได้แก่ 1) ทำเพื่อหลีกเลี่ยงกำรลงโทษ 2) ทำเพรำะต้องกำรรำงวัลตอบแทน 3) ทำ
เพรำะต้องกำรควำมยอมรับทำงสังคม 4) ทำเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ 5) ทำเพื่อรักษำสัญญำประชำคม (social
contract) เช่น กำรเลือกตั้งในระบอบประชำธิปไตย เมื่อกำรเลือกตั้งผ่ำนไปแล้ว ทุกคนต้องยอมรับเสี ยงส่วนใหญ่
แม้วำ่ ตนจะไม่ตอ้ งกำรยอมรับผลกำรเลือกตั้งก็ตำม และ 6) ทำเพรำะเชื่อมัน่ ว่ำเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องสมควร ไม่ตอ้ งกำร
ผลตอบแทนหรื อหลีกเลี่ยงกำรลงโทษใดๆ โดยไม่สนใจว่ำจะมีผใู ้ ดรับรู ้หรื อไม่
8. กิจกรรม: สร้ำงสรรค์กิจกรรมประกอบกำรเรี ยนกำรสอนให้เด็กได้ทำอย่ำงสม่ำเสมอ ควรใช้สื่อต่ำงๆ เช่น วิดีโอ เพลง
หรื อภำพยนตร์ประกอบกำรสอนเป็ นประจำ หรื อใช้กิจกรรมกำรแสดงละครเวที กำรทัศนศึกษำ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ
สนุกสนำนเพลิดเพลินและเรี ยนรู ้จำกกำรลงมือปฏิบตั ิจริ ง
9. ผ่อนปรน: ครู ตอ้ งมีหลักกำรที่มนั่ คง แต่ควรผ่อนปรนในบำงโอกำส เช่น กำรกำหนดให้ทุกคนต้องมำโรงเรี ยนตรง
เวลำ นักเรี ยนทุกคนต้องทำตำม แต่หำกมีผมู ้ ำโรงเรี ยนสำยด้วยเหตุจำเป็ นบำงอย่ำงก็สำมำรถผ่อนปรนได้ หรื อกำร
ห้ำมขโมยของในห้องเรี ยน ทุกคนต้องปฏิบตั ิ แต่หำกใครต้องกำรสิ่ งของบำงอย่ำงที่ขำดไป ครู ก็สำมำรถหำมำให้ได้
10. เป้ ำหมำยของกำรเรี ยน: กำรสอนของครู ไม่วำ่ วิชำใดก็ตำมต้องนำเอำทักษะแห่งชีวติ (life skills) เข้ำมำเป็ นปั จจัยหลัก
ของกำรสอนตลอดเวลำ ครู ตอ้ งชี้ให้เด็กเข้ำใจว่ำสิ่ งที่เรี ยนมีประโยชน์ต่อชีวติ ของพวกเขำอย่ำงไร เช่น กำรแก้โจทย์
คณิ ตศำสตร์ เมื่อครู ถำมเด็กว่ำทำไปทำไม เด็กควรมีคำตอบว่ำสิ่ งนี้จะทำให้ชีวติ ของตนดีข้ ึน ไม่ใช่ทำไปเพรำะคุณครู
สัง่ ให้ทำ เด็กจะได้ซึมซับและฝึ กทักษะชีวติ ที่สำมำรถนำไปใช้ได้จริ ง นอกจำกนี้ กำรฝึ กให้เด็กลงมือปฏิบตั ิจริ งผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ จะส่งผลดีต่อเด็กอย่ำงสูง เช่น กิจกรรมแสดงละครเชคสเปี ยร์ของครู เรฟ จำกกิจกรรมนี้ ครู เรฟได้เห็น
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ว่ำเด็กหลำยๆ คนสำมำรถจดจำบทละครได้อย่ำงแม่นยำ สำมำรถเข้ำถึงอำรมณ์ควำมรู ้สึกของตัวละครที่ตนรับบทและ
ถ่ำยทอดออกมำได้อย่ำงสมจริ ง กำรที่เด็กๆ ทำได้ดีเช่นนี้เป็ นเพรำะควำม “เข้ำใจ” ในบทละครนั้น ไม่ใช่เพรำะกำร
“ท่องจำ” เด็กจะเข้ำใจชีวติ มำกขึ้นจำกกำรอ่ำนบทละครและเข้ำถึงควำมรู ้สึกของตัวละครในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
นอกจำกกิจกรรมแสดงละคร ครู อำจใช้กิจกรรมกีฬำ กำรวำดภำพ หรื อกำรเล่นดนตรี ประกอบกำรสอน และต้องทำ
อย่ำงสม่ำเสมอ
ครูประณีต คิดนอกกรอบ: ยัว่ ให้ นึก ฝึ กให้ คดิ
วิทยากร: ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.eduzone.com
ปั ญหำเกี่ยวกับครู ในสหรัฐอเมริ กำนั้นมีควำมคล้ำยคลึงกับประเทศไทยอย่ำงมำก ประกำรแรกคือ ครู เป็ นอำชีพที่คน
จำนวนมำกหลีกเลี่ยง เพรำะโดยทัว่ ไปครู จะได้รับค่ำตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับอำชีพอื่นๆ ในขณะที่สงั คมมีควำมคำดหวังจำกครู
สูง ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำกำรศึกษำของอเมริ กำก็กำ้ วไปในทิศทำงที่ผิดเช่นเดียวกับไทย เนื่องจำกมุ่งให้ควำมสำคัญกับ
กำรใช้ตวั เลขและสถิติเพื่อวัดพัฒนำกำรจนเกิดเป็ นควำมยึดติด และนำไปสู่กำรทุจริ ตในหลำยรู ปแบบเพื่อให้ได้ตวั เลขที่น่ำพอใจ
รวมไปถึงวุฒิกำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพอันเกิดจำกผลประเมินที่ไม่เป็ นจริ ง สถำบันกำรศึกษำของรัฐบำลมีคุณภำพต่ำกว่ำ
สถำบันกำรศึกษำเอกชน เพรำะครู ในโรงเรี ยนรัฐบำลมีหน้ำที่ตอ้ งทำมำกมำย งำนหลำยๆ อย่ำงไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอน ต่ำงจำก
ในประเทศที่ใส่ใจกำรศึกษำมำกๆ อย่ำงฟิ นแลนด์ ฮ่องกง หรื อออสเตรเลีย ซึ่งครู ในประเทศเหล่ำนี้มีคุณภำพชีวติ ที่ดีมำก ขณะนี้
เด็กๆ ในอเมริ กำกำลังอยูใ่ นสภำพถูกบังคับให้เรี ยน ทำให้ชีวติ ในโรงเรี ยนไม่มีควำมสุข กำรเป็ นครู จะเป็ นเพียงผู ้ “สอนหนังสื อ”
ไม่ได้ แต่ตอ้ งเป็ นผู ้ “สร้ำงคน” ด้วย แนวคิดนี้สะท้อนออกมำในวิธีกำรจัดกำรห้องเรี ยนของครู ลูแอนน์ ที่มุ่งช่วยประคับประคอง
เด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรม ยำกจน และด้อยโอกำส ให้สำมำรถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดี ประสบควำมสุข
และควำมสำเร็ จในงำนและชีวติ ได้ต่อไป
หลักการแห่ งความเป็ นครู
ลูแอนน์ จอห์นสัน ให้หลักกำรพื้นฐำนในกำรเป็ นครู ไว้ดงั นี้
1. สร้ำงแรงจูงใจ: ครู ตอ้ งสร้ำงแรงจูงใจให้เด็กๆ อยำกเรี ยนและมีควำมสุขในห้องเรี ยน ไม่วำ่ เด็กจะมีควำมประพฤติ
อย่ำงไร ครู ตอ้ งเข้ำใจว่ำเด็กทำไปเพรำะเหตุผลบำงอย่ำง บำงครั้ง ครู ควรถำมตนเองว่ำได้ทำอะไรผิดไปหรื อไม่ และ
ต้องไม่ทำโทษเด็ก ครู ตอ้ งมีควำมพร้อมที่จะสอนอยูเ่ สมอ ควรมอบหมำยงำนให้เด็กทำในห้องเรี ยนและคอย
ช่วยเหลือ และต้องเป็ นตัวอย่ำงที่ดี
2. กฎระเบียบ: ในสังคมกำรเรี ยนรู ้จำเป็ นต้องมีกฎ เพื่อให้ทุกคนรู ้วำ่ อะไรคือสิ่ งที่ควรทำหรื อไม่ควรทำ แต่กำรเขียนกฎ
ต่ำงๆ ออกมำเป็ นข้อๆ นั้นไม่ใช่เรื่ องดี เพรำะเป็ นกำรบังคับให้เด็กต้องอยูใ่ นกรอบมำกเกินไป เมื่อเด็กทำผิด ครู ตอ้ ง
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ค่อยๆ บอกนักเรี ยนว่ำสิ่ งที่ถูกต้องคืออะไร เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้สิ่งที่ถกู และพัฒนำทักษะกำรควบคุมตนเอง ซึ่งต้องใช้
เวลำนำนในกำรฝึ กฝน ครู จึงต้องมีควำมอดทนและไม่ใช้อำรมณ์ตดั สิ นกำรกระทำ
3. เป้ ำหมำย: เป้ ำหมำยของกำรสอนของครู ตอ้ งเน้นที่ทกั ษะขั้นสูง เช่น กำรสอนภำษำ ต้องไม่สอนให้เด็กอ่ำนออกเขียน
ได้เพียงอย่ำงเดียว แต่ตอ้ งฝึ กให้เด็กอ่ำนและเขียนได้ “อย่ำงดี” ต้องรู ้จกั คิดและใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิดนั้นออกมำ
อย่ำงเหมำะสม
4. กำรประเมินผล: แบบทดสอบไม่สำมำรถวัดระดับทักษะของเด็กได้จริ ง เช่น ในกำรสอบใบขับขี่ ผูค้ นส่วนใหญ่ทำ
ข้อสอบข้อเขียนผ่ำน แต่เมื่อออกสู่ทอ้ งถนนจริ งๆ กลับเป็ นอันตรำยต่อผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ ในกำรสอนควร
ทดสอบโดยให้เด็กแสดงว่ำสำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง แล้วประเมินว่ำสิ่ งที่เด็กแสดงออกมำบ่งบอกถึงพัฒนำกำรและ
ทักษะที่ตรงตำมเป้ ำหมำยหรื อไม่
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
หนังสื อทั้งสองเล่มกล่ำวถึงคำว่ำ “ทักษะชีวติ ” ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ครู ทุกคนควรปลูกฝังให้กบั ลูกศิษย์ โดยเฉพำะในศตวรรษ
ใหม่ ควำมรู ้ต่ำงๆ ที่อยูใ่ นหนังสือไม่ใช่ปัจจัยหลักของกำรเรี ยนรู ้อีกต่อไป ปั จจุบนั ควำมรู ้และข้อมูลเหล่ำนั้นสำมำรถเข้ำถึงได้
ผ่ำนอินเตอร์เน็ต แม้กระทัง่ หลักสูตรปริ ญญำบำงสำขำก็สำมำรถเรี ยนด้วยตนเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำยใดๆ
ด้วยเหตุน้ ี กำรสอนแบบบรรยำยให้เด็กจดบันทึกจึงกำลังจะหมดไป สิ่ งที่จะเข้ำมำทดแทนคือรู ปแบบกำรสอนที่เน้นเพียง
สำระสำคัญของวิชำ และเน้นทักษะต่ำงๆ ที่เด็กสำมำรถนำไปใช้ในกำรค้นหำและเลือกใช้ขอ้ มูลอย่ำงเหมำะสมได้ รวมถึงนำติด
ตัวไปใช้ในชีวติ กำรทำงำนในอนำคต เป็ นทักษะแห่งกำรเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน ทักษะแห่งชีวติ ใหม่ที่สำคัญ ได้แก่
1. ทักษะกำรเรี ยนรู ้
2. กำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์
3. ทักษะกำรทำงำน เช่น กำรให้ควำมร่ วมมือ กำรพูด และกำรนำเสนอ กำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ
4. ทักษะชีวติ เช่น ควำมซื่อสัตย์ ควำมรับผิดชอบ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
สำระสำคัญที่สุดที่ผอู ้ ่ำนจะได้จำกหนังสื อทั้งสองเล่ม คือเรื่ องของอุดมกำรณ์ควำมเป็ นครู ครู เป็ นอำชีพที่ตอ้ งทำงำน
หนัก บำงครั้งอำจเหนื่อยและท้อแท้ แต่ครู จะละทิ้งหน้ำที่ของตนเองไม่ได้ ต้องนึกถึงอนำคตของเด็กๆ อยูเ่ สมอ ครู ควรคิดอยู่
ตลอดว่ำตนเองไม่ได้เป็ นเพียงคนตัวเล็กๆ เพรำะสำหรับเด็กบำงคน ครู อำจเป็ นโลกทั้งใบ ผลของทุกสิ่ งที่ครู ทำในวันนี้อำจไม่
ปรำกฏให้เห็นในทันที เช่น กำรที่ครู ปฏิบตั ิต่อเด็กเกเรด้วยควำมอ่อนโยนและไว้เนื้อเชื่อใจ ในวันนี้เด็กเกเรเหล่ำนั้นอำจปฏิบตั ิ
ตนนอกลู่นอกทำงหรื อมีผลกำรเรี ยนที่ไม่ดี แต่ในอนำคตพวกเขำอำจกลำยเป็ นบุคคลที่ประสบควำมสำเร็ จในชีวติ เมื่อถึงวันนั้น
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ครู ก็จะเกิดควำมภำคภูมิใจ และเข้ำใจว่ำควำมสุขจำกกำรเป็ นครู ที่แท้จริ งไม่ได้อยูท่ ี่กำรสอนหนังสื อเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็ นกำร
บ่มเพำะเด็กๆ ให้มีอนำคตที่ดี มีชีวติ ที่มีควำมสุข

รูปธรรมการนาหนังสือไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน: กรณีศึกษาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา
วิทยากร: วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านการจัดการความรู้ และตัวแทนศิษย์ เก่ าโรงเรี ยนเพลินพัฒนา
โรงเรี ยนเพลินพัฒนำถือเป็ นโรงเรี ยนที่ดำเนินกำรเรี ยนกำรสอนตำมแนวทำง “นอกกรอบ” อย่ำงแท้จริ งด้วยแนวคิดที่
แฝงอยูใ่ นชื่อโรงเรี ยน คำว่ำ “เพลิน” มำจำกเสี ยงของคำในภำษำอังกฤษสองคำ คือคำว่ำ “เพลย์” (play) ซึ่งแปลว่ำเล่น และคำว่ำ
“เลิร์น” (learn) หรื อเรี ยนรู ้ นักเรี ยนในโรงเรี ยนเพลินพัฒนำจึงได้สมั ผัสกับควำมสุขในสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ที่เปิ ดกว้ำง
สนุกสนำน ทำให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะแห่งศตวรรษใหม่ที่ยงั่ ยืน เพลินพัฒนำยึดแนวทำงกำรเรี ยนรู ้ผำ่ นกำรทำงำนจริ ง (projectbased learning) เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะตั้งแต่ข้นั ของกำรตีโจทย์ ค้นคว้ำ ตรวจสอบ และประเมินควำมเหมำะสมของข้อมูลเพื่อ
นำมำใช้กบั งำน รวมถึงทักษะกำรสื่ อสำร กำรให้ควำมร่ วมมือ และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ระหว่ำงสมำชิกในกลุ่ม เพื่อนำไปต่อ
ยอดสร้ำงเป็ นควำมรู ้ของตนเองต่อไป ครู จะคอยทำหน้ำที่ในกำรให้คำปรึ กษำและชี้แนะเท่ำนั้น
ตัวอย่ำงหนึ่งของกำรเรี ยนรู ้ผำ่ นกำรทำงำนจริ งของโรงเรี ยนเพลินพัฒนำคือ “โครงงำนชื่นใจ” เด็กๆ ต้องจัดทำสมุด
ประมวลควำมรู ้ประจำภำคกำรศึกษำขึ้นมำหนึ่งเล่ม โดยกำรนำสมุดวำดเขียนมำบันทึกควำมรู ้ที่ได้จำกวิชำต่ำงๆ ที่เรี ยนตลอด
ภำคกำรศึกษำโดยสรุ ป แล้วตกแต่งให้สวยงำมตั้งแต่หน้ำปกไปจนถึงเนื้อหำภำยใน คุณครู จะคอยเป็ นที่ปรึ กษำ เด็กจะได้ฝึก
กระบวนกำรทำงำนเป็ นกลุ่มตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบ รวมถึงกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ กำรตั้งคำถำม กำรออกแบบกระบวนกำร
สื่ อควำมรู ้ที่ตนเองมีออกมำให้ผอู ้ ื่นเข้ำใจ ซึ่งจะติดตัวเด็กไปจนโต นอกจำกนี้ เพลินพัฒนำยังมี “กำรบ้ำนยุคใหม่” สำหรับเด็กๆ
โดยมอบหมำยให้นกั เรี ยนเตรี ยมกำรแสดงละครสำหรับช่วงท้ำยปี กำรศึกษำ เด็กจะมีเวลำเตรี ยมตัวตั้งแต่ตน้ ปี กำรศึกษำ เป็ นกำร
ฝึ กให้เด็กรู ้จกั กำรรอคอยและมีสมำธิจดจ่อกับกำรทำงำนใดงำนหนึ่งที่ตอ้ งใช้เวลำนำน
หลักสูตรของโรงเรี ยนเพลินพัฒนำออกแบบโดยกำรสร้ำงชุมชนกำรเรี ยนรู ้ระหว่ำงคุณครู ข้ ึนมำ และดึงครู และ
บุคลำกรในโรงเรี ยนจำกทุกสำขำวิชำเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรออกแบบหลักสูตร ไม่ปล่อยให้เป็ นหน้ำที่ของฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง
เพรำะครู ทุกคนคือผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดเด็กจริ งๆ ครู จึงทรำบว่ำเด็กคนไหนเหมำะสมกับกำรเรี ยนรู ้แบบใดและควรได้รับกำรส่งเสริ ม
ทักษะด้ำนใด แล้วระดมควำมคิดเพื่อออกแบบกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับเด็กแต่ละคนเพื่อให้เด็กทุกคนก้ำวไปสู่ควำมสำเร็ จ
ทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน ครู จะร่ วมกันสร้ำงสังคมกำรเรี ยนรู ้ที่เป็ นกันเอง ครู และศิษย์ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เด็กๆ มี
อิสระในกำรแสวงหำและค้นคว้ำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง

ถอดบทเรียน
เวที “นอกกรอบ” สอนดีไม่ มี Limit แบบเรฟเอสควิทและลูแอนน์ จอห์ นสัน
พุธที่ 7 พ.ค. 2557
งานอภิวฒ
ั น์ การเรียนรู้ สู่ จุดเปลีย่ นประเทศไทย
แนวทำงของโรงเรี ยนเพลินพัฒนำถือเป็ นแบบอย่ำงกำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนที่ดีและได้ผลจริ ง สอดคล้องกับ
หลักกำรสอนที่ครู เรฟและครู ลูแอนน์ปฏิบตั ิ เป็ นกำรสร้ำงทักษะชัว่ ชีวติ ของเด็กอย่ำงมีประสิ ทธิภำพภำยใต้สงั คมกำรเรี ยนรู ้ยคุ
ใหม่ หัวใจสำคัญคือกำรสร้ำงควำมสุขในกำรเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก หำกโรงเรี ยนใดเกิดแรงบันดำลใจนำแนวคิดนี้ไปปฏิบตั ิเพื่อ
พัฒนำหลักสูตรของตนเอง แล้วนำเรื่ องรำวแห่งควำมสำเร็ จมำแบ่งปั นให้สงั คมได้รับรู ้ ก็จะเป็ นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กบั ครู
คนอื่นๆ นำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศเพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็งต่อไป

