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เรียนอย่างเป็นสุข คือ หัวใจการศึกษา
ด้วยความตระหนักว่า ตลอดช่วงส�ำคัญของชีวติ เยาวชน
นัน้ ฝากไว้กบั โรงเรียน ทีเ่ ป็นเสมือนบ้านหลังทีส่ อง เป็นแหล่ง
เรียนรูแ้ ละบ่มเพาะช่วงส�ำคัญของชีวติ โรงเรียนจึงเลีย่ งไม่ได้ที่
จะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เดินเข้าไปแล้วจะต้องได้รับความสุข
กลั บ มา โดยจดหมายข่ า วฉบั บ ก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ น� ำ เสนอ
กระบวนการท�ำงานของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของพื้นที่ Node 7 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต) ฉบับนี้จะ
เป็ น การน� ำ เสนอถึ ง แนวคิ ด และแนวทางการท� ำ งานของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ Node 1 (เชียงใหม่แม่ฮอ่ งสอน) ซึง่ มีโรงเรียนขนาดกลางเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
39 โรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (SQIP) ของ สสค. และ สกว.
นายสินอาจ ล�ำพูนพงศ์ หัวหน้า Q-Coach Node 1
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) เล่าว่า ในพื้นที่ที่เข้าไปรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนและติดตามโรงเรียนที่มาร่วมโครงการนี้นั้น
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการเพราะคิดเหมือนกันว่าการเรียน
การศึกษาในภาพกว้างนั้น ไม่ควรใช้คะแนนเป็นเป้าหมาย
ในการเรียนในการก�ำหนดคุณภาพการศึกษา เป็นนโยบายใน
การบริหารโรงเรียนเหมือนๆ กันหมด
“โครงการนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิด ว่า
เรามาหาทางออกร่วมกัน ด้วยการระดมความคิดจากภาคส่วน
ต่างๆ ในท้องถิ่น ชวนมาพูดคุยกัน เริ่มจากการตั้งค�ำถามว่า
ท�ำอย่างไรให้ไปโรงเรียนอย่างมีความสุข อะไรทีท่ ำ� ให้นกั เรียน
ไม่อยากไปโรงเรียน อะไรที่ท�ำให้ครูเองก็ไม่อยากไปสอน
เพราะถ้านักเรียนอยากเรียน และครูอยากสอนก็คาดการณ์

หรือท�ำนายได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ดังพระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชที่
ทรงตรัสว่า “ท�ำให้เด็กรักครู และท�ำให้ครูรักเด็ก” จะส่งผล
ต่อคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพการศึกษามากทีส่ ดุ
เมือ่ ครู นักเรียน และทุกฝ่ายในชุมชน กลับมาตัง้ ค�ำถาม
เรือ่ งนี้ ก็ยอ่ มเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี สิง่ ทีเ่ ด็กอยากได้จากโรงเรียน
จะไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เรียนแล้วน�ำไปใช้ได้
ในชีวิตจริง เราก�ำลังหาทางออกให้ทุกคนในชุมชนเลิกเชื่อ ว่า
เรียนไปเถอะ โดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากระบบการ
ศึกษาด้วยซ�ำ้ ไป” อ.สินอาจเล่าถึง แนวคิดและแนวทางการขับ
เคลื่อนโครงการ
ขณะที่ นางสาวสมจิต ตาค�ำแสง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หนึง่ ในโรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เล่าว่า เด็กทีเ่ รียนในโรงเรียน
แห่ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เด็ ก ชาวไทยภู เ ขาเผ่ า
กระเหรี่ยงซึ่งเด็กจะถนัดที่จะสื่อสารกันด้วย
ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย กรณีนี้ ถือเป็น
อุปสรรคส�ำคัญด้านการสื่อสารระหว่าง
ครูกับนักเรียนอยู่แล้ว คงจะยังเป็น
เรื่องยาก หากเรียนหนังสือแต่ละวัน
โดยค�ำนึงถึงเรื่องการประเมินผล

นางสาวสมจิต ตาค�ำแสง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์

ด้วยการสอบ ด้วยคะแนน เราจึงคุยกับครูผู้สอนว่าเป้าหมาย
ของการสอนของเราคืออะไร รวมถึงคุยกับผู้ปกครองว่า
โรงเรียนของเราก�ำลังตั้งเป้าหมายอะไรในการเรียนการสอน
ผอ.สมจิต วางแผนบริหารใหม่ให้โรงเรียน กลายเป็น
สถานที่ส�ำคัญส�ำหรับฝึกทักษะชีวิต ให้เด็กๆ มีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การน�ำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท�ำงาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล สอนให้พวกเขาไม่เป็นคนที่เอาเปรียบ
สังคม และสังคมก็ต้องไม่เอาเปรียบพวกเขา
“ปกติเด็กของเรานัน้ ขีอ้ าย เพราะเขาตระหนักว่า ตัวเอง
อยู่ในป่าเขาห่างไกล อาจจะถูกสังคมภายนอก สังคมเมืองมอง
อย่างดูแคลนได้ พวกเขาไม่กล้าทีจ่ ะแสดงออก ทัง้ ทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการเรียนเพียงพอที่จะเรียนอย่างมีทักษะ ที่นำ� ไปประกอบ
อาชีพได้ เราจึงจัดหลักสูตรที่เชื่อมโยงจากสิ่งที่เขาสนใจและ
น�ำเข้าสู่กระบวนการเรียนแบบแอคทีฟเลิร์น นิ่ง (Active
Learning) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ ที่ ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ การปฏิบตั สิ งิ่ ทีช่ อบจริงๆ จะท�ำให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ ระหว่างลงมือท�ำ จนเกิดทักษะในการ
ประมวลองค์ความรู้น�ำไปสู่การสรุปบทเรียน”
ความเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างมีความสุขนั้น ยังวางแผนไปถึงการปรับเปลี่ยนการสอน
ของครูใหม่ เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

ครูที่มาอยู่กับเรา ส่วนใหญ่เป็นครูใหม่ ย้ายเข้าย้ายออกบ่อย
ก่อนปล่อยให้ครูไปสอน จึงต้องมีทมี เข้าไปแนะน�ำกระบวนการ
สอน ที่เรียกว่า Professional Learning Community (PLC)
หรือหมายถึง การรวมตัวกันท�ำงานไปพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู เพื่อศิษย์ไปรวมตัวกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ท�ำให้การท�ำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์
เป็นการท�ำงานเป็นกลุม่ หรือเป็นทีม ซึง่ อาจเป็นทีมในโรงเรียน
เดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกัน
ผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ จนเกิดวิถี ในการสร้างสังคม
แห่งปัญญาร่วมกัน
“ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ กลุ่มครูในเครือข่าย จะคุยกัน
เรื่องแนวคิดการเรียนการสอน มีการแชร์คลิปการเรียนการ
สอนแลกเปลีย่ นกัน สิง่ นีท้ ำ� ให้เกิดกลุม่ ก้อนทีช่ ว่ ยกันขับเคลือ่ น
การเรียนการสอนขึ้นมา” ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์
กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยน�้ำเสียงที่ภาคภูมิใจ
ผอ.สมจิตเล่าอีกว่า เด็กที่นี่มาโรงเรียนเช้ามาก เพราะ
พวกเขา มีความสุขที่จะเรียนรู้แบบแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning) ได้เรียนรูท้ มี่ คี รูเป็นผูก้ ระตุน้ เพือ่
น�ำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท�ำกิจกรรม
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น�ำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่
ได้จากการลงมือปฏิบตั ิ การฟังและการสังเกตจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
เชือ่ มโยงกับชีวติ จริง สิง่ แวดล้อมจริง มีฐานจากการวิจยั หรือ
องค์ ค วามรู ้ ที่ เ คยมี ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ก ารเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
กระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่ม ที่จะน�ำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่
มีการเขียนกระบวนการจัด ท�ำโครงงานและได้ผลการจั ด
กิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
“เมือ่ ห้องเรียนเปลีย่ น พฤติกรรมของทัง้ ครูและนักเรียน
ก็เปลีย่ นตาม พวกเขาเริม่ สือ่ สารกันมากขึน้ แน่นอนว่าเมือ่ คุย
กันมากขึน้ ก็ทำ� ให้เกิดความเข้าใจกันมากขึน้ ตอนนีเ้ ด็กๆ บอก
ว่า พวกเขามีความสุขมากขึ้นกับการเรียนแบบนี้ เมื่อก่อน
เรียนแบบหันหน้าเข้าหากระดาน ตอนนี้เรียนโดยจัดโต๊ะเป็น
วงกลม มีครูเป็นเพื่อน อยู่ตรงกลางวง คุยเรื่องเดียวกัน
มีเป้าหมาย ในงานเดียวกัน ได้งานที่จะน�ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ในอนาคต เมือ่ เป็นแบบนี้ ห้องเรียนก็มคี วามสุขขึน้ ได้ชิ้นงาน
จากที่ ได้ลงมือท�ำงานฝีมือที่ช่วยกันคิดขึ้นอย่างตั้งใจ จนได้
ผลลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งที่พวกเขา ภาคภูมิใจ เราพูดได้ว่า
การเรียนอย่างเป็นสุข คือหัวใจของการศึกษาของเด็กใน
พื้นที่ของเรา” ผอ.สมจิตกล่าวทิ้งท้าย

