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การปฏิรูปการศึกษาพลิกโฉมโรงเรียน จะสำ�เร็จลงได้
จำ�เป็นต้องอาศัยการลงมือของผู้คนทั้งหลาย
ทุกคนจะเข้าร่วมทำ�การเปลี่ยนแปลงในฐานะ


ChangeMaker-ผู้ลงมือเปลี่ยนแปลง
เขาจะเป็นผู้ทำ�การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ด้วยตัวของตัวเอง
วิธีนี้เท่านั้น ที่จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและชัดเจนทั่วประเทศ

6

School ChangeMaker Festival คืออะไร?
School = โรงเรียน
ChangeMaker = ผู้ลงมือทำ�การเปลี่ยนแปลง
Festival = มหกรรม, ระดมพลัง

School ChangeMaker Festival = ระดมพลังพลิกโฉมโรงเรียน
School ChangeMaker Festival มีจุดประสงค์ที่จะสร้างมหกรรมระดม

พลัง ผู้ลงมือทำ�การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทุกฝ่าย เพื่อทำ�การปฏิรูป
พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

 Every educational

organization
 Every
educational service area
 Every
principal
 Every
teacher
 Every
parent
 Every
child

2

1

หน่วยงาน
ด้านการศึกษา

เขตพื้นที่
การศึกษาทั้งหมด

3

4

ครูผู้สอน
และผู้ปฏิบัติ
งานในโรงเรียน

6

ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน

5

ผู้ปกครอง
และชุมชน

นักเรียน
ทุกคน
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พลิกโฉมโรงเรียน... ด้วยแนวคิด
Brain-based Learning คืออะไร?

หนังสือเล่มนีน้ �ำ เสนอแนวคิดการพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการสมองของมนุษย์
โดยนำ�ความรู้ใหม่ๆ ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) มาประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน
และการปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ในโรงเรียน แนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิด Brain-based Learning (BBL)
ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นสำ�คัญดังนี้

1

สมองของหนูเติบโตและปรับตัว
ตามสิ่งแวดล้อม สมองมีความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงสูง
สามารถทีจ่ ะดูดซับ รับสิง่ ต่างๆ
จากการเรียนรูไ้ ด้มาก สิง่ แวดล้อม
นัน่ แหละคือตัวกระตุน้ พัฒนาการ
ของสมอง

2

การเปลี่ยนแปลงของหนู ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่
สมอง ร่างกาย หรือจิตใจ ต่างมีผลกระทบ
ต่ อ กั น อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ความเครี ย ด ทำ � ให้
ภูมิคุ้มกันลดลง ความจำ�แย่ลง ส่วนการ
หั ว เราะและผ่ อ นคลาย ทำ � ให้ ห นู มี
ภูมิคุ้มกันดีขึ้น ความสามารถในการเรียนรู้
และจดจำ�ดีขึ้น ร่างกายที่แข็งแรง จะช่วย
กระตุ้นการพัฒนาสมอง

3

5

ถ้ า หนู อ ยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ ห ลากหลาย สมองจะ
เรียนรู้ได้ดี ถ้าสิ่งแวดล้อม
มี ปั ญ หา สมองของหนู
จะเติบโตขึน้ อย่างมีปญั หา

4
8

สมองของหนูทำ�งานได้ดี
ที่สุด เมื่อการเรียนรู้นั้น
สามารถกระตุ้นอารมณ์
ให้คล้อยตาม
สมองของหนู จ ะยอมรั บ และสนใจสิ่ ง ที่
เห็นว่ามีความหมายสำ�หรับมัน การสอน
เนื้อหาที่ยุ่งยาก ไกลตัว หนูมักจะปฏิเสธ
หรือต่อต้าน

Brain-based Learning (BBL)

6

การสอนให้ผา่ นไปเพียงหยาบๆ ไม่สามารถ
กระตุ้ น การทำ � งานของสมองได้ ในวั ย
ประถม หนูไม่ควรได้เรียนเนื้อหามากเกิน
ความจำ�เป็น แต่ขอให้เน้นความสำ�คัญของ
กระบวนการเรียนรู้ (learning process)
สนุก มีรายละเอียด

8

ข้อมูลหรือสิง่ แวดล้อมทีท่ �ำ ให้สมองพวกเรา
รู้สึกหวั่นใจ หวาดกลัว ไม่ปลอดภัย จะมี
ผลลบต่อการเรียนรู้ สมองของหนูต้องการ
แรงหนุนให้มีความเชื่อมั่น แต่การกระตุ้น
จนเกินเลย หรือปล่อยปละละเลย ก็เป็น
ผลร้ายกับสมองของหนูเช่นกัน

7

9

สมองของพวกเราทุกคนจะใช้ศักยภาพ
ของเราเต็มที่ และต่อยอดขึ้นจนเรียนรู้ได้
ซับซ้อนเป็นลำ�ดับ การสอนจึงต้องเริม่ จาก
ง่าย แล้วต่อยอดไปยาก การโยนความรู้
นามธรรมมากมายในสมองของหนู
โดยให้ทอ่ งแล้วจำ�เอาไว้นนั้ ไม่มปี ระโยชน์

สมองของพวกเรา มีท่วงทำ�นองการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน (different learning style)
ความเป็นเด็กคนหนึง่ นัน้ เป็นระบบทีซ่ บั ซ้อน
ของตัวเอง ไม่มีสมองใดที่เหมือนกัน คุณครู
ต้องออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับสมอง
ของพวกเราให้หลากหลายที่สุด
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Roadmap...

การพลิกโฉมโรงเรียน
ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

Roadmap... คืออะไร?

Roadmap หมายถึง วิธกี ารและขัน้ ตอนในการแก้ไขปัญหาหนึง่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยนำ�เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

Roadmap...

เปรียบเสมือนแผนทีบ่ อกทาง ว่าเราต้องการจะไปยังจุดหมายหนึง่ ๆ นัน้ เราต้องทำ�
อะไร ทำ�เมือ่ ไหร่ เพือ่ ให้การทำ�งานบรรลุเป้าหมาย จำ�เป็นต้องมีการกำ�หนดว่า เราต้อง
ทำ�อะไร ทำ�เมือ่ ไหร่ Roadmap จึงเป็นเครือ่ งมือจัดการ ทีช่ ว่ ยให้โรงเรียนเห็นภาพ
ของตนในอนาคต ช่วยให้โรงเรียนตัดสินใจวางแผน วิเคราะห์ กำ�หนดแนวทาง วิธกี าร
ติดตาม ประเมินผล เพือ่ มิให้งานนัน้ สะเปะสะปะ
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กุญแจ 5 ดอก...
สู่การพลิกโฉมโรงเรียน
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Key 1
สนามเด็กเล่น
Playground
เปลี่ยนสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาสมองน้อย
และไขสันหลังให้แข็งแกร่ง เมือ่ เด็กออกกำ�ลังกาย
ร่างกายจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ทำ�ให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

12

Make	
ลงมือสร้างสนามที่มีฐาน
หลากหลาย สนุกสนาน
ตื่นเต้น ให้เด็กได้วิ่ง ปีน
โหน ลอด กระโดด ฯลฯ
และมีวัสดุกันกระแทก
Move	
จั ดเวลาให้ เ ด็ ก ได้ เ ล่ น
สนามวันละ 15-20 นาที
ทุกวัน โดยมีคุณครูคอย
ดูแล ถ้านักเรียนมากอาจจะ
จั ด ใ ห้ ล ง ส น า ม เ ป็ น
รอบๆ

1. มีฐานเคลือ่ นไหวทีห่ ลากหลาย
สนามเด็ ก เล่ น ควรประกอบด้ ว ยเครื่ อ งเล่ น สนาม
หลากหลายแบบ ทีต่ อ้ งใช้รา่ งกายเคลือ่ นไหวในท่วงท่าต่างๆ
ช่วยให้พัฒนาร่างกายทุกส่วน เช่น เดิน ก้าว ปีน มุด ลอด
กระโดด โหน วิง่ ทรงตัว อาจใช้ยางรถยนต์ ท่อนไม้ พลาสติก
หรือเหล็ก เพื่อสร้างฐานการเคลื่อนไหวต่างๆ ตามความ
เหมาะสม
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2. เด็กได้เคลือ่ นไหว 15-20 นาทีตอ่ วัน
หัวใจสำ�คัญของการใช้สนามเด็กเล่น ก็คอื ใช้เวลาให้นานพอต่อเนือ่ งโดยไม่หยุด คล้ายกับ
การเล่นแอโรบิค เพือ่ กระตุน้ ให้หวั ใจเต้นเร็ว เลือดสูบฉีด สนามทีด่ คี วรมีฐานการเคลือ่ นไหว
ที่เด็กสามารถเล่นสนามได้ทุกวัน โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 20 นาที

3. มีคณ
ุ ครูคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่น
คุ ณ ครู ค วรดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ในขณะที่ นั ก เรี ย นลงเล่ น สนาม ตรวจดู
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ตรวจดูวัตถุแปลกปลอม หรือสัตว์ที่มาอาศัย
อันจะทำ�ให้เกิดอันตราย ควรตั้งกฎกติกา โดยเฉพาะฐานที่มีความเสี่ยง
ในการเล่นสำ�หรับฐานที่อันตราย ไม่ควรให้เด็กเล็กเล่น ถ้าเด็กไม่พร้อมแล้ว
ลงเล่นฐานที่ยากเกินไป เด็กอาจตกลงมาบาดเจ็บ
14

4. ตรวจสอบความปลอดภัยของสนาม
อย่างสม่�ำ เสมอ
ควรปูพนื้ สนามด้วยทราย หรือหญ้า เพือ่ ความปลอดภัย สนามทีใ่ ช้
ยางรถยนต์ ควรเจาะรู หรือใส่ทราย เพื่อป้องกันน้ำ�ขัง สนามที่มี
การปีน การโหน ต้องยึดกับพืน้ อย่างแน่นหนาและแข็งแรง ต้องเผือ่
ทั้งน้ำ�หนักของวัสดุ น้ำ�หนักของเด็ก และแรงโหนแรงดึงที่เกิดขึ้น
ขณะเล่นด้วย (ต้องให้ความสำ�คัญและลงทุน เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด)
15

10

คำ�ถาม
ปรับสนามเด็กเล่น

1. การเลือกฐานว่าจะสร้าง
ฐานใด หรือไม่สร้างฐานใด
มีหลักการอย่างไร?

หลกั การทสี่ �ำ คัญในการเลอื กวา่ จะมีฐานอะไร
บ้างนั้น มีหลักการเพียงข้อเดียว คือ จะต้อง
เน้นออกแบบใหฐ้ านต่างๆ สามารถตอบโจทย์
น การเต้นแอโรบิคนั้น มีท่า
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ั
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ศีรษะ
เคลื่อนไหว ออกกำ�ลังให้แข็งแกร่ง
อื่ นไหวในท่วงทา่ ที่
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นไ
ย
เรี
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โหน มุด ลอด ไถล แกว่ง หมุน เป็นต้น

2. แปลนสนามควร
เปน็ แบบไหน?
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แปลนสนามควรออกแบบให้สอดคล้องกับพืน้ ทีท่ มี่ อี ยู่ ถ้ามี
สนามกว้าง ก็สามารถมีฐานได้เป็นสิบฐานขึ้นไป ถ้าสนาม
แคบ ก็ลดจำ�นวนฐานลง ไม่มีข้อบังคับว่า แปลนต้องเริ่มจากอะไ
ร จบลง
ที่ไหน แต่มีหลักสำ�คัญคือ
» ทุกฐาน เด็กต้องวิ่งไปต่อเนื่องกันได้ ไม่สะดุด
» มีระยะห่างจากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่ง ประมาณ 7-10 ก้าว หรือ
กะระยะเว้นช่วงพอให้มีแรงส่งไปฐานต่อไป
» ควรมีฐานที่สนุกสนาน เร้าใจ รวมอยู่ด้วย เช่น ฐานสไลด์เดอร์ และ
ปีนล้อยาง เป็นต้น
» ถ้าโรงเรียนไม่มีสนามกว้าง อาจจัดพื้นที่เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
เพื่อทำ�สนามก็ได้

3. จะต้องวางแปลน
สนาม โดยเริม่ จาก
ง่ายไปยากใช่ไหม?

มื่อไปถึง
แต่ละฐานไม่ควรเริ่มจากง่ายไปยาก เพราะเหว่างฐาน
ฐานยาก บางทีเด็กไม่อยากเล่น ควรสลับระ
่จะเล่น
ที่ง่ายกับยาก เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีแรงจูงใจที

4. ฐานตา่ งๆ จ�ำ เปน็ ตอ้ ในง
สร้างให้เหมือนแบบ น
ค่มู ือพลิกโฉมโรงเรีย
ทง้ั หมดหรอื ไม?่

ไม่จำ�เป็น ข้อแนะนำ�ที่ปรากฏในคู่มือนั้น ก็เป็น
ประสบการณ์ทรี่ วบรวมมาจากโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
ต่างๆ ที่ได้ทดลองและประสบความสำ�เร็จมาแล้ว
แต่โรงเรียนทุกโรง สามารถคิดออกแบบใหม่ หรือ
นำ�แบบที่มีอยู่ในคู่มือพลิกโฉมโรงเรียน มาผสมกับแนวคิดใหม่ก็ได้

5. การสร้างสนาม
จำ�เป็นต้องใช้แต่ยาง
รถยนต์ใช่หรือไม่?

การเลือกใช้ยางรถยนต์นั้น มีเหตุผล 2 ประก าร
คือ
1. หาได้ง่าย ราคาถูก ปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็น
บบ
ยแ
ลา
กห
ลา
ห
้
ได
ม
นา
งส
า
้
สร
าร
นก
ใ
้
ใช
รถ
มา
2. สา
แนวตั้ง แนวนอน หรือแบบอื่นๆ
แข็ง ท่อนไม้ ท่อซีเมนต์
การสร้างสนามยังอาจใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ไผ่ ไม้เนื้อ ่พิจารณาดูแล้วว่า ไม่มี
เหล็ก เชือก หรือแม้กระทั่งก้อนหินขนาดต่างๆ ที
อันตรายต่อเด็ก เป็นต้น
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6. นักเรยี นทกุ คน จำ�เปน็
ต้องเลน่ ทุกฐานหรือไม?่

โดยหลักการแล้ว นักเรียนทุกคนควรเล่นได้
ทุกฐาน และมีร่างกายแข็งแรงพอที่จะเล่น
ต่อเนื่องได้ อย่างน้อย 20 นาที แต่ในความเป็นจริง ย่อมมีเด็กจำ�นวนหนึ่ง
ทีร่ า่ งกายอ่อนแอ หรือถูกเตรียมมาจากบา้ น หรือในชัน้ เรียนไม่ดนี กั มากอ่ น
หน้านี้ ดังนั้น นักเรียนอาจไม่ยอมเล่นบางฐาน หรือทำ�ไม่ได้ คุณครูต้อง
ช่วยกระตุ้น ออกแบบวิธีเล่นให้นักเรียนฝึกเล่น จากง่ายไปยาก จากเวลา
ช่วงสั้นไปจนถึงเวลาช่วงยาวขึ้น

7. เครอ่ื งเลน่ สนาม ?่
จ�ำ เปน็ ตอ้ งทาสหี รอื ไม

การที่จะทาสีหรือไม่ หรือสีประเภทใด มีข้อพึงพิจารณาดังนี้
» ถ้าเป็นเครื่องเล่นไม้ บางชนิดก็อาจไม่จำ�เป็น เช่น ท่อนไม้ แต่ถ้า
ต้องการรักษาเนื้อไม้ หรือต้องการสีสวยงาม ก็ทาสีได้ ส่วนเครื่องเล่น
อื่นๆ ที่ใช้ยางรถยนต์ เหล็ก พลาสติก หรือซีเมนต์ เหล่านี้ มักนิยม
ทาสี เพื่อรักษาสภาพไม่ให้เก่าเร็ว
» การทาสีต่างๆ เช่น ฟ้า เหลือง ชมพู เขียว แดง ฯลฯ ทำ�ให้สนาม
ดูตนื่ เต้น น่าเล่นมากขึน้ แต่ถา้ มีแนวคิดว่า ต้องการสนามแนวคลาสสิก
ก็มักนิยมใช้สีธรรมชาติ เช่น สีน้ำ�ตาล สีโอ๊ค เป็นต้น
» การทาสี ควรระมัดระวังใช้สีให้ถูกต้อง กล่าวคือ ต้องทำ�ความสะอาด
เครื่องเล่น ให้ปราศจากฝุ่น แล้วจึงทาสีเพื่อรักษาสีให้ติดทนนาน และ
เลือกใช้สีน้ำ� หรือสีน้ำ�มัน ตามหลักการให้ถูกต้อง
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8. เราจะสร้างสนาม
บนพืน้ ปูนได้หรือไม่?

พืน้ ปูนก็สามารถสร้างสนามทสี่ นุกสนานได้ ปัจจุบนั นีท้ ไี่ ด้
รับความนิยมกันมาก ก็คือการออกแบบสนามบนพื้นปูน
ให้เป็นรูปในรูปแบบต่างๆ ให้เด็กได้กระโดด เช่น สนามตาราง 9
ช่อง ตารางกระโดดตั้ง
เต การกระโดดตามแปลนรอยเทา้ การกระโดดตามภาพวงกลม การ
สัตว์ชนิดต่างๆ หรือดอกไม้ เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดในคู่มือพลิ กระโดดไปตามภาพ
กโฉมโรงเรียนใน 1 ปี)

9. ถา้ นกั เรยี นเลน่ สนาม
ทกุ วนั นกั เรยี นจะเบอ่ื
หรอื ไม?่

การเล่นสนามในระยะแรก นักเรียนจะตืน่ เต้นมาก
แต่ เ มื่ อ นา นเข้ า ก็ เ ป็ น เรื่ อ งปก ติ ที่ นั ก เรี ย น
เล่นฐาน
อาจเริม่ รูส้ กึ ว่า ไม่อยากทำ�ตามกฎเกณฑ์ เช่น อยากเลน่ ฐานนี้ ไม่อยาก
สนามตาม
นั้น บางคนไม่อยากรอเพื่อน เป็นต้น แต่ครูต้องเข้าใจว่า การเล่นี่จะวิ่งสนาม
แนวคิดนี้ ต้องการให้นักเรียนฝึกฝนจนมีวินัย ต้องมีความอดทนทารบบี บังคับ
ให้ครบ 15-20 นาทใี ห้ได้ “ความรกั ” ไม่ใช่การตามใจ แต่กไ็ ม่ใช่ก
คุณครูต้องหาวิธีที่จะกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาตัวเอง
าใดก็ได้
การเล่นสนาม ที่ไม่จำ�เป็นต้องเรียงตามฐานนั้น นักเรียนจะทำ�เวล
ร้อมๆ กัน
เมื่อว่าง เราไม่ควบคุม แต่ถ้าเป็นเวลาที่ต้องการให้เล่นสนามพ
นักเรียนต้องเล่นไปตามลำ�ดับที่ออกแบบไว้

10. ทำ�อย่างไรจะ
ทำ�ให้การเล่นสนาม
สนุกสนานมากขึน้ ?

วิธีการที่ได้ผลดีมาก ก็คือ การเปิดเพลงสนุกสนาน ้
เสียงเพลงจะเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ ทำ�ใหิค
ยวกับการเต้นแอโรบ
เดี
น
เช่
ย
า
่
หน
อ
่
บื
เ
่
ไม
าน
สน
ก
ุ
สน
ก
คั
ก
คึ
ก
ึ
ส
้
ู
นร
ย
เรี
นัก
ที่ผู้เต้นจะเต้นไปพร้อมกับบทเพลงนั่นเอง
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Key 2
ห้องเรียน
Classroom
เปลี่ยนห้องเรียน เพื่อเปลี่ยนสมองของเด็ก
สิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีความเข้มข้น มีสีสัน
จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจำ�
เนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น

Color

ป รับปรุงห้องเรียน ทาสีผนัง หรือ
นำ�ฟิวเจอร์บอร์ดสีต่างๆ มาตกแต่ง
ผนั ง ห้ อ ง เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ห้ อ งเรี ย น
ดูโทรมและเก่า ถ้าโต๊ะเรียนเก่ามาก
ควรจัดการทาสีโต๊ะเก้าอี้เสียใหม่

Corner	
จัดมุมอ่าน (reading corner)
ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง
Clean	
ทิ้งของที่ไม่ใช้ในห้องเรียน จัดวาง
อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ ต่ า งๆ ไว้ บ นชั้ น
ให้เป็นระเบียบ
Clear	รื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้ง
บอร์ดเก่าทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ทงิ้ ไป แล้ว
นำ�ความรู้ที่มีประโยชน์มาจัดบอร์ด
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1. ปรับห้องเรียน เปลีย่ นสิง่ แวดล้อม
ปัญหาใหญ่โรงเรียนในประเทศไทยส่วนมาก ก็คือ โรงเรียน
มีอายุเก่าแก่ แต่ขาดการดูแลรักษาสภาพ โดยเฉพาะโรงเรียน
ในชนบท ประกอบกับเป็นเมืองร้อน มีฝุ่นมาก จึงทำ�ให้ฝุ่นสะสม
อยูใ่ นห้องเรียนเป็นจำ�นวนมาก และข้าวของเครือ่ งใช้กอ็ ยูใ่ นสภาพ
เก่าทรุดโทรม ข้าวของที่สะสมไว้ในแต่ละปีมากขึ้นทุกวัน ดังนั้น
โรงเรียนควรกำ�หนดวัน “Big Cleaning Day” (วันทำ�ความสะอาด
ครั้งใหญ่) ทุกๆ สองสามเดือน โดยอาจกำ�หนดวันที่แน่นอน
ให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการทำ�ความสะอาดโรงเรียนด้วย

2. ปรับสีผนังห้องเรียน
ห้องเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังคงเป็นห้องเรียนเหมือนกับเมื่อ
100 ปีกอ่ น จำ�เป็นต้องปรับเปลีย่ นสีสนั ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ห้องเรียน
ควรมีสีสันกระตุ้นสมอง การใช้คู่สีที่เข้ากันจะทำ�ให้ห้องดูสวยงาม แต่ที่
สำ�คัญคือ ทำ�ให้ห้องรู้สึกมีเอกภาพ เป็นระบบ ทำ�ให้ครูสามารถควบคุม
ชั้นเรียนได้ง่าย ถ้าต้องการสีคลาสสิก อาจใช้สีโอ๊คก็ได้
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3. การปรับปรุงโต๊ะเรียนและเก้าอี้
ปัจจุบันนี้ การใช้สีในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ก้าวหน้าขึ้นมาก จึงควร
มีการปรับปรุงโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน อย่าให้อยู่ในสภาพ
ทรุดโทรม ควรปรับสีใหม่ โต๊ะเรียนและเก้าอี้ควรใช้สีโทนอ่อน
เช่น เขียวอ่อน เหลืองอ่อน ชมพูออ่ น
ฟ้าอ่อน หลีกเลี่ยงสีโทนเข้ม สีมืด
เช่น น้ำ�ตาล ดำ� แดงเข้ม เขียวแก่
สีโทนเข้ม สีมดื ไม่ชว่ ยกระตุน้ สมอง
ทำ�ให้สมองปิดต่อการเรียนรู้

4. การจัดโต๊ะเรียน
ครูควรพิจารณาจัดโต๊ะเรียนให้สอดคล้องกับวิธีสอน เช่น ถ้าสอน
แบบจัดกิจกรรม อาจจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม ถ้าสอนแบบบรรยาย ก็จัด
เรียงหน้ากระดาน ปัจจุบันนิยมจัดโต๊ะ
เป็นกลุม่ เพือ่ ให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์กนั
ขณะเรียนรู้ การจัดโต๊ะเรียนที่ดี มีผลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ การสอนของคุ ณ ครู
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการจัดโต๊ะเรียน
ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนที่คุณครูถนัดด้วย
เช่นกัน

5. การจัดห้องเรียน
การมีมุมอ่านอยู่ในห้องเรียนจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ในห้องเรียน
จึงควรมีมุมอ่าน (reading corner) เพื่อจัดวางหนังสือที่น่าสนใจ อีกทั้ง
คุณครูสามารถจะใช้เพื่ออ่านเพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง ไม่ควรให้นักเรียน
ต้องรอจนถึงชั่วโมงห้องสมุดกว่าจะได้อ่านหนังสือที่ชอบ
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6. ใช้กระดานเคลือ่ นที่
แม้ในห้องเรียนจะมีกระดานดำ�หรือกระดานไวท์บอร์ดแล้ว แต่กระดานแบบนี้
มักอยู่ห่างจากนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนแถวหลัง ยิ่งอยู่ไกลจากกระดาน
ในห้องเรียนควรมีกระดานเคลือ่ นที่ เพือ่ ให้ครูสามารถนำ�เสนอความรูท้ โี่ ดดเด่น
และใกล้ชดิ กับนักเรียน รวมถึงใช้ในการติดบัตรภาพ บัตรคำ� สือ่ การสอนต่างๆ
และผลงานนักเรียน การใช้แต่กระดานดำ�หน้าห้องในกิจกรรมการสอน ไม่เพียงพอ
ที่จะดึงดูดความสนใจของสมอง

7. ในห้องเรียนควรมี
บอร์ดความรู้
บอร์ดทีเ่ รามักคุน้ เคยกันดีในห้องเรียน ก็คอื
บอร์ดที่ครูซื้อภาพสำ�เร็จรูปจากร้านค้า
มาติ ด ไว้ เช่ น บอร์ ด วั น วิ ส าขบู ช า
บอร์ดผักผลไม้ ประเทศอาเซียน เป็นต้น
อันที่จริงแล้ว บอร์ดที่สำ�คัญที่สุดก็คือ
บอร์ดที่ใช้ในการนำ�เสนอความรู้ใหม่ๆ
ดูสวยงาม สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำ�ลัง
เรียนอยู่

8.จัดแสดงผลงานนักเรียน
เป็นประจำ�
การแสดงผลงานนั ก เรี ย นในห้ อ งเรี ย น
มีบทบาทสำ�คัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
คุ ณ ครู นิ ย มแสดงผลงานของนั ก เรี ย น
บนบอร์ด แต่นอกเหนือจากการใช้บอร์ดแล้ว คุณครูยังสามารถแสดงผลงานของนักเรียน
ได้ในพื้นที่ต่างๆ ของห้องเรียน แต่ไม่ควรติดผลงานไว้จนรกห้องไปหมด ผลงานเก่า
ควรเก็บให้เรียบร้อย
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เคล็ดลับ
ปรับสีโรงเรียน

ตัวอย่างคู่สีท่ีแนะนำ�สำ�หรับห้องเรียน
การใช้คู่สีที่เข้ากันจะทำ�ให้ห้องดูสวยงาม แต่ที่สำ�คัญ
คือ ทำ�ให้ห้องรู้สึกมีเอกภาพ เป็นระบบ ทำ�ให้ครู
สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ง่าย
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รจู้ กั ...ความหมายของสี
เพือ่ ออกแบบสีในโรงเรียน
สีแดง
 กระตุ้นความรู้สึก
สนุกสนาน
 กระตุ้นความตื่นตัว
ตื่นเต้น กล้าหาญ
 เชื่อมโยงกับความเร่งรีบ
และสัญญาณอันตราย

สีส้ม
สีเขียว
 ทำ�ให้รู้สึกยินดีปรีดา
 เป็นสีที่เชื่อมโยงกับ
 กระตุ้นให้ตื่นตัว
ธรรมชาติและชีวิต
 กระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติการ  กระตุ้นให้รู้สึกผ่อนคลาย
อดทน และยืนหยัด
 ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัย

สีเหลือง
สีขาว
 เชื่อมโยงกับความรู้สึก
 เชื่อมโยงกับความดี
สนุกสนาน และมิตรภาพ
ความหวัง
 มีพลังขับเคลื่อน
 เชือ
่ มโยงกับความรู้สึก
 กระตุ้นความมั่นใจ
เรียบง่าย เยือกเย็น
 กระตุ้นให้สื่อสาร
และกระตุ้นการจำ�

สีชมพู
 เกี่ยวข้องกับมิตรภาพ
และความรัก
 เชื่อมโยงกับความรู้สึก
อ่อนโยน

สีม่วง
 เชื่อมโยงกับความรู้สึก
ด้านจิตวิญญาณ
 เชื่อมโยงกับความลึกลับ
 เชื่อมโยงกับการใช้
ความคิด และสติปัญญา

สีฟ้า
 ทำ�ให้รู้สึกสบายใจ
 เชื่อมโยงกับความสงบสุข
ความเข้าใจ ความอ่อนโยน
 เชื่อมโยงกับการบำ�บัด
และมีสุขภาพดี

สีน้ำ�เงิน
 ทำ�ให้รู้สึกมีพลัง
 ทำ�ให้รู้สึกจริงจังมาก

25

Key 3
กระบวนการเรียนรู้
แบบ BBL
Teaching & 		
Learning
กระตุ้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก โดยใช้
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่ อ ให้ ส มองของเด็ ก ตื่ น ตั ว สนใจ ท้ า ทาย
การคิด ค้นหา ลองผิด ลองถูก เรียนรู้ และจดจำ�
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One
กระตุน้ สมองน้อย ด้วยกิจกรรม “ขยับกาย
ขยายสมอง” ทุกๆ ต้นชั่วโมง เพื่อให้
สมองน้ อ ยแข็ ง แกร่ ง สนั บ สนุ น
การทำ�งานของสมองใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่
คิด จำ� และใช้เหตุผล
Two
กระตุ้นสมองทั้งสองซีก โดยใช้บทเพลง
และบทกลอน และกิจกรรมที่สนุกสนาน
ช่วยในการสอนภาษาและคณิตศาสตร์
Four
กระตุ้นสมองทั้งสี่ส่วน คือ ส่วนรับภาพ
ส่ ว นสั ม ผั ส ส่ ว นรั บ เสี ย ง และสมอง
ส่วนหน้า โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เห็นภาพ ได้รับรู้ผ่านการได้ยินเสียง
ได้เคลื่อนไหว และได้ใช้ประสาทสัมผัส
เพื่อกระตุ้นการคิดและการเรียนรู้

1. อุน่ เครือ่ ง (Warm-up)
กิจกรรมที่ทำ�ให้สมองตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้วิชาต่อไป
หรือระหว่างชัว่ โมงทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การ Warm-up (อุน่ เครือ่ ง) ควรให้
ทำ� Warm-up เพือ่ กระตุน้ สมอง การ Warm-up นัน้ ทำ�ได้ 3 วิธี คือ
1. Brain Exercise 2. การเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ (Rhythm) อาจ
มีเสียงเพลงและคำ�กลอนประกอบ 3. ยืดเส้นยืดสาย (Stretching)
» Brain Exercise คือ การเคลื่อนไหวร่างกายข้าม
แกนกลางของลำ�ตัว เพือ่ กระตุน้ และพัฒนาสมอง
ทั้งสองซีก
» Rhythm คือ กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ โดยใช้เสียง
เพลง จังหวะ และทำ�นอง คำ�คล้องจอง หรือ
อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว
» Stretching คือ การยืดเหยียด นักเรียนควรได้
ยืดเส้นยืดสาย หรือทำ�โยคะ เช่น ท่าโยคะสำ�หรับ
เด็ก การเคลื่อนไหวร่างกายในท่วงท่าต่างๆ
ทำ�ให้สมองน้อยพัฒนา ร่างกายแข็งแรง และมี
พัฒนาการดีขึ้น
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2. ขัน้ นำ�เสนอความรู้ (Present)
การนำ�เสนอความรู้ (การสอน) เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคน
ได้เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ�เสนอความรูใ้ หม่ ผ่านสือ่
การเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น สื่อของจริง บัตรภาพ บัตรคำ�
บัตรตัวเลข ชาร์ตบทกลอน บทเพลง กระดานเคลือ่ นที่ เป็นต้น
» เริม่ สอนจากของจริง สิง่ ใกล้ตวั สมองต้องการ
รู้ว่า สิ่งที่ตัวเองกำ�ลังเรียนนั้น มีความหมาย
เกี่ยวข้องต่อชีวิตจริงของตนตรงไหน อย่างไร
» ใช้สื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ น่าสนใจ
การนำ�เสนอความรู้ ควรใช้สื่อที่แปลกใหม่
น่าสนใจ นำ�ข้อมูลที่จะให้เรียนรู้นั้น ออกมา
นำ�เสนอให้เห็นโดดเด่น ไม่ควรสอนโดยเขียน
บนกระดานดำ � หรื อ บรรยายปากเปล่ า
ตลอดเวลา
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» มีชาร์ตฝึกอ่าน เช่น ชาร์ตสะกดคำ� บทคล้องจอง
และบทเพลง ชาร์ตที่ดีควรเขียนด้วยตัวหนังสือ
ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน ถ้าเป็นระดับอนุบาลป.3 ควรจะเว้นวรรคทุกคำ�
» นำ � เสนอความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ และน่ า สนใจ
ใช้ ก ระดานเคลื่ อ นที่ เ ป็ น พื้ น ที่ นำ � เสนอข้ อ มู ล
ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ
» ใช้ระบบ IT ให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบนั มีระบบการสอน
ทางไกล (distance learning) ผ่านดาวเทียม
เช่น DLTV และ DLIT ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครูในหลายรายวิชา ถ้าจัดการให้ดี เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ก็จะช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้
และลดปัญหาในเรือ่ งทีว่ า่ ครูไม่พอ หรือ ครูผสู้ อน
เรี ย นจบมาไม่ ต รงกั บ วิ ช าที่ ตั ว เองต้ อ งสอน
เป็นต้น
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3. ขัน้ ลงมือเรียนรู-้ ฝึกทำ�-ฝึกฝน
(Learn-Practice)
การทีค่ ณุ ครูน�ำ เสนอความรู้ หรือทีเ่ รียนว่า "สอน" นัน้ เป็นเพียงแต่
การเสนอความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน แต่การเรียนรู้
จริงๆ อยู่ที่การลงมือทำ�การใช้ความรู้นั้น ด้วยกิจกรรมต่างๆ
เช่น พานักเรียนไปดูของจริง สำ�รวจและบันทึกจากสิ่งที่พบเห็น
ทำ�กิจกรรมจากใบงาน เช่น เล่นเกมบิงโก ใช้อุปกรณ์เคาะลงบน
ข้อความหรือคำ�ศัพท์ ให้เด็กได้เคลื่อนไหว และควรมีใบงานที่ให้
นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้
» 		นั ก เรี ย นได้ เ คลื่ อ นไหวในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
อย่าปล่อยให้นักเรียนนั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆ และเป็น
ฝ่ายฟังครูฝ่ายเดียว การเรียนรู้เช่นนั้นเท่ากับ
ครูเป็นผูค้ วบคุมทัง้ หมด และไม่ใช่ active learning
การเคลือ่ นไหวมีหลายแบบ เช่น ตบมือ ตบการ์ด
คำ�ศัพท์ ถือบัตรตัวอักษร จับย้ายบัตรคำ� กระโดด
บนตารางหรือเส้นจำ�นวน เป็นต้น
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กระบวนการเรียนรูท้ ก่ี ระตุน้ สมอง

M Movement การเคลื่อนไหว
Arousal อารมณ์ตื่นเต้น ภาวะตื่นตัว
A Novelty นำ�เสนอข้อมูลความรู้ด้วยวิธีที่แปลกใหม่
N
I Intensity ข้อมูลความรูท้ เี่ สนอมีความเข้มข้น จัดจ้าน
Meaning ข้อมูลความรู้ที่เสนอ ต้องมีความหมาย
M
นักเรียนได้ลงมือทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เป็นฝ่ายนั่งฟังตลอดเวลา
กระบวนการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดี

วิธีการสอน ควรผ่านการคิดออกแบบ ว่าทำ�อย่างไรจะเกิดสถานการณ์
แปลกใหม่
นำ�เสนอความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่กระตุ้นให้สมองรับรู้ได้ง่ายและเร็ว

สร้างความหมายให้แก่กระบวนการเรียนรู้ ให้นกั เรียนเข้าใจว่า รูส้ งิ่ นีไ้ ปทำ�ไม

» 		นักเรียนลงมือใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ขั้นตอน
ที่สำ�คัญของการเรียนรู้ อยู่ที่นักเรียนจะประกอบ
การเรียนรู้ที่รู้มา ถ้ารู้จริงต้องประกอบความรู้
ขึ้นมาได้ (construct)
» 		ฝึกทำ�ซ้ำ�ๆ จนเข้าใจและมองเห็น pattern
ขององค์ความรู้ชุดนั้นๆ ใบงานและกิจกรรม
ควรออกแบบนำ�นักเรียนไปสู่การจับกฎเกณฑ์
หรือ pattern ของความรู้นั้นๆ ให้ได้ อาจมี
แบบฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นฝึ ก ทำ � ซ้ำ � ๆ พยายามให้ มี
บรรยากาศที่สนุกสนาน
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4. ขน้ั สรุปความรู้ (Summary)
การนำ�ประสบการณ์ทั้งหมดจากการเรียนรู้ มาสรุปรวบยอดเป็น
ความรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรามัก
สังเกตได้วา่ นักเรียนอาจทำ�การฝึกผิดพลาด ทำ�แบบฝึกหัดไม่ถูก
สร้างความรู้จาก concept ที่ผิด เป็นต้น ความผิดพลาดเหล่านี้
จะปล่อยไปไม่ได้ การตรวจงานไม่ใช่การขีดถูกขีดผิดแล้วจบ
แต่ ต้ อ งทำ � งานแก้ ไ ข ให้ นั ก เรี ย นทำ � ความเข้ า ใจเสี ย ใหม่
แก้ความเข้าใจที่ผิดนั้น เราจะรู้ปัญหานี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีกิจกรรม
หรือใบงาน ที่ให้นักเรียนได้ทำ�การสรุปความรู้
» 		แสดงหัวข้อหรือประเด็นให้ชัดเจน ถ้าต้องการ
ให้สมองสามารถรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ รียนมา
เชื่อมโยงกันเป็นความคิดรวบยอด ได้เร็วขึ้น
การแสดงหัวข้อหรือประเด็นให้โดดเด่น ก็จะช่วย
ให้นักเรียนเห็นภาพรวมทั้งหมด ของการเรียนรู้
ในช่วงนั้นๆ
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» ทำ�การจัดวางข้อมูลให้ชดั เจน ควรจัดหมวดหมูข่ องข้อมูล
และความรู้ โดยใช้สี ขนาดตัวหนังสือ ระยะห่าง ที่ว่าง
(space) และเส้น เข้าช่วย การแบ่งตำ�แหน่งของข้อมูล
แต่ละหมวดหมู่ ช่วยให้สมองบันทึกข้อมูลนั้นไว้ได้ง่าย
» 		สรุปโดยใช้แผนภาพ ตาราง กราฟ รูปภาพ ฯลฯ (Graphic
Organizers) เข้าช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสร้างกระบวน
การคิดได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันนี้ Graphic Organizers
มีการพัฒนาขึน้ มาก เช่น มีการเปลีย่ นเป็นภาพทีส่ วยงาม
มากขึ้น เส้นที่ใช้ไม่แข็งเกินไป และยังมีแบบสามมิติ
อีกด้วย

5. ขัน้ ประยุกต์ใช้ความรู้
(Apply)
นักเรียนนำ�ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้
สร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ และแก้ปัญหา
ต่างๆ
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Daily Do's
อ่านออก เขียนได้

1

ฟังและท่องบทคล้องจอง
บทเพลง และบทอาขยาน
เป็นประจำ�

2

อ่านหนังสือทีน่ า่ สนใจและ
สนุกสนาน เช่น นิทาน
ให้นกั เรียนฟัง อย่างน้อย
วันละ 20 นาที

3

ให้นกั เรียนเข้ามุมอ่านใน
ห้องเรียนสม่�ำ เสมอ

4

ใช้บทเพลง และบทกลอน
ในกิจกรรมการสอนเนือ้ หา
ต่างๆ เป็นประจำ�

5

ฝึกอ่านสะกดคำ�และแจกลูก
จากชาร์ตอยูเ่ ป็นนิจ

10 อ่านออก เขียนได้

กิจกรรมประจำ�วัน

6

คัดไทย และคัดบทคล้องจอง
สม่�ำ เสมอ

7

เล่นเกมภาษา เพือ่ พัฒนา
การอ่าน

8

เขียนไทยทุกวันด้วยเทคนิค
ทีห่ ลากหลาย

9

ฝึกให้เขียนเล่าเรือ่ ง
จากภาพสัน้ ๆ

10

เลือกหนังสือเรียนทีส่ นุกสนาน
อ่านง่าย ให้ฝกึ อ่านและเขียน
อย่างเป็นขัน้ ตอน
35

ดัชนีบง่ ชี้ ว่านักเรียนมีพฒ
ั นาการ
การฟัง การอ่าน และการเขียนทีด่ ี
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1. รู้จักฟังสิ่งที่คุณครูอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ทิ้งกลางคัน

ใช่

ไม่ใช่

2. ถามคำ�ถาม และแสดงความคิดเห็น แสดงให้รู้ว่าตัวเองเข้าใจ
เรื่องราวที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง

ใช่

ไม่ใช่

3. สามารถจะเล่าเรื่อง แสดงละครตามเนื้อหาที่ตนเองได้ฟังมาแล้ว
อาจได้บางส่วนหรือทั้งหมด

ใช่

ไม่ใช่

4. แสดงความสนใจหนังสือ และสนใจที่จะอ่านหนังสือ

ใช่

ไม่ใช่

5. สนใจหนังสือหลายประเภท ได้แก่ นิทานภาพ บทกลอน
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

ใช่

ไม่ใช่

6. รู้จักส่วนต่างๆ ของหนังสือ และรู้ว่ามีไว้เพื่ออะไร

ใช่

ไม่ใช่

7. บอกชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่งหนังสือบางเล่มได้จากความทรงจำ�

ใช่

ไม่ใช่

8. เมื่อดูจากภาพในหนังสือแล้ว รู้จักเดาเหตุการณ์และความหมาย

ใช่

ไม่ใช่

9. เมื่อให้อ่านซ้ำ�เรื่องเดิม พอจะจดจำ�เนื้อหาเรื่องราว หรืออ่านตาม
เนื้อหาได้ แม้จะยังสะกดคำ�ไม่ได้ นั่นคือ พยายามอ่านจากความจำ�
(จำ�ภาพที่เห็น-เสียงที่ได้ยิน-ภาพกลุ่มตัวอักษร-เรื่องราว)

ใช่

ไม่ใช่

10. เริ่มสนใจอยากจะอ่านหนังสือเล่มที่ตัวเองชอบ จำ�ได้บางส่วน
หรือทั้งหมด

ใช่

ไม่ใช่

11. เริ่มสนใจจดจ่อกับบทคล้องจอง บทร้องเล่น และบทเพลง

ใช่

ไม่ใช่

12. รู้ว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีชื่อเรียกต่างๆ กัน

ใช่

ไม่ใช่

13. เล่นต่อคำ�คล้องจอง และเขียนคำ�คล้องจองเสมอๆ

ใช่

ไม่ใช่

14. ท่องจำ�บทร้อยกรองให้แม่นยำ�

ใช่

ไม่ใช่

15. ใช้คำ�ใหม่ๆ และประโยคแบบใหม่ๆ ในการพูดสนทนา เช่น
"วันนี้สนุกสนานมาก"
16. รู้จักตั้งคำ�ถาม และแสดงให้เห็นว่าเข้าใจความหมาย
ของเรื่องที่อ่านให้ฟัง
17. เริ่มเขียน เพราะรู้สึกสนุกที่จะเขียน แม้จะเขียนผิดๆ ถูกๆ
หรือยังไม่เป็นเรื่องเป็นราว

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

18. เขียนได้หลากหลาย เช่น เขียนตามตัวอย่าง เขียนโดยสะกดเอง

ใช่

ไม่ใช่

19. อ่านและเขียนคำ�พื้นฐานที่จำ�เป็นได้ และเข้าใจความหมาย

ใช่

ไม่ใช่

20. สามารถเขียนเพื่อสื่อสารข้อความที่ต้องการจะสื่อออกมา

ใช่

ไม่ใช่

21. รู้จักเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียนในประโยคง่ายๆ

ใช่

ไม่ใช่

22. เริ่มรู้ว่าบางประโยคที่ตนเองพูดออกมา สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้

ใช่

ไม่ใช่
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Key 4
หนังสือ
แบบฝึกหัด
และใบงาน
Book & 			
Worksheet
ใช้หนังสือและใบงาน ที่ ได้รับการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับการทำ�งานของสมอง เพือ่ ช่วย
กระตุ้นสมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิดทีละ
ขั้นตอน และนำ�ทักษะและความรู้ในแต่ละขั้น
มาประกอบกันเป็นความเข้าใจ (concept)
ในที่สุด
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Brainy Books
คัดเลือกหนังสือเรียน และหนังสือ
อ่านเพิม่ เติมต่างๆ ทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
Brainy Worksheets
ผลิตใบงานตามหลักการ BBL ที่มี
roadmap นำ�นักเรียนสู่ความสำ�เร็จ

1. ลักษณะของหนังสือเรียนทีก่ ระตุน้
การเรียนรู้
มีสีสันสวยงาม จัดรูปเล่มน่าอ่าน มีขนาด
พอเหมาะกับนักเรียนแต่ละวัย

2. การใช้ภาพประกอบใน
หนังสือเรียน

เลือกหนังสือเรียนทีม่ ภี าพประกอบชัดเจน สวยงาม
ช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาในแต่ ล ะหน้ า แต่ ล ะตอน
ง่ายขึ้น กระตุ้นให้อยากรู้ต่อไป

3. หนังสือเรียนออกแบบให้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ า่ น

ไม่ ค วรเลื อ กหนั ง สื อ เรี ย นที่ มี แ ต่ ตั ว หนั ง สื อ
เป็นพืด เขียนต่อกันไปเรื่อยๆ แบบบอกเล่า
(informative) ควรเลือกหนังสือที่มีเทคนิคสูง
ในการเขียน กระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย
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4. มีวธิ นี �ำ เสนอทีต่ น่ื เต้น น่าสนใจ เข้าใจง่าย
เหมาะกับวัย

หนังสือเรียนทีด่ ี ควรมีการออกแบบวิธนี �ำ เสนอให้ตนื่ เต้น เข้าถึงได้งา่ ย
เข้ า ใจง่ า ย จดจำ � ง่ า ย โดยใช้ โ ปรแกรมการออกแบบหนั ง สื อ
รุ่นใหม่ๆ ที่ทำ�ให้หนังสือสมัยใหม่นี้ดูมีชีวิตชีวา มีลักษณะที่ดูคล้าย
สามมิติมากยิ่งขึ้น

5. เนือ้ หาและแบบฝึก น่าสนใจ
น่าลงมืออ่าน ลงมือทำ�

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ดี ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากจะอ่าน และลงมือทำ�แบบฝึกหัด แบบฝึกดูคล้าย
เป็นเกมสนุก เพราะในวัยประถมนี้ เด็กยังไม่พร้อม
ที่จะเรียนเนื้อหายุ่งยาก
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6. หนังสือแบบฝึกหัด BBL
หนังสือแบบฝึกหัดทีด่ ี มีภาพประกอบกระตุน้ ให้อยากอ่าน
อยากทำ� มีการเว้นช่องว่าง น่าอ่าน มีแบบฝึกหลากหลาย
ไม่ใช่หนังสือที่ทิ้งช่องว่างให้นักเรียนเติมเป็นหน้าๆ

7. หนังสืออ่านเพิม่ เติม
การเลื อ กหนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม มี ค วามสำ � คั ญ ยิ่ ง
ควรเลื อ กหนั ง สื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการ
ของแต่ละช่วงวัย ต้องจัดหาหนังสือที่กระตุ้นให้
อยากรู้ อยากเรียน รวมทั้งรู้จักต่อยอด จากฐาน
ที่มีอยู่แล้ว อย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า ตั้งแต่
เด็กจนโต นักเรียนก็สนใจอ่านแต่การ์ตูนเท่านั้น
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Key 5
สือ่ และนวัตกรรม
ทีก่ ระตุน้ สมอง
Resources &
Innovation
ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และมี
สีสัน และมีจำ�นวนเพียงพอสำ�หรับนักเรียนทุกคน
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยในการเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน พึงพอใจ เกิดความตั้งใจ
ที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน

Learning Tools
เตรียมสือ่ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็น
ไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี ไม่ควรเตรียมสื่อ
แบบวันต่อวัน
Learning Board
จั ด ให้ มี ก ระดานเคลื่ อ นที่ สำ � หรั บ
ห้องเรียนชั้นอนุบาลและประถมทุกห้อง
Learning Cards
ควรมีบตั รภาพ บัตรคำ� และแถบประโยค
ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการสอน
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1. สือ่ ของจริงต่างๆ มีความจำ�เป็นยิง่
สำ�หรับวัยประถม
ไม่ มี สื่ อ ใดจะทำ � ให้ นั ก เรี ย นสร้ า งความรู้ ไ ด้ ดี เท่ า กั บ สื่ อ
ของจริง เพราะสื่อของจริงอยู่ในชีวิตประจำ�วัน เข้าใจได้ สัมผัสได้
การที่เราต้องเลือกสื่ออื่นเข้ามาใช้ ก็เพราะสื่อของจริงนั้น
ใช้ไม่ได้ทุกกรณีไป ถ้าคุณครูอธิบายปากเปล่าอย่างเดียว
ผลที่เกิดขึ้นก็คือความไม่เข้าใจของนักเรียน

2. เรียนรูจ้ ากสถานทีแ่ ละเหตุการณ์จริง
การลงไปสัมผัสพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ป่า ภูเขา ลำ�ห้วย ที่ราบ
ห้วย หนอง คลอง บึง หรือการเข้าไปในสถานที่จริงอื่นๆ เช่น ตลาด
โรงพยาบาล วัด ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น แต่ครูจำ�เป็นต้องออกแบบ
กระบวนการสอน ก่อนและหลังลงสนามให้ดี เช่น ถ้าออกภาคสนามแล้ว
นักเรียนจะเรียนรู้อะไร ใบงาน (worksheets) ชนิดไหนที่ต้องใช้ ไม่ควร
แจกกระดาษเปล่า ให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้
43

3. กระดานเคลือ่ นที่
คุณครูควรใช้กระดานเคลื่อนที่เพื่อนำ�เสนอความรู้ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการติดบัตรตัวอักษร บัตรตัวเลข ติดแถบ
ประโยค ชาร์ต บทกลอน หรือบทเพลง และแขวนถุง
บรรจุสิ่งของแทนจำ�นวน เป็นต้น
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4. บัตรคำ� บัตรตัวเลข ชาร์ต
สื่อการเรียนรู้ที่จำ�เป็นมาก ได้แก่ บัตรภาพ บัตรคำ� บัตรตัวเลข และชาร์ต
สิ่งเหล่านี้ ทำ�ให้ข้อมูลที่ครูป้อนเข้าไป ความรู้ที่เด็กกำ�ลังคิด ความคิดที่เด็ก
กำ�ลังไตร่ตรอง คิดคำ�นวณ เกิดเป็นภาพจริงขึ้นบนบอร์ด ปัญหาที่สำ�คัญก็คือ
ข้อมูลและความรู้ลอยอยู่ในอากาศ ต้องคิดเอาเองในสมอง โดยไม่มีตัวช่วย
อยู่บนบอร์ดเลย
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แนวทาง...

การนิเทศติดตาม
และประเมินความก้าวหน้า
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กุญแจดอกที่ 1
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สนามเด็กเล่น
		Playground
1. มีสนาม ที่กระตุ้นพัฒนาการร่างกาย เด็กทุกคนต้องได้
เคลื่อนไหว หรือเล่นสนามทุกวัน โดยใช้เวลาอย่างน้อย
10-20 นาที ต่อเนื่องกัน
2. มีเครื่องเล่นที่น่าสนุกสนานตื่นเต้น เช่น ชิงช้า กระดานลื่น
ม้าหมุน
3. มี เ ครื่ อ งเล่ น สนามอื่ น ๆ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาร่ า งกายทุ ก ส่ ว น
ทีห่ ลากหลาย เช่น เดิน ก้าว ปีน มุด ลอด กระโดด โหน วิง่ ทรงตัว
อาจใช้ ย างรถยนต์ เ พื่ อ สร้ า งฐานการเล่ น หลากหลาย
มีจำ�นวนฐานให้เพียงพอ มากหรือน้อยตามความเหมาะสม
4. แบ่งพื้นที่การเล่น หรือทำ�เครื่องหมายว่าส่วนใดเป็นสนาม
ของอนุบาล ส่วนใดเป็นของเด็กประถม
5. มีคณุ ครูตรวจสอบก่อนการเล่น และคอยดูแลความปลอดภัย
ระหว่างการเล่น
6. ควรมีทราย หญ้า หรือวัสดุกันกระแทกรองรับบริเวณที่อาจมี
อันตรายหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
7. หลีกเลี่ยงการใช้สีที่มีสารตะกั่วเจือปน
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ห้องเรียน
		Classroom
1. ผนังห้องเรียนสะอาดสะอ้าน มีสีสัน กระตุ้นความสนใจ
เปิดสมอง
2. มีมุมอ่านในห้องเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการอ่าน
และกระตุ้นให้รักการอ่าน
3. โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน ควรอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ทาสีใหม่ หรือใช้โฟเมก้าปิดทับที่ชำ�รุด หรือที่เก่าเกินไป
4.	 จัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
5. ภาพและสื่อที่ติดอยู่บนฝาผนัง และบอร์ดต่างๆ
ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ไม่ติดตายไว้ตลอดปี
6. มีป้ายนิเทศ บอร์ดความรู้ และพื้นที่แสดงผลงาน
ของนักเรียน
7. มีโต๊ะเพื่อใช้ในการสาธิตการสอนต่างหากจากโต๊ะครู
8. มีชั้นแยกเก็บอุปกรณ์ เครื่องเขียน หนังสือเรียน
สมุดแบบฝึกหัดเป็นสัดส่วน
9. มีที่แขวนหรือตู้เก็บกระเป๋าหนังสือ ของนักเรียน
เป็นสัดส่วน
10. มีกระดานเคลื่อนที่ เพื่อนำ�เสนอความรู้ให้โดดเด่น
และใกล้ชิดกับนักเรียน
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กระบวนการเรียนรูแ้ บบ BBL
		 Teaching & Learning
1. มีการ warm up ร่างกาย โดยใช้กระบวนการขยับกายขยายสมอง (brain gym)/
ยืดเส้นยืดสาย (stretching)/ กิจกรรมเคลื่อนไหว (movement)/ เพลงและเกม
2. นำ�เสนอข้อมูลและเนื้อหาบนพื้นที่หลากหลาย ไม่ใช่แต่วิธีเขียนบนกระดานดำ�
3. ใช้บัตรภาพ บัตรคำ� แถบประโยค เพื่อเสนอความรู้ หรือประเด็นต่างๆ
4. แสดงภาพเคลื่อนไหว และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมกระบวนการ
เรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ในเนื้อหาที่จำ�เป็น ระวังไม่ใช้ IT ในการสอนตลอดเวลา
เพื่อป้องกันภาวะเครียดต่อเนื่อง (prolonged stress)
5. นำ�เสนอเนื้อหาและข้อมูล ด้วยเทคนิคแปลกใหม่ ทำ�ให้สมองติดตามการสอน
ตลอดเวลา
6. มีการสรุปเนื้อหาความรู้ที่สอน โดยการจัดกลุ่ม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และ
สื่อความหมาย โดยใช้กราฟ ชาร์ต ตาราง concept web หรือ graphic
organizers แบบอื่นๆ และถ้าเป็นไปได้ควรใช้เทคนิคช่วยจำ� (mnemonics)
7. หลังจากขั้นเรียนรู้ (learning stage) แล้ว ให้นักเรียนทำ�การฝึกซ้ำ�ๆ จนคล่อง
(practice)
8. ต้องให้มีใบงาน (worksheet) ที่มีคุณภาพที่จะช่วยเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
จากสิ่งที่เรียนรู้จนคล่อง
9. หลังจากการฝึกทักษะแล้ว ต้องอุดช่องว่างด้วยการ “สรุปซ้ำ�ให้เกิดความคิด
รวบยอด” (concept) ของบทเรียน ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้ Graphic Organizer
เข้าช่วย เป็นต้น
10. มีกิจกรรมหรือใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ (apply)
และมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน (creativity)
11. จัดกิจกรรมและช่วยสอนนักเรียน เป็นรายบุคคล ไม่ใช่สอนแบบทั้งชั้น
(whole class teaching) ตลอดเวลา
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หนังสือ แบบฝึกหัด และใบงาน
		 Book & Worksheet
1. หนังสือเรียนออกแบบสอดคล้องกับหลักสูตร เหมาะกับวัย
น่าตืน่ ใจ น่าอ่าน มีภาพประกอบมากพอทีจ่ ะสร้างความเข้าใจ
ให้แก่เด็ก ไม่ใช่หนังสือที่เน้นแต่คำ�บรรยาย (text-based)
2. หนังสือเรียนใช้กระดาษคุณภาพ มีการออกแบบ (design)
อย่างมีศิลปะและกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจ อยากรู้
3. หนังสือเรียนมีการนำ�เสนอความรู้ โดยใช้ตาราง แผนผัง
แผนภาพ concept web ไดอะแกรม ฯลฯ ให้นกั เรียนฝึกฝน
เชื่อมโยงความรู้ขึ้นสู่การมีทักษะการคิดระดับสูง (higher
order thinking)
4. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนมีการออกแบบจากง่ายไปยาก
มีการออกแบบให้มีแบบฝึกหลากหลายประเภท พอที่จะ
พัฒนาเด็ก และมีการจัดระบบการเรียนรู้ เป็นขั้นตอน
(instructional system design) ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ง่าย
ไม่น่าเบื่อหน่าย
5. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน มีจำ�นวนมากพอที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของนักเรียน
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สือ่ และนวัตกรรมทีก่ ระตุน้ สมอง
Resources & Innovation
1. ใช้สื่อการเรียนรู้ ทั้งของจริง สื่อสามมิติ และสื่อสองมิติ
2. สื่อการเรียนรู้มีจุดเน้นชัดเจน มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน มีสีสัน
กระตุ้นความสนใจ
3. ออกแบบสือ่ ทีก่ ระตุน้ ให้นกั เรียนได้เคลือ่ นไหว และให้นกั เรียนได้รว่ ม
ในการใช้สื่อการเรียนรู้นั้น
4. สื่อการเรียนมีลักษณะช่วยก่อรูปความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
เป็นขั้นเป็นตอน ช่วยสร้าง concept
5. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทายให้อยากรู้
6. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ สื่อที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ได้ในกลุ่มย่อย และเรียนรู้เป็นบุคคล
7. สื่อต้องมีจำ�นวนมากพอให้นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้ลงมือเรียนรู้
ไม่ใช่ให้ตวั แทนเพียงหนึง่ หรือสองคนเท่านัน้ ทีไ่ ด้ใช้สอื่ เพราะการได้
ใช้สื่อด้วยตัวเองเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ ของตัวนักเรียนผู้ใช้เอง
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10

STEPS
พลิกโฉมโรงเรียน
ให้ส�ำ เร็จได้อย่างไร?

1. ถ้าจะเริม่ งานพลิกโฉม
โรงเรียน ควรเริม่ ตรงไหน?

เราทุกคนเคยชินกันการอยู่กันไปแบบเดิม
หรือพัฒนาบางอย่างเท่าที่เรามองเห็นว่าเป็น
ประเด็นใหญ่ ปกติไม่มีใครคิด
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การอบรมหรือดูงานนี้ ที่ได้ผลที่สุดคือ การไปทั้งโรงเรี

2. Share & Plan

จัดการพูดคุย แลกเปลี่ยนในหมู่คณะครู เพื่อถ่ายทอด
ความคิด ความเห็น ความรู้สึก ที่แต่ละคนมีในใจ ศึกษาจากเอกส
มองหาความเป็นไปได้ สร้างความตระหนักที่จะทำ�การพลิกโฉมารเพิ่มเติม
เริม่ วางแผนกันว่า จะเริม่ งานตรงไหน กุญแจแต่ละดอกจะเริม่ ได้อย่า โรงเรียน
มอ บห มาย ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ชั ด เจน ในก ารพ ลิ ก โฉม กุ ญ แจแงไร จัดการ
ต่ ล ะดอ ก
แล้วแต่ว่าจะเริ่มด้วยกุญแจดอกใด
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3. ระดมพลังร่วม
จากเครือข่ายและ
ชุมชน

ยเฉพาะ
จัดการประชุมภาคีผทู้ เี่ กีย่ วขอ้ งกบั โรงเรียน โด ิ ดให้ ชั ด
คณ ะก รร มก าร แล ะผู้ ป กค รอ ง ชี้ แ จง แน วค
ละลูกหลานของเขา
นแ
ย
ี
งเร
งโร
ปล
นแ
ย
่
ี
ปล
ะเ
จ
้
นี
ด
ิ
วค
แน
า
ว่
อง
เน้นประเด็นสม
ู้ปกครองและเครือข่าย
ได้อย่างไร ขอความร่วมมือ สนับสนุนจากผ

4. เรม่ิ จดุ START งเรยี น
ปฏบิ ตั กิ ารพลกิ โฉมโร

การพ ลิ ก โฉมโร งเรี ย นที่ จ ะทำ � ให้ ทุ ก คน
ตื่นเต้น ให้ความร่วมมือ และเห็นผลสำ�เร็จเร็วที่สุด ก็คือ การเปลี่ยนแปลง
สนามและปรับห้องเรียน เช่น สีสนั ผนัง และโตะ๊ เก้าอี้ เป็นต้น เพราะนเี่ ป็นการ
เปลีย่ นภูมทิ ศั น์ทนั ที ทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียนได้ใช้ประโยชนท์ นั ที ผูป้ กครอง
และครูเห็นการเปลี่ยนแปลง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการมา
โรงเรียน เมื่อแผนนี้สำ�เร็จ นักเรียนจะเริ่มกลายเป็นเด็กกระตือรือร้น มีสมาธิดีขึ้น
ครูชื่นใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้

5. เตรียมสร้างและผลิตสือ่
การเรียนรูท้ กุ ห้องเรียน

การเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้ใช้สื่อมากขึ้น
รูทุกห้องมาช่วยกันผลิต
ทำ�ให้สำ�เร็จได้ โดยระดมพลังร่วมมือกัน อาจให้ค้างบรรยากาศสนุกสนาน
แทนที่จะผลิตแต่ห้องของตัวเอง การช่วยกันทำ� สร ลึงกัน ตั้งแต่ ป.1-ป.6
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยนั้น หัวข้อการสอนก็คล้ายค
สื่ออาจใช้ร่วมกันได้อยู่แล้ว
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6. พลิกการสอน
หันมาใช้วธิ ใี หม่ๆ

เดียวทั้งปี
การพลิกการสอนนี้ อาจไม่ต้องเตรียมที จก็จะกา้ ว
ลองเรมิ่ จากบทแรกๆ ก่อน เมอื่ เหน็ ความสำ�เร็BBL ต่างๆ
ากคูม่ อื การสอนแบบ
ต่อไปไดไ้ ม่ยาก วิธเี ริม่ ต้นทีง่ า่ ยทสี่ ดุ ก็คอื อ่านจเกง่ ดูเทคนิคการสอนใหม่ๆ จาก
ดูจากเฟสบคุ๊ ติดตามเฟสบุค๊ ของคณุ ครทู สี่ อน ) เป็นต้น
Distance Learning Thailand (DL Thailand

7. เลอื กหนงั สอื เรยี น
และแบบฝกึ ทก่ี ระตนุ้
สมอง

นำ�หนังสือเรียนของสำ�นักพิมพ์ต่างๆ มาพิจารณา
ดูวา่ หนังสือเล่มใดออกแบบไดส้ อดคล้องกับสมอง
นักเรียนมากทสี่ ดุ วิธดี งู า่ ยๆ ก็คอื ดูแล้วหนังสือน่าอ่านไหม สอนยากหรือเปล่า
พิจารณาดแู บบฝึกหัดแล้ว คิดว่านักเรียนจะชอบทำ�หรือไม่ นักเรียนจะทำ�ได้ไหม
ความยากง่ายเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น

8. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
แบ่งปัน

ครูทุกคนต้องการกำ�ลังใจ ต้องการแนวคิด
วยเสนอแนะใหค้ วามเห็น
ต้องการค�ำ แนะน�ำ จึงควรจดั การพดู คุยแลกเปลีย่ น ช่ แต่ทุกคนช่วยเหลือกัน
กันและกัน ไม่ใช่ผู้อำ�นวยการเป็นผู้นิเทศฝ่ายเดียว ปี ระโยชน์ตอ่ การพฒั นา
ทีส่ �ำ คัญ ต้องไมใ่ ช้วธิ วี พิ ากษ์วจิ ารณร์ นุ แรง เพราะไม่ม
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ั นา
9. กา้ วรดุ หนา้ พฒ
ไมย่ ง้ั

การพลิกโฉมโรงเรียนมิได้หยุดลงที่ การเปลี่ยน
กุญแจ 5 ดอกครบถ้วน ยังคงมีก้าวต่อไปอยู่เสมอ เช่น เรายังต้องพัฒนาสนาม
ให้ดียิ่งขึ้น พลิกกระบวนการสอนให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น หาวิธีการวัดผลที่น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนก้าวรุดหน้า กระบวนการขั้นนี้จำ�เป็นต้องศึกษาดูงาน
เพิม่ เติม เข้าร่วมการประชุมอบรมสมั มนาเพมิ่ เติม ศึกษาจากเฟสบุค๊ กูเกิล เป็นต้น

10. สือ่ สารองค์กร
ชน ทั้งในท้องถิ่นและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับโรงเรียนอื่นๆ และชุม งคุณครู นักเรียน และ
ระดับประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ เผยแพร่ความสำ�เร็จขอสร้างกลุ่มไลน์ เปิดพื้นที่
โรงเรียน เข้าร่วมสนทนาในโลกออนไลน์ เปิดเฟสบุ๊ค ด้วยวิธีนี้ โรงเรียนจะได้
ของโรงเรียนให้กว้างขวางในสังคม Social Network งใจ เราจะเรียนรู้จุดแข็ง
รับความคิดเห็นจากภายนอกตลอดเวลา ครูจะมีกำ�ลั
และจุดอ่อนของตัวเอง
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หลายเส้นทาง...
สู่เป้าหมายเดียวกัน
การที่จะพัฒนาพลิกโฉมโรงเรียน ให้ก้าวหน้าประสบความสำ�เร็จนั้น มิใช่ว่า
Brain-based Learning เป็นแนวทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จได้
แนวคิดอื่นๆ ทางการศึกษา ล้วนแต่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า สามารถใช้แก้ปัญหา
นำ�มาเป็นโมเดลในการพัฒนาโรงเรียนได้
โรงเรียนและคุณครูอาจเลือกใช้แนวคิดใดก็ได้ ทีต่ นเองเชือ่ มัน่ ศรัทธา และเข้าใจ
กระบวนการของมันจริงๆ ท่านก็จะก้าวไปสู่ความสำ�เร็จได้เช่นกัน
ในอีกด้านหนึง่ ก็มโี รงเรียนอีกเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ย ทีย่ งั คงมีความยากลำ�บากอย่างยิง่
ที่จะพลิกโฉมโรงเรียน เช่น โรงเรียนในพื้นที่ยากลำ�บาก โรงเรียนที่นักเรียน
ไม่เข้าใจภาษาไทย โรงเรียนที่ไม่มีผู้อำ�นวยการ มีครูไม่กี่คน นักเรียนหิวโหย
ยากจนข้นแค้น เป็นต้น โรงเรียนเหล่านี้ มิใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ แต่ก็คงมีวิธีการ
และแนวทางเป็นการเฉพาะ ที่ต้องการการค้นหาต่อไป
เราทุกคนจะไม่หมดหวัง เราจะร่วมกันพลิกโฉมโรงเรียน เพือ่ นำ�บ้านเมืองของเรา
ให้ก้าวหน้า สร้างเด็กไทยให้มีสติปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
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ขอขอบคุณ...

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ
ชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ตามรายชื่อ
ข้างล่างนี้ คณะกรรมการได้มกี ารประชุมหลายครัง้ และกำ�หนดมาตรการรูปธรรมขึน้ และ
ส่วนหนึ่งของมาตรการเหล่านั้น ก็คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
ที่กรุณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ช่วยให้หนังสือ "Roadmap...การพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี " เล่มนี้ เป็นประโยชน์สงู สุดต่อโรงเรียนและคุณครู
นางพรพิไล เลิศวิชา	
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายสินอาจ ลำ�พูนพงศ์
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
นายธวัช กงเติม
นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
นายอรรถพล ตรึกตรอง
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
นายพรชัย โพคันโย

เมธีวิจัยอาวุโส ที่ปรึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการบำ�นาญ
ผู้อำ�นวยการสพป.น่าน เขต 2
ผู้อำ�นวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ผู้อำ�นวยการสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ผู้อำ�นวยการสพป.ขอนแก่น เขต 5
ผู้อำ�นวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 3
ผู้อำ�นวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 5
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นายหวั่น แตงทิพย์
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา	
นายอนันต์ กัลปะ
นายปรีดี ภูสีน้ำ�
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
น.ส.กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
นายอดิศร จันทร์ธีระโรจน์
นายณรงค์ชัย จินาวงศ์
นางพรพิมล ทักษะวรบุตร
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์
นางนิลยา ทองศรี
นางอรพิมพรรณ คัมภีร์
นางนัตยา หล้าทูนธีรกกุล
นางสกุลพร ทองไพจิตร
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ผู้อำ�นวยการสพป.นครสวรรค์ เขต 1
ผู้อำ�นวยการสพป.ราชบุรี เขต 2
ผู้อำ�นวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 1
ผู้อำ�นวยการสพป.ตราด
ผู้อำ�นวยการสพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคุณภาพการศึกษา สพฐ.
ข้าราชการบำ�นาญ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

นายนภดล โป่งอ้าย
น.ส.ทิพวรรณ นามแก้ว
นางชโลบล ทัศวิน
นายอนันต์ เลี้ยงเพ็ชร
นางวันทนีย์ รอดอิ้ว
นางเกศรา อารยะจารุ
นางวัชรีย์ ลำ�จวน
นางสุภา ทับทิมดี
น.ส.นิจสุดา อภินันทาภรณ์
น.ส.อรอร ฤทธิ์กลาง
น.ส.ดวงใจ บุญยะภาส
นางธนาภรณ์ กอวัฒนา	
นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพป. ตราด
ศึกษานิเทศก์ สพป. น่าน เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษาไทย สวก.
สถาบันภาษาไทย สวก.
สถาบันภาษาไทย สวก.
สถาบันภาษาไทย สวก.
สภาบันภาษาไทย สวก.
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ความรูแ้ ละประสบการณ์ทงั้ หลาย ทีผ่ เู้ ขียนได้เรียนรูจ้ ากเขตพืน้ ที่ คุณครู และโรงเรียนต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ทำ�ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพลิกโฉมโรงเรียนขึ้นมาได้ และขอขอบคุณภาพจาก
โรงเรียนทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเราได้ถ่ายเอาไว้ เมื่อได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนของท่าน
รวมทั้งภาพที่โรงเรียนและคุณครู กรุณานำ�ขึ้นมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านโนนโก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดหนองโรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้านยางคำ� อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ� อ.เชียงคำ� จ.พะเยา
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อ.เมือง จ.สงขลา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำ�เขียว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านต้นโชค อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านดง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่ลอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โรงเรียนห้วยเซือมเหนือ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตรบวกหนึ่ง จ.สงขลา
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพิมานเด็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดหนองกลางดง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
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