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 การปฏิรูปการศึกษาพลิกโฉมโรงเรียน จะสำาเร็จลงได้ 

จำาเป็นต้องอาศัยการลงมือของผู้คนทั้งหลาย 

ทุกคนจะเข้าร่วมทำาการเปลี่ยนแปลงในฐานะ 

ChangeMaker-ผู้ลงมือเปลี่ยนแปลง 

เขาจะเป็นผู้ทำาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยตัวของตัวเอง 

วิธีนี้เท่านั้น ที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและชัดเจนทั่วประเทศ
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School ChangeMaker Festival คืออะไร? 

School = โรงเรียน

ChangeMaker = ผู้ลงมือทำาการเปลี่ยนแปลง

Festival = มหกรรม, ระดมพลัง

School ChangeMaker Festival = ระดมพลังพลิกโฉมโรงเรียน

School ChangeMaker Festival มีจุดประสงค์ที่จะสร้างมหกรรมระดม
พลัง ผู้ลงมือทำาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทุกฝ่าย เพื่อทำาการปฏิรูป  

พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

2
เขตพื้นที่

การศึกษาทั้งหมด

1
หน่วยงาน

ด้านการศึกษา

4
ครูผู้สอน

และผู้ปฏิบัติ 
งานในโรงเรียน

5
ผู้ปกครอง 
และชุมชน

6
นักเรียน
ทุกคน

3
ผู้อำานวยการ 
โรงเรียน

		Every educational 
 organization
	Every
 educational service area
	Every
 principal
	Every
 teacher
	Every
 parent
	Every
 child
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พลิกโฉมโรงเรียน... ด้วยแนวคิด
Brain-based Learning คืออะไร?

สมองของหนเูตบิโตและปรบัตวั

ต�มสิ่งแวดล้อม สมองมีคว�ม

ยืดหยุ่นในก�รเปลี่ยนแปลงสูง  

ส�ม�รถทีจ่ะดดูซบั รับสิง่ต�่งๆ  

จ�กก�รเรยีนรูไ้ดม้�ก สิง่แวดลอ้ม 

นัน่แหละคอืตวักระตุน้พฒัน�ก�ร

ของสมอง

ก�รเปลี่ยนแปลงของหนู ไม่ว่�จะเกิดขึ้นที่

สมอง ร่�งก�ย หรือจิตใจ ต่�งมีผลกระทบ 

ต่อกันอย่�งลึกซึ้ง คว�มเครียด ทำ�ให้

ภูมิคุ้มกันลดลง คว�มจำ�แย่ลง ส่วนก�ร 

หั ว เ ร �ะและผ่ อนคล�ย ทำ � ให้ หนู มี

ภูมิคุ้มกันดีขึ้น คว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ 

และจดจำ�ดีขึ้น ร่�งก�ยที่แข็งแรง จะช่วย

กระตุ้นก�รพัฒน�สมอง

2
1

3

5

4

ถ้�หนูอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ที่หล�กหล�ย สมองจะ

เรียนรู้ได้ดี ถ้�สิ่งแวดล้อม

มีปัญห� สมองของหนู  

จะเตบิโตขึน้อย่�งมปีญัห�

สมองของหนูจะยอมรับและสนใจส่ิงที่

เห็นว่�มีคว�มหม�ยสำ�หรับมัน ก�รสอน

เนื้อห�ที่ยุ่งย�ก ไกลตัว หนูมักจะปฏิเสธ

หรือต่อต้�น

สมองของหนูทำ�ง�นได้ดี

ที่สุด เมื่อก�รเรียนรู้นั้น

ส�ม�รถกระตุ้นอ�รมณ์ 

ให้คล้อยต�ม

หนงัสอืเลม่นีน้ำ�เสนอแนวคดิก�รพลกิโฉมโรงเรยีน ดว้ยแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัพฒัน�ก�รสมองของมนษุย ์ 
โดยนำ�คว�มรู้ใหม่ๆ ด้�นประส�ทวิทย�ศ�สตร์ (neuroscience) ม�ประยุกต์ใช้ในก�รเรียนก�รสอน  
และก�รปรับเปลี่ยนตัวแปรต่�งๆ ในโรงเรียน แนวคิดนี้เรียกว่�แนวคิด Brain-based Learning (BBL)  
ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นสำ�คัญดังนี้
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Brain-based Learning (BBL)

6
ก�รสอนใหผ่้�นไปเพยีงหย�บๆ ไม่ส�ม�รถ

กระตุ้นก�รทำ�ง�นของสมองได้ ในวัย

ประถม หนูไม่ควรได้เรียนเนื้อห�ม�กเกิน

คว�มจำ�เป็น แต่ขอให้เน้นคว�มสำ�คัญของ

กระบวนก�รเรียนรู้ (learning process) 

สนุก มีร�ยละเอียด 

7
สมองของพวกเร�ทุกคนจะใช้ศักยภ�พ

ของเร�เต็มที่ และต่อยอดขึ้นจนเรียนรู้ได้

ซบัซอ้นเปน็ลำ�ดบั ก�รสอนจงึตอ้งเริม่จ�ก 

ง่�ย แล้วต่อยอดไปย�ก ก�รโยนคว�มรู้ 

น�มธรรมม�กม�ยในสมองของหนู  

โดยใหท้อ่งแลว้จำ�เอ�ไวน้ัน้ไมม่ปีระโยชน์

8
ขอ้มูลหรือสิง่แวดลอ้มทีท่ำ�ใหส้มองพวกเร�

รู้สึกหวั่นใจ หว�ดกลัว ไม่ปลอดภัย จะมี

ผลลบต่อก�รเรียนรู้ สมองของหนูต้องก�ร

แรงหนุนให้มีคว�มเชื่อมั่น แต่ก�รกระตุ้น

จนเกินเลย หรือปล่อยปละละเลย ก็เป็น 

ผลร้�ยกับสมองของหนูเช่นกัน

9
สมองของพวกเร� มีท่วงทำ�นองก�รเรียนรู้ 

ที่แตกต่�งกัน (different learning style) 

คว�มเปน็เดก็คนหนึง่นัน้ เปน็ระบบทีซ่บัซอ้น

ของตัวเอง ไม่มีสมองใดที่เหมือนกัน คุณครู

ต้องออกแบบก�รสอนที่สอดคล้องกับสมอง

ของพวกเร�ให้หล�กหล�ยที่สุด
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Roadmap... คืออะไร?
Roadmap หมายถึง วิธีการและข้ันตอนในการแก้ไขปัญหาหน่ึงๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยนำาเสนอ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นข้ันเป็นตอน ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

Roadmap...
เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกทาง ว่าเราต้องการจะไปยังจุดหมายหน่ึงๆ น้ัน เราต้องทำา
อะไร ทำาเม่ือไหร่ เพ่ือให้การทำางานบรรลุเป้าหมาย จำาเป็นต้องมีการกำาหนดว่า เราต้อง
ทำาอะไร ทำาเม่ือไหร่  Roadmap จึงเป็นเคร่ืองมือจัดการ ท่ีช่วยให้โรงเรียนเห็นภาพ
ของตนในอนาคต ช่วยให้โรงเรียนตัดสินใจวางแผน วิเคราะห์ กำาหนดแนวทาง วิธีการ
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือมิให้งานน้ันสะเปะสะปะ

Roadmap...
การพลิกโฉมโรงเรียน
ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
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กุญแจ 5 ดอก...
สู่การพลิกโฉมโรงเรียน
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สนามเด็กเล่น
Playground

Key	1

เปลี่ยนสน�มเด็กเล่น เพื่อพัฒน�สมองน้อย  
และไขสันหลังใหแ้ขง็แกรง่ เมือ่เดก็ออกกำ�ลงัก�ย 
ร่�งก�ยจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองม�กขึ้น ทำ�ให้
ก�รเรียนรู้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น Make  ลงมือสร้�งสนามท่ีมีฐาน

หลากหลาย สนุกสนาน 

ตื่นเต้น ให้เด็กได้วิ่ง ปีน 

โหน ลอด กระโดด ฯลฯ 

และมีวัสดุกันกระแทก

Move  จัดเวล�ให้ เด็กได้ เล่น

สน�มวันละ 15-20 นาที 

ทุกวัน โดยมีคุณครูคอย 

ดแูล ถ�้นกัเรยีนม�กอ�จจะ 

จั ด ใ ห้ ล ง ส น � ม เ ป็ น 

รอบๆ
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1.	มีฐานเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย
สน�มเด็กเล่น ควรประกอบด้วยเครื่ อง เ ล่นสน�ม 

หล�กหล�ยแบบ ทีต่อ้งใชร้�่งก�ยเคลือ่นไหวในทว่งท�่ต�่งๆ 

ช่วยให้พัฒน�ร่�งก�ยทุกส่วน เช่น เดิน ก้�ว ปีน มุด ลอด 

กระโดด โหน วิง่ ทรงตวั อ�จใชย้�งรถยนต์ ท่อนไม ้พล�สติก 

หรือเหล็ก เพื่อสร้�งฐ�นก�รเคลื่อนไหวต่�งๆ ต�มคว�ม 

เหม�ะสม
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2.	เด็กได้เคล่ือนไหว	15-20	นาทีต่อวัน
หวัใจสำ�คญัของก�รใชส้น�มเดก็เลน่ กค็อืใชเ้วล�ให้น�นพอต่อเนือ่งโดยไมห่ยดุ คล้�ยกบั

ก�รเลน่แอโรบคิ เพือ่กระตุน้ใหห้วัใจเตน้เรว็ เลอืดสบูฉดี สน�มทีด่คีวรมฐี�นก�รเคลือ่นไหว

ที่เด็กส�ม�รถเล่นสน�มได้ทุกวัน โดยใช้เวล�ต่อเนื่องกันอย่�งน้อย 20 น�ที

3.	มีคุณครูคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่น
คุณครูควรดูแลอย่�งใกล้ชิด ในขณะที่นักเรียนลงเล่นสน�ม ตรวจดู

คว�มปลอดภัยของอุปกรณ์ ตรวจดูวัตถุแปลกปลอม หรือสัตว์ท่ีม�อ�ศัย 

อันจะทำ�ให้เกิดอันตร�ย  ควรต้ังกฎกติก� โดยเฉพ�ะฐ�นท่ีมีคว�มเสี่ยง 

ในก�รเล่นสำ�หรับฐ�นที่อันตร�ย ไม่ควรให้เด็กเล็กเล่น ถ้�เด็กไม่พร้อมแล้ว

ลงเล่นฐ�นที่ย�กเกินไป เด็กอ�จตกลงม�บ�ดเจ็บ
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4.	ตรวจสอบความปลอดภัยของสนาม
อย่างสม่ำาเสมอ
ควรปพูืน้สน�มดว้ยทร�ย หรอืหญ�้ เพือ่คว�มปลอดภยั สน�มทีใ่ช้

ย�งรถยนต์ ควรเจ�ะรู หรือใส่ทร�ย เพื่อป้องกันน้ำ�ขัง สน�มที่มี

ก�รปนี ก�รโหน ต้องยดึกบัพืน้อย�่งแน่นหน�และแข็งแรง ตอ้งเผือ่

ทั้งน้ำ�หนักของวัสดุ น้ำ�หนักของเด็ก และแรงโหนแรงดึงที่เกิดขึ้น 

ขณะเล่นด้วย (ต้องให้คว�มสำ�คัญและลงทุน เพ่ือให้มีคว�ม

ปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด)
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หลกัก�รทีส่ำ�คญัในก�รเลอืกว�่จะมฐี�นอะไร

บ้�งนั้น มีหลักก�รเพียงข้อเดียว คือ จะต้อง

เนน้ออกแบบใหฐ้�นต�่งๆ ส�ม�รถตอบโจทย์

ก�รพัฒน�ระบบร่�งก�ยของนักเรียนอย่�งครบ
ถ้วน เช่น ก�รเต้นแอโรบิคนั้น มีท่�

เคลื่อนไหวต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รเคลื่อนไหวส่วน เท้� 
แขน ข� สะโพก เอว ไหล่ 

ศีรษะ ข้อต่อ ฯลฯ  ก�รมีท่�หล�กหล
�ย ก็เพื่อประกันว่� ร่�งก�ยทุกส่วนได้รับก�ร

เคลื่อนไหว ออกกำ�ลังให้แข็งแกร่ง 

ก�รสร�้งสน�มกใ็ชห้ลกัก�รเดยีวกนันี ้น
ัน่คอื ตอ้งใหน้กัเรยีนไดเ้คลือ่นไหวในทว่

งท�่ที่

หล�กหล�ยม�กที่สุด ได้แก่ ฐ�นที่กระต
ุ้นให้นักเรียนส�ม�รถจะเดิน วิ่ง กระโด

ด ปีน 

โหน มุด ลอด ไถล แกว่ง หมุน เป็นต
้น

คำาถาม
ปรับสนามเด็กเล่น10

2.	แปลนสนามควร
เป็นแบบไหน?

1.	การเลือกฐานว่าจะสร้าง
ฐานใด	หรือไม่สร้างฐานใด	
มีหลักการอย่างไร?

แปลนสน�มควรออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ีม่อียู ่ถ�้มี
สน�มกว้�ง ก็ส�ม�รถมีฐ�นได้เป็นสิบฐ�นขึ้นไป ถ้�สน�ม

แคบ ก็ลดจำ�นวนฐ�นลง ไม่มีข้อบังคับว่� แปลนต้องเริ่มจ�กอะไร จบลง
ที่ไหน แต่มีหลักสำ�คัญคือ

»  ทุกฐ�น เด็กต้องวิ่งไปต่อเนื่องกันได้ ไม่สะดุด »  มีระยะห่�งจ�กฐ�นหนึ่งไปยังอีกฐ�นหนึ่ง ประม�ณ 7-10 ก้�ว หรือ
กะระยะเว้นช่วงพอให้มีแรงส่งไปฐ�นต่อไป»  ควรมีฐ�นที่สนุกสน�น เร้�ใจ รวมอยู่ด้วย เช่น ฐ�นสไลด์เดอร์ และ
ปีนล้อย�ง เป็นต้น

»  ถ้�โรงเรียนไม่มีสน�มกว้�ง อ�จจัดพื้นที่เฉพ�ะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
เพื่อทำ�สน�มก็ได้
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แต่ละฐ�นไม่ควรเริ่มจ�กง่�ยไปย
�ก เพร�ะเมื่อไปถึง

ฐ�นย�ก บ�งทีเด็กไม่อย�กเล่น 
ควรสลับระหว่�งฐ�น

ที่ง่�ยกับย�ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีแรงจูงใจที่จะเล
่น

ไม่จำ�เป็น ข้อแนะนำ�ที่ปร�กฏในคู่มือน้ัน ก็เป็น
ประสบก�รณ์ทีร่วบรวมม�จ�กโรงเรยีนในเขตพ้ืนที่
ต่�งๆ ที่ได้ทดลองและประสบคว�มสำ�เร็จม�แล้ว 
แต่โรงเรียนทุกโรง ส�ม�รถคิดออกแบบใหม่ หรือ

นำ�แบบที่มีอยู่ในคู่มือพลิกโฉมโรงเรียน ม�ผสมกับแนวคิดใหม่ก็ได้

ก�รเลือกใช้ย�งรถยนต์นั้น มีเหตุผล 2 ประก�ร 

คือ 

1. ห�ได้ง่�ย ร�ค�ถูก ปลอดภัย 

2. ส�ม�รถใช้ในก�รสร้�งสน�ม ได้หล�กหล�ยแบบ ไม่ว่�จะเป็น 

แนวตั้ง แนวนอน หรือแบบอื่นๆ

ก�รสร้�งสน�มยังอ�จใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง ท่อนไม้ ท่อซีเม
นต์ 

เหล็ก เชือก หรือแม้กระทั่งก้อนหินขน�ดต่�งๆ ที่พิจ�รณ�ดูแล้วว่� ไม่มี

อันตร�ยต่อเด็ก เป็นต้น

3.	จะต้องวางแปลน
สนาม	โดยเร่ิมจาก
ง่ายไปยากใช่ไหม?

4.	ฐานต่างๆ	จำาเป็นต้อง

สร้างให้เหมือนแบบใน

คู่มือพลิกโฉมโรงเรียน

ท้ังหมดหรือไม่?

5.	การสร้างสนาม	
จำาเป็นต้องใช้แต่ยาง
รถยนต์ใช่หรือไม่?
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โดยหลักก�รแล้ว นักเรียนทุกคนควรเล่นได้

ทุกฐ�น และมีร่�งก�ยแข็งแรงพอที่จะเล่น 

ต่อเนื่องได้ อย่�งน้อย 20 น�ที แต่ในคว�มเป็นจริง ย่อมมีเด็กจำ�
นวนหนึ่ง

ทีร่�่งก�ยออ่นแอ หรอืถกูเตรยีมม�จ�กบ�้น หรอืในช้ันเรยีนไม่ดีน
กัม�ก่อน

หน้�นี้ ดังนั้น นักเรียนอ�จไม่ยอมเล่นบ�งฐ�น หรือทำ�ไม่ได้ ค
ุณครูต้อง

ช่วยกระตุ้น ออกแบบวิธีเล่นให้นักเรียนฝึกเล่น จ�กง่�ยไปย�ก 
จ�กเวล�

ช่วงสั้นไปจนถึงเวล�ช่วงย�วขึ้น

6.	นักเรียนทุกคน	จำาเป็น
ต้องเล่นทุกฐานหรือไม่?

ก�รที่จะท�สีหรือไม่ หรือสีประเภทใด มีข้อพึงพิจ�รณ�ดังนี้

»  ถ้�เป็นเครื่องเล่นไม้ บ�งชนิดก็อ�จไม่จำ�เป็น เช่น ท่อนไม้ แต่ถ้�
ต้องก�รรักษ�เนื้อไม้ หรือต้องก�รสีสวยง�ม ก็ท�สีได้ ส่วนเครื่องเล่น
อื่นๆ ที่ใช้ย�งรถยนต์ เหล็ก พล�สติก หรือซีเมนต์ เหล่�นี้ มักนิยม
ท�สี เพื่อรักษ�สภ�พไม่ให้เก่�เร็ว

»  ก�รท�สีต่�งๆ เช่น ฟ้� เหลือง ชมพู เขียว แดง ฯลฯ ทำ�ให้สน�ม 
ดตูืน่เตน้ น�่เล่นม�กขึน้ แตถ่�้มแีนวคดิว�่ ตอ้งก�รสน�มแนวคล�สสกิ 
ก็มักนิยมใช้สีธรรมช�ติ เช่น สีน้ำ�ต�ล สีโอ๊ค เป็นต้น

»  ก�รท�สี ควรระมัดระวังใช้สีให้ถูกต้อง กล่�วคือ ต้องทำ�คว�มสะอ�ด
เครื่องเล่น ให้ปร�ศจ�กฝุ่น แล้วจึงท�สีเพื่อรักษ�สีให้ติดทนน�น และ
เลือกใช้สีน้ำ� หรือสีน้ำ�มัน ต�มหลักก�รให้ถูกต้อง

7.	เคร่ืองเล่นสนาม	
จำาเป็นต้องทาสีหรือไม่?
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พืน้ปนูกส็�ม�รถสร�้งสน�มทีส่นกุสน�นได ้ปจัจบุนันีท้ีไ่ด้
รับคว�มนิยมกันม�ก ก็คือก�รออกแบบสน�มบนพื้นปูน ให้เป็นรูปในรูปแบบต่�งๆ ให้เด็กได้กระโดด เช่น สน�มต�ร�ง 9 ช่อง  ต�ร�งกระโดดตั้งเต  ก�รกระโดดต�มแปลนรอยเท�้  ก�รกระโดดต�มภ�พวงกลม  ก�รกระโดดไปต�มภ�พสัตว์ชนิดต่�งๆ  หรือดอกไม้ เป็นต้น (โปรดดูร�ยละเอียดในคู่มือพลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี)

ก�รเล่นสน�มในระยะแรก นักเรยีนจะต่ืนเต้นม�ก  

แต่เมื่อน�นเข้� ก็เป็นเรื่องปกติที่นักเรียน 

อ�จเริม่รูสึ้กว่� ไมอ่ย�กทำ�ต�มกฎเกณฑ ์เชน่ อย�กเลน่ฐ�นนี ้ไมอ่ย�กเลน่ฐ�น

นั้น บ�งคนไม่อย�กรอเพื่อน เป็นต้น แต่ครูต้องเข้�ใจว่� ก�รเล่นสน�มต
�ม

แนวคิดนี้ ต้องก�รให้นักเรียนฝึกฝนจนมีวินัย ต้อ
งมีคว�มอดทนที่จะวิ่งสน�ม 

ใหค้รบ 15-20 น�ทใีหไ้ด ้ “คว�มรกั” ไมใ่ชก่�รต�
มใจ แตก่ไ็มใ่ชก่�รบบีบงัคบั 

คุณครูต้องห�วิธีที่จะกระตุ้นให้นักเรียนพัฒน�ตัวเอง

ก�รเล่นสน�ม ที่ไม่จำ�เป็นต้องเรียงต�มฐ�นน้ัน นักเรียนจะทำ�เวล�ใดก็ได้ 

เมื่อว่�ง เร�ไม่ควบคุม แต่ถ้�เป็นเวล�ท่ีต้องก�รให้เล่นสน�มพร้อมๆ กัน 

นักเรียนต้องเล่นไปต�มลำ�ดับที่ออกแบบไว ้

วิธีก�รที่ได้ผลดีม�ก ก็คือ ก�รเปิดเพลงสนุกสน�น 

เสียงเพลงจะเข้�ไปกระตุ้นสมองส่วนอ�รมณ์ ทำ�ให้

นักเรียนรู้สึกคึกคัก สนุกสน�น ไม่เบื่อหน่�ย เช่นเดียวกับก�รเต้นแอโรบิค  

ที่ผู้เต้นจะเต้นไปพร้อมกับบทเพลงนั่นเอง

8.	เราจะสร้างสนาม
บนพ้ืนปูนได้หรือไม่?

9.	ถ้านักเรียนเล่นสนาม

ทุกวัน	นักเรียนจะเบ่ือ

หรือไม่?

10.	ทำาอย่างไรจะ
ทำาให้การเล่นสนาม	
สนุกสนานมากข้ึน?
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ห้องเรียน
Classroom

Key	2

เปลี่ยนห้องเรียน เพื่อเปลี่ยนสมองของเด็ก  
สิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีคว�มเข้มข้น มีสีสัน 
จะช่วยกระตุ้นให้เด็กส�ม�รถเรียนรู้และจดจำ�
เนื้อห�ที่เรียนได้ดีขึ้น

Color  ปรับปรุงห้องเรียน ท�สีผนัง หรือ 
นำ�ฟิวเจอร์บอร์ดสีต่�งๆ ม�ตกแต่ง
ผนังห้อง เพื ่อไม่ให้ห้องเรียน 
ดูโทรมและเก่� ถ้�โต๊ะเรียนเก่�ม�ก 
ควรจัดก�รท�สีโต๊ะเก้�อี้เสียใหม่

Corner  จัดมุมอ่าน (reading corner)  
ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง

Clean  ท้ิงของท่ีไม่ใช้ในห้องเรียน จัดว�ง
อุปกรณ์และสื่อต่�งๆ ไว้บนชั้น 
ให้เป็นระเบียบ

Clear   รื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่�งๆ รวมทั้ง
บอรด์เก�่ท่ีไมม่ปีระโยชนท้ิ์งไป แลว้
นำ�คว�มรู้ที่มีประโยชน์ม�จัดบอร์ด
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1.	ปรับห้องเรียน	เปล่ียนส่ิงแวดล้อม
ปัญห�ใหญ่โรงเรียนในประเทศไทยส่วนม�ก ก็คือ โรงเรียน

มีอ�ยุเก่�แก่ แต่ข�ดก�รดูแลรักษ�สภ�พ โดยเฉพ�ะโรงเรียน 

ในชนบท ประกอบกับเป็นเมืองร้อน มีฝุ่นม�ก จึงทำ�ให้ฝุ่นสะสม 

อยูใ่นหอ้งเรยีนเปน็จำ�นวนม�ก และข�้วของเครือ่งใชก้อ็ยูใ่นสภ�พ

เก่�ทรุดโทรม ข้�วของที่สะสมไว้ในแต่ละปีม�กขึ้นทุกวัน ดังนั้น  

โรงเรยีนควรกำ�หนดวนั “Big Cleaning Day” (วนัทำ�คว�มสะอ�ด

ครั้งใหญ่) ทุกๆ สองส�มเดือน โดยอ�จกำ�หนดวันที่แน่นอน  

ให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดโรงเรียนด้วย

2.	ปรับสีผนังห้องเรียน
ห้องเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังคงเป็นห้องเรียนเหมือนกับเมื่อ  

100 ปกีอ่น จำ�เปน็ต้องปรับเปล่ียนสีสันให้สอดคลอ้งกบัยคุสมยั ห้องเรยีน

ควรมีสีสันกระตุ้นสมอง ก�รใช้คู่สีที่เข้�กันจะทำ�ให้ห้องดูสวยง�ม แต่ที่

สำ�คัญคือ ทำ�ให้ห้องรู้สึกมีเอกภ�พ เป็นระบบ ทำ�ให้ครูส�ม�รถควบคุม

ชั้นเรียนได้ง่�ย ถ้�ต้องก�รสีคล�สสิก อ�จใช้สีโอ๊คก็ได้ 
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3.	การปรับปรุงโต๊ะเรียนและเก้าอ้ี
ปัจจุบันนี้ ก�รใช้สีในเฟอร์นิเจอร์ต่�งๆ ก้�วหน้�ขึ้นม�ก จึงควร

มีก�รปรับปรุงโต๊ะเรียนและเก้�อี้ของนักเรียน อย่�ให้อยู่ในสภ�พ

ทรุดโทรม ควรปรับสีใหม่ โต๊ะเรียนและเก้�อี้ควรใช้สีโทนอ่อน 

เชน่ เขยีวออ่น เหลอืงออ่น ชมพอูอ่น 

ฟ้�อ่อน หลีกเลี่ยงสีโทนเข้ม สีมืด 

เช่น น้ำ�ต�ล ดำ� แดงเข้ม เขียวแก่  

สโีทนเขม้ สมีดื ไมช่ว่ยกระตุ้นสมอง 

ทำ�ให้สมองปิดต่อก�รเรียนรู้

4.	การจัดโต๊ะเรียน
ครูควรพิจ�รณ�จัดโต๊ะเรียนให้สอดคล้องกับวิธีสอน เช่น ถ้�สอน

แบบจัดกิจกรรม อ�จจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม ถ้�สอนแบบบรรย�ย ก็จัด

เรียงหน้�กระด�น ปัจจุบันนิยมจัดโต๊ะ

เปน็กลุม่ เพือ่ใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์นั

ขณะเรียนรู้ ก�รจัดโต๊ะเรียนที่ดี มีผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ ต่ อก�รสอนของคุณค รู   

อย่�งไรก็ต�ม ลักษณะก�รจัดโต๊ะเรียน

ขึ้นอยู่กับวิธีก�รสอนที่คุณครูถนัดด้วย

เช่นกัน

5.	การจัดห้องเรียน
ก�รมีมุมอ่�นอยู่ในห้องเรียนจะปลูกฝังนิสัยรักก�รอ่�น ในห้องเรียน 

จึงควรมีมุมอ่�น (reading corner) เพื่อจัดว�งหนังสือที่น่�สนใจ อีกทั้ง

คุณครูส�ม�รถจะใช้เพื่ออ่�นเพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง ไม่ควรให้นักเรียน

ต้องรอจนถึงชั่วโมงห้องสมุดกว่�จะได้อ่�นหนังสือที่ชอบ
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6.	ใช้กระดานเคล่ือนท่ี
แม้ในห้องเรียนจะมีกระด�นดำ�หรือกระด�นไวท์บอร์ดแล้ว แต่กระด�นแบบนี้ 

มักอยู่ห่�งจ�กนักเรียน โดยเฉพ�ะนักเรียนแถวหลัง ยิ่งอยู่ไกลจ�กกระด�น  

ในหอ้งเรยีนควรมกีระด�นเคล่ือนที ่เพือ่ใหค้รสู�ม�รถนำ�เสนอคว�มรูท้ีโ่ดดเดน่

และใกลช้ดิกบันกัเรยีน รวมถงึใชใ้นก�รติดบัตรภ�พ บัตรคำ� ส่ือก�รสอนต่�งๆ 

และผลง�นนักเรียน  ก�รใชแ้ตก่ระด�นดำ�หน�้หอ้งในกจิกรรมก�รสอน ไมเ่พยีงพอ 

ที่จะดึงดูดคว�มสนใจของสมอง

7.	ในห้องเรียนควรมี
บอร์ดความรู้
บอรด์ทีเ่ร�มกัคุน้เคยกนัดใีนหอ้งเรยีน กค็อื 

บอร์ดท่ีครูซื้อภ�พสำ�เร็จรูปจ�กร้�นค้� 

ม�ติดไว้  เช่น บอร์ดวันวิส�ขบูช�  

บอร์ดผักผลไม้ ประเทศอ�เซียน เป็นต้น 

อันที่จริงแล้ว บอร์ดที่สำ�คัญที่สุดก็คือ 

บอร์ดที่ใช้ในก�รนำ�เสนอคว�มรู้ใหม่ๆ 

ดูสวยง�ม สอดคล้องกับเนื้อห�ที่กำ�ลัง

เรียนอยู่

8.จัดแสดงผลงานนักเรียน
เป็นประจำา
ก�รแสดงผลง�นนักเรียนในห้องเรียน 

มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รเรียนรู้ของนักเรียน 

คุณครูนิยมแสดงผลง�นของนัก เรียน 

บนบอร์ด แต่นอกเหนือจ�กก�รใช้บอร์ดแล้ว คุณครูยังส�ม�รถแสดงผลง�นของนักเรียน

ได้ในพื้นที่ต่�งๆ ของห้องเรียน แต่ไม่ควรติดผลง�นไว้จนรกห้องไปหมด ผลง�นเก่� 

ควรเก็บให้เรียบร้อย
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ตัวอย่างคู่สีท่ีแนะนำาสำาหรับห้องเรียน  
ก�รใช้คู่สีที่เข้�กันจะทำ�ให้ห้องดูสวยง�ม แต่ที่สำ�คัญ
คือ ทำ�ให้ห้องรู้สึกมีเอกภ�พ เป็นระบบ ทำ�ให้ครู
ส�ม�รถควบคุมชั้นเรียนได้ง่�ย

เคล็ดลับ
ปรับสีโรงเรียน
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สีแดง

  กระตุ้นความรู้สึก
สนุกสนาน

  กระตุ้นความตื่นตัว  
ตื่นเต้น กล้าหาญ

  เชื่อมโยงกับความเร่งรีบ 
และสัญญาณอันตราย

สีส้ม

 ทำาให้รู้สึกยินดีปรีดา
 กระตุ้นให้ตื่นตัว
 กระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติการ

สีเขียว

  เป็นสีที่เชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติและชีวิต

  กระตุ้นให้รู้สึกผ่อนคลาย 
อดทน และยืนหยัด

 ทำาให้รู้สึกปลอดภัย

สีเหลือง

  เชื่อมโยงกับความรู้สึก
สนุกสนาน และมิตรภาพ

 มีพลังขับเคลื่อน 
 กระตุ้นความมั่นใจ
  กระตุ้นให้สื่อสาร 

และกระตุ้นการจำา

สีขาว

  เชื่อมโยงกับความดี  
ความหวัง 

  เชื่อมโยงกับความรู้สึก 
เรียบง่าย เยือกเย็น

สีชมพู

  เกี่ยวข้องกับมิตรภาพ 
และความรัก

  เชื่อมโยงกับความรู้สึก 
อ่อนโยน

สีม่วง

  เชื่อมโยงกับความรู้สึก 
ด้านจิตวิญญาณ

 เชื่อมโยงกับความลึกลับ
  เชื่อมโยงกับการใช้ 

ความคิด และสติปัญญา

สีน้ำาเงิน

 ทำาให้รู้สึกมีพลัง
 ทำาให้รู้สึกจริงจังมาก

สีฟ้า

 ทำาให้รู้สึกสบายใจ
  เชื่อมโยงกับความสงบสุข 

ความเข้าใจ ความอ่อนโยน
  เชื่อมโยงกับการบำาบัด 

และมีสุขภาพดี

รู้จัก...ความหมายของสี
เพ่ือออกแบบสีในโรงเรียน
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Key 3

กระบวนการเรียนรู้
แบบ	BBL
Teaching &         
Learning
กระตุ้นกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้
กิจกรรมต่�งๆ ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 
เพื่อให้สมองของเด็กต่ืนตัว สนใจ ท้�ท�ย 
ก�รคดิ คน้ห� ลองผดิ ลองถกู เรยีนรู ้และจดจำ�

One
กระตุ้นสมองน้อย ด้วยกจิกรรม “ขยบักาย  

ขยายสมอง” ทุกๆ ต้นชั่วโมง เพ่ือให้ 

สมอ ง น้ อ ย แ ข็ ง แ ก ร่ ง  ส นั บ ส นุ น 

ก�รทำ�ง�นของสมองใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่

คิด จำ� และใช้เหตุผล

Two 

กระตุ้นสมองทั้งสองซีก โดยใช้บทเพลง

และบทกลอน และกิจกรรมที่สนุกสน�น 

ช่วยในก�รสอนภ�ษ�และคณิตศ�สตร์

Four
กระตุ้นสมองทั้งสี่ส่วน คือ ส่วนรับภ�พ  

ส่วนสัมผัส ส่วนรับเสียง และสมอง

ส่วนหน้� โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้เห็นภ�พ ได้รับรู้ผ่�นก�รได้ยินเสียง  

ได้เคลื่อนไหว และได้ใช้ประส�ทสัมผัส 

เพื่อกระตุ้นก�รคิดและก�รเรียนรู้26



1.	อุ่นเคร่ือง	(Warm-up)
กิจกรรมที่ทำ�ให้สมองตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้วิช�ต่อไป  

หรอืระหว�่งชัว่โมงทีด่ทีีส่ดุกค็อื ก�ร Warm-up (อุน่เครือ่ง) ควรให้

ทำ� Warm-up เพือ่กระตุน้สมอง ก�ร Warm-up นัน้ทำ�ได ้3 วธิ ีคอื 

1. Brain Exercise  2. การเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ (Rhythm) อ�จ

มเีสยีงเพลงและคำ�กลอนประกอบ 3. ยดืเส้นยดืสาย (Stretching)

»  Brain Exercise คือ ก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยข้�ม

แกนกล�งของลำ�ตวั เพือ่กระตุน้และพฒัน�สมอง

ทั้งสองซีก

»  Rhythm คือ กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหว

ส่วนต่�งๆ ของร่�งก�ยอย่�งอิสระ โดยใช้เสียง

เพลง จังหวะ และทำ�นอง คำ�คล้องจอง หรือ

อุปกรณ์ประกอบก�รเคลื่อนไหว

»  Stretching คือ ก�รยืดเหยียด นักเรียนควรได้

ยดืเสน้ยดืส�ย หรอืทำ�โยคะ เชน่ ท�่โยคะสำ�หรบั

เด็ก ก�รเคล่ือนไหวร่�งก�ยในท่วงท่�ต่�งๆ 

ทำ�ให้สมองน้อยพัฒน� ร่�งก�ยแข็งแรง และมี

พัฒน�ก�รดีขึ้น
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2.	ข้ันนำาเสนอความรู้	(Present)
ก�รนำ�เสนอคว�มรู้ (ก�รสอน) เปน็ก�รเปดิโอก�สใหเ้ดก็ทกุคน

ไดเ้รยีนรูอ้ย�่งมปีระสิทธภิ�พ โดยนำ�เสนอคว�มรูใ้หม ่ผ�่นสือ่ 

ก�รเรียนรู้ที่น่�สนใจ เช่น ส่ือของจริง บัตรภ�พ บัตรคำ�  

บตัรตวัเลข  ช�รต์บทกลอน บทเพลง กระด�นเคลือ่นที ่เปน็ตน้

»  เริม่สอนจากของจรงิ สิง่ใกลต้วั  สมองตอ้งก�ร

รู้ว่� สิ่งที่ตัวเองกำ�ลังเรียนน้ัน มีคว�มหม�ย 

เกี่ยวข้องต่อชีวิตจริงของตนตรงไหน อย่�งไร

»  ใช้สื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 

ก�รนำ�เสนอคว�มรู้ ควรใช้สื่อที่แปลกใหม่ 

น่�สนใจ  นำ�ข้อมูลที่จะให้เรียนรู้นั้น ออกม� 

นำ�เสนอให้เห็นโดดเด่น ไม่ควรสอนโดยเขียน 

บนกระด�นดำ� หรือบรรย�ยป�กเปล่� 

ตลอดเวล�
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»  มชีารต์ฝึกอา่น เช่น ชารต์สะกดคำา บทคล้องจอง 

และบทเพลง ช�ร์ตท่ีดีควรเขียนด้วยตัวหนังสือ

ขน�ดใหญ่เห็นได้ชัดเจน ถ้�เป็นระดับอนุบ�ล-

ป.3 ควรจะเว้นวรรคทุกคำ�

»  นำาเสนอความรู้ ให้เป็นระบบ และน่าสนใจ  

ใช้กระด�นเคลื่อนที่ เป็นพื้นที่นำ�เสนอข้อมูล 

ที่แปลกใหม่ น่�สนใจ

»  ใชร้ะบบ IT ใหเ้ปน็ประโยชน ์ปจัจบุนัมรีะบบก�รสอน 

ท�งไกล (distance learning) ผ่�นด�วเทียม  

เช่น DLTV และ DLIT ช่วยแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลน

ครูในหล�ยร�ยวิช� ถ้�จัดก�รให้ดี เทคโนโลยี

ก�รศึกษ�ท�งไกล ก็จะช่วยตอบโจทย์ก�รเรียนรู้  

และลดปัญห�ในเรือ่งท่ีว่� ครไูมพ่อ หรอื ครผููส้อน 

เรียนจบม�ไม่ตรงกับวิช�ที่ตัวเองต้องสอน  

เป็นต้น
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3.	ข้ันลงมือเรียนรู้-ฝึกทำา-ฝึกฝน	
(Learn-Practice)
ก�รทีค่ณุครนูำ�เสนอคว�มรู ้หรอืทีเ่รยีนว�่ "สอน" น้ัน เป็นเพียงแต่ 

ก�รเสนอคว�มรู้และประสบก�รณ์ใหม่ให้นักเรียน แต่ก�รเรียนรู้ 

จริงๆ อยู่ที่ก�รลงมือทำ�ก�รใช้คว�มรู้นั้น ด้วยกิจกรรมต่�งๆ 

เช่น พ�นักเรียนไปดูของจริง สำ�รวจและบันทึกจ�กสิ่งท่ีพบเห็น 

ทำ�กิจกรรมจ�กใบง�น เช่น เล่นเกมบิงโก ใช้อุปกรณ์เค�ะลงบน

ข้อคว�มหรือคำ�ศัพท์ ให้เด็กได้เคลื่อนไหว และควรมีใบง�นที่ให้

นักเรียนได้ประยุกต์ใช้คว�มรู้

»   นักเรียนได้เคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนรู้  

อย่�ปล่อยให้นักเรียนนั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆ และเป็น

ฝ่�ยฟังครูฝ่�ยเดียว ก�รเรียนรู้เช่นนั้นเท่�กับ  

ครูเป็นผูค้วบคมุทัง้หมด และไมใ่ช ่active learning  

ก�รเคลือ่นไหวมหีล�ยแบบ เชน่ ตบมอื ตบก�รด์

คำ�ศพัท ์ถอืบตัรตวัอกัษร จบัย�้ยบตัรคำ� กระโดด

บนต�ร�งหรือเส้นจำ�นวน เป็นต้น
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»   นักเรียนลงมือใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ขั้นตอน

ที่สำ�คัญของก�รเรียนรู้ อยู่ที่นักเรียนจะประกอบ

ก�รเรียนรู้ท่ีรู้ม� ถ้�รู้จริงต้องประกอบคว�มรู้ 

ขึ้นม�ได้ (construct)

»   ฝึกทำาซ้ำาๆ จนเข้าใจและมองเห็น pattern  

ขององค์ความรู้ชุดนั้นๆ ใบง�นและกิจกรรม  

ควรออกแบบนำ�นักเรียนไปสู่ก�รจับกฎเกณฑ์ 

หรือ pattern ของคว�มรู้นั้นๆ ให้ได้ อ�จมี 

แบบฝึกให้นักเรียนฝึกทำ�ซ้ำ�ๆ พย�ย�มให้มี

บรรย�ก�ศที่สนุกสน�น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นสมอง
Movement การเคลื่อนไหว
นักเรียนได้ลงมือทำากิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เป็นฝ่ายนั่งฟังตลอดเวลา

Arousal อารมณ์ตื่นเต้น ภาวะตื่นตัว
กระบวนการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดี

Novelty นำาเสนอข้อมูลความรู้ด้วยวิธีที่แปลกใหม่
วิธีการสอน ควรผ่านการคิดออกแบบ ว่าทำาอย่างไรจะเกิดสถานการณ์ 
แปลกใหม่

Intensity ขอ้มลูความรูท้ีเ่สนอมคีวามเขม้ขน้ จดัจา้น
นำาเสนอความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่กระตุ้นให้สมองรับรู้ได้ง่ายและเร็ว

Meaning ข้อมูลความรู้ที่เสนอ ต้องมีความหมาย
สรา้งความหมายใหแ้กก่ระบวนการเรยีนรู ้ใหน้กัเรยีนเข้าใจวา่ รูส้ิง่นีไ้ปทำาไม

M

A

N

I

M
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4.		ข้ันสรุปความรู้	(Summary)
ก�รนำ�ประสบก�รณ์ทั้งหมดจ�กก�รเรียนรู้ ม�สรุปรวบยอดเป็น

คว�มรู้ขึ้นอีกครั้งหน่ึง มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะเร�มัก

สังเกตได้ว�่ นกัเรียนอ�จทำ�ก�รฝึกผิดพล�ด ทำ�แบบฝึกหัดไม่ถูก  

สร้�งคว�มรู้จ�ก concept ที่ผิด เป็นต้น คว�มผิดพล�ดเหล่�นี้ 

จะปล่อยไปไม่ได้ ก�รตรวจง�นไม่ใช่ก�รขีดถูกขีดผิดแล้วจบ  

แต่ต้องทำ�ง�นแก้ไข ให้นักเรียนทำ�คว�มเข้�ใจเสียใหม่  

แก้คว�มเข้�ใจที่ผิดนั้น เร�จะรู้ปัญห�นี้ได้ก็ต่อเมื่อเร�มีกิจกรรม

หรือใบง�น ที่ให้นักเรียนได้ทำ�ก�รสรุปคว�มรู้

»   แสดงหัวข้อหรือประเด็นให้ชัดเจน ถ้�ต้องก�ร

ใหส้มองส�ม�รถรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดท่ีเรยีนม�  

เชื่อมโยงกันเป็นคว�มคิดรวบยอด ได้เร็วขึ้น  

ก�รแสดงหัวข้อหรือประเด็นให้โดดเด่น ก็จะช่วย

ให้นักเรียนเห็นภ�พรวมทั้งหมด ของก�รเรียนรู้

ในช่วงนั้นๆ
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»  ทำาการจดัวางขอ้มลูใหช้ดัเจน ควรจดัหมวดหมูข่องขอ้มลู

และคว�มรู้ โดยใช้สี ขน�ดตัวหนังสือ ระยะห่�ง ที่ว่�ง 

(space) และเส้น เข้�ช่วย ก�รแบ่งตำ�แหน่งของข้อมูล

แต่ละหมวดหมู่ ช่วยให้สมองบันทึกข้อมูลนั้นไว้ได้ง่�ย

»   สรปุโดยใชแ้ผนภาพ ตาราง กราฟ รปูภาพ ฯลฯ (Graphic 

Organizers) เข้าช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสร้างกระบวน 

การคิดได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันนี้ Graphic Organizers  

มกี�รพฒัน�ขึน้ม�ก เชน่ มกี�รเปลีย่นเปน็ภ�พทีส่วยง�ม

ม�กขึ้น เส้นที่ใช้ไม่แข็งเกินไป และยังมีแบบส�มมิติ 

อีกด้วย

5.	ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้	
(Apply)
นักเรียนนำ�คว�มรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ 

สร้�งสรรค์ชิ้นง�นใหม่ๆ และแก้ปัญห�

ต่�งๆ
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Daily	Do's
อ่านออก	เขียนได้10

1 ฟังและท่องบทคล้องจอง	
บทเพลง	และบทอาขยาน	
เป็นประจำา

2
อ่านหนังสือท่ีน่าสนใจและ
สนุกสนาน	เช่น	นิทาน	 
ให้นักเรียนฟัง	อย่างน้อย 
วันละ	20	นาที

3 ให้นักเรียนเข้ามุมอ่านใน
ห้องเรียนสม่ำาเสมอ

4 ใช้บทเพลง	และบทกลอน	
ในกิจกรรมการสอนเน้ือหา
ต่างๆ	เป็นประจำา

5 ฝึกอ่านสะกดคำาและแจกลูก	
จากชาร์ตอยู่เป็นนิจ
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กิจกรรมประจำาวัน
อ่านออก	เขียนได้10

6

เลือกหนังสือเรียนท่ีสนุกสนาน	
อ่านง่าย	ให้ฝึกอ่านและเขียน
อย่างเป็นข้ันตอน

7 เล่นเกมภาษา	เพ่ือพัฒนา	
การอ่าน

8 เขียนไทยทุกวันด้วยเทคนิค 
ท่ีหลากหลาย

9

คัดไทย	และคัดบทคล้องจอง
สม่ำาเสมอ

10

ฝึกให้เขียนเล่าเร่ือง 
จากภาพส้ันๆ
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1. รู้จักฟังสิ่งที่คุณครูอ่�นให้ฟังอย่�งตั้งใจ ไม่ทิ้งกล�งคัน ใช่ ไม่ใช่

2.  ถ�มคำ�ถ�ม และแสดงคว�มคิดเห็น แสดงให้รู้ว่�ตัวเองเข้�ใจ 
เรื่องร�วที่ผู้ใหญ่อ่�นให้ฟัง

ใช่ ไม่ใช่

3.  ส�ม�รถจะเล่�เรื่อง แสดงละครต�มเนื้อห�ที่ตนเองได้ฟังม�แล้ว 
อ�จได้บ�งส่วนหรือทั้งหมด

ใช่ ไม่ใช่

4. แสดงคว�มสนใจหนังสือ และสนใจที่จะอ่�นหนังสือ ใช่ ไม่ใช่

5.  สนใจหนังสือหล�ยประเภท ได้แก่ นิท�นภ�พ บทกลอน 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

ใช่ ไม่ใช่

6. รู้จักส่วนต่�งๆ ของหนังสือ และรู้ว่�มีไว้เพื่ออะไร ใช่ ไม่ใช่

7. บอกชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่งหนังสือบ�งเล่มได้จ�กคว�มทรงจำ� ใช่ ไม่ใช่

8. เมื่อดูจ�กภ�พในหนังสือแล้ว รู้จักเด�เหตุก�รณ์และคว�มหม�ย ใช่ ไม่ใช่

9.  เมื่อให้อ่�นซ้ำ�เรื่องเดิม พอจะจดจำ�เนื้อห�เรื่องร�ว หรืออ่�นต�ม
เนื้อห�ได้ แม้จะยังสะกดคำ�ไม่ได้ นั่นคือ พย�ย�มอ่�นจ�กคว�มจำ� 
(จำ�ภ�พที่เห็น-เสียงที่ได้ยิน-ภ�พกลุ่มตัวอักษร-เรื่องร�ว)

ใช่ ไม่ใช่

10.  เริ่มสนใจอย�กจะอ่�นหนังสือเล่มที่ตัวเองชอบ จำ�ได้บ�งส่วน  
หรือทั้งหมด

ใช่ ไม่ใช่

ดัชนีบ่งช้ี ว่านักเรียนมีพัฒนาการ 
        การฟัง การอ่าน และการเขียนท่ีดี
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11. เริ่มสนใจจดจ่อกับบทคล้องจอง บทร้องเล่น และบทเพลง ใช่ ไม่ใช่

12. รู้ว่�ตัวอักษรแต่ละตัวมีชื่อเรียกต่�งๆ กัน ใช่ ไม่ใช่

13. เล่นต่อคำ�คล้องจอง และเขียนคำ�คล้องจองเสมอๆ ใช่ ไม่ใช่

14. ท่องจำ�บทร้อยกรองให้แม่นยำ� ใช่ ไม่ใช่

15.  ใช้คำ�ใหม่ๆ และประโยคแบบใหม่ๆ ในก�รพูดสนทน� เช่น  
"วันนี้สนุกสน�นม�ก"

ใช่ ไม่ใช่

16.  รู้จักตั้งคำ�ถ�ม และแสดงให้เห็นว่�เข้�ใจคว�มหม�ย 
ของเรื่องที่อ่�นให้ฟัง

ใช่ ไม่ใช่

17.  เริ่มเขียน เพร�ะรู้สึกสนุกที่จะเขียน แม้จะเขียนผิดๆ ถูกๆ  
หรือยังไม่เป็นเรื่องเป็นร�ว

ใช่ ไม่ใช่

18. เขียนได้หล�กหล�ย เช่น เขียนต�มตัวอย่�ง เขียนโดยสะกดเอง ใช่ ไม่ใช่

19. อ่�นและเขียนคำ�พื้นฐ�นที่จำ�เป็นได้ และเข้�ใจคว�มหม�ย ใช่ ไม่ใช่

20. ส�ม�รถเขียนเพื่อสื่อส�รข้อคว�มที่ต้องก�รจะสื่อออกม� ใช่ ไม่ใช่

21. รู้จักเปลี่ยนภ�ษ�พูดเป็นภ�ษ�เขียนในประโยคง่�ยๆ ใช่ ไม่ใช่

22. เริ่มรู้ว่�บ�งประโยคที่ตนเองพูดออกม� สื่อส�รให้คนอื่นเข้�ใจไม่ได้ ใช่ ไม่ใช่
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Key	4

หนังสือ	
แบบฝึกหัด
และใบงาน
Book &          
Worksheet
ใช้หนังสือและใบง�น ท่ีได้รับก�รออกแบบ 
ให้สอดคลอ้งกบัก�รทำ�ง�นของสมอง เพือ่ชว่ย
กระตุ้นสมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิดทีละ 
ขั้นตอน และนำ�ทักษะและคว�มรู้ในแต่ละขั้น 
ม�ประกอบกันเป็นคว�มเข้�ใจ (concept)  
ในที่สุด

Brainy Books
คัดเลือกหนังสือเรียน และหนังสือ

อ�่นเพ่ิมเตมิต�่งๆ ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิ 

ก�รเรียนรู้อย่�งมีคุณภ�พ

Brainy Worksheets
ผลิตใบง�นต�มหลักก�ร BBL ที่มี 

roadmap นำ�นักเรียนสู่คว�มสำ�เร็จ
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1.	ลักษณะของหนังสือเรียนท่ีกระตุ้น	
การเรียนรู้
มีสีสันสวยง�ม จัดรูปเล่มน่�อ่�น มีขน�ด

พอเหม�ะกับนักเรียนแต่ละวัย

2.	การใช้ภาพประกอบใน
หนังสือเรียน 

เลอืกหนงัสอืเรยีนท่ีมภี�พประกอบชดัเจน สวยง�ม 

ช่วยให้เข้�ใจเนื้อห�ในแต่ละหน้� แต่ละตอน 

ง่�ยขึ้น กระตุ้นให้อย�กรู้ต่อไป

3.	หนังสือเรียนออกแบบให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน 

ไม่ควรเลือกหนังสือเรียนที่มีแต่ตัวหนังสือ

เป็นพืด เขียนต่อกันไปเรื่อยๆ แบบบอกเล่�  

(informative) ควรเลือกหนังสือที่มีเทคนิคสูง 

ในก�รเขยีน กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมปีฏิสัมพันธด์ว้ย
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4.	มีวิธีนำาเสนอท่ีต่ืนเต้น	น่าสนใจ	เข้าใจง่าย	
เหมาะกับวัย
หนงัสอืเรยีนทีด่ ีควรมกี�รออกแบบวธินีำ�เสนอใหต้ืน่เตน้ เข้�ถงึได้ง�่ย 

เข้�ใจง่�ย จดจำ�ง่�ย โดยใช้โปรแกรมก�รออกแบบหนังสือ 

รุ่นใหม่ๆ ที่ทำ�ให้หนังสือสมัยใหม่นี้ดูมีชีวิตชีว� มีลักษณะที่ดูคล้�ย 

ส�มมิติม�กยิ่งขึ้น

5.	เน้ือหาและแบบฝึก	น่าสนใจ	
น่าลงมืออ่าน	ลงมือทำา
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ดี ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน

อย�กจะอ่�น และลงมือทำ�แบบฝึกหัด แบบฝึกดูคล้�ย

เป็นเกมสนุก เพร�ะในวัยประถมนี้ เด็กยังไม่พร้อม 

ที่จะเรียนเนื้อห�ยุ่งย�ก 
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6.		หนังสือแบบฝึกหัด	BBL
หนังสอืแบบฝกึหดัทีด่ ีมภี�พประกอบกระตุน้ให้อย�กอ่�น 

อย�กทำ� มีก�รเว้นช่องว่�ง น่�อ่�น มีแบบฝึกหล�กหล�ย 

ไม่ใช่หนังสือที่ทิ้งช่องว่�งให้นักเรียนเติมเป็นหน้�ๆ

7.		หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
ก�รเลือกหนังสืออ่�นเพ่ิมเติมมีคว�มสำ�คัญยิ่ง  

ควรเลือกหนังสือที่ สอดคล้องกับพัฒน�ก�ร 

ของแต่ละช่วงวัย ต้องจัดห�หนังสือที่กระตุ้นให้ 

อย�กรู้ อย�กเรียน รวมท้ังรู้จักต่อยอด จ�กฐ�น 

ที่มีอยู่แล้ว อย่�ปล่อยให้เกิดเหตุก�รณ์ที่ว่� ตั้งแต่

เด็กจนโต นักเรียนก็สนใจอ่�นแต่ก�ร์ตูนเท่�นั้น
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Key	5

ส่ือและนวัตกรรม
ท่ีกระตุ้นสมอง
Resources &        
Innovation
ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่�ตื่นเต้น และมี
สีสัน และมีจำ�นวนเพียงพอสำ�หรับนักเรียนทุกคน 
เครื่องมือเหล่�นี้จะช่วยในก�รเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้เด็กรู้สึกสนุกสน�น พึงพอใจ เกิดคว�มตั้งใจ 
ที่จะเรียนรู้เนื้อห�ที่ซับซ้อน

Learning Tools
 เตรยีมสือ่ เครือ่งมอื และอปุกรณ์ท่ีจำ�เป็น

ไว้ล่วงหน้�เป็นร�ยปี ไม่ควรเตรียมสื่อ

แบบวันต่อวัน

Learning Board
 จัดให้มีกระด�นเคลื่ อนที่  สำ �หรับ

ห้องเรียนชั้นอนุบ�ลและประถมทุกห้อง

Learning Cards
ควรมบัีตรภ�พ บัตรคำ� และแถบประโยค

ต่�งๆ เพื่อใช้ประกอบก�รสอน
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1.	ส่ือของจริงต่างๆ	มีความจำาเป็นย่ิง
สำาหรับวัยประถม
ไม่มีสื่อใดจะทำ�ให้นักเรียนสร้�งคว�มรู้ได้ดี เท่�กับสื่อ 

ของจริง เพร�ะสื่อของจริงอยู่ในชีวิตประจำ�วัน เข้�ใจได้ สัมผัสได้  

ก�รที่เร�ต้องเลือกสื่ออื่นเข้�ม�ใช้ ก็เพร�ะสื่อของจริงนั้น 

ใช้ไม่ได้ทุกกรณีไป ถ้�คุณครูอธิบ�ยป�กเปล่�อย่�งเดียว 

ผลที่เกิดขึ้นก็คือคว�มไม่เข้�ใจของนักเรียน

2.	เรียนรู้จากสถานท่ีและเหตุการณ์จริง
ก�รลงไปสัมผัสพื้นที่ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งๆ เช่น ป่� ภูเข� ลำ�ห้วย ที่ร�บ 

ห้วย หนอง คลอง บึง หรือก�รเข้�ไปในสถ�นที่จริงอื่นๆ เช่น ตล�ด 

โรงพย�บ�ล วัด ช่วยให้ก�รเรียนรู้ดีขึ้น แต่ครูจำ�เป็นต้องออกแบบ

กระบวนก�รสอน กอ่นและหลงัลงสน�มใหด้ ีเชน่ ถ�้ออกภ�คสน�มแลว้ 

นักเรียนจะเรียนรู้อะไร ใบง�น (worksheets) ชนิดไหนที่ต้องใช้ ไม่ควร

แจกกระด�ษเปล่� ให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้
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3.		กระดานเคล่ือนท่ี
คุณครูควรใช้กระด�นเคล่ือนที่เพื่อนำ�เสนอคว�มรู้ต่�งๆ 

ไม่ว่�จะเป็นก�รติดบัตรตัวอักษร บัตรตัวเลข ติดแถบ

ประโยค ช�ร์ต บทกลอน หรือบทเพลง และแขวนถุง

บรรจุสิ่งของแทนจำ�นวน เป็นต้น
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4.	บัตรคำา	บัตรตัวเลข	ชาร์ต
สื่อก�รเรียนรู้ที่จำ�เป็นม�ก ได้แก่ บัตรภ�พ บัตรคำ� บัตรตัวเลข และช�ร์ต  

สิ่งเหล่�นี้ ทำ�ให้ข้อมูลที่ครูป้อนเข้�ไป คว�มรู้ที่เด็กกำ�ลังคิด คว�มคิดที่เด็ก

กำ�ลังไตร่ตรอง คิดคำ�นวณ เกิดเป็นภ�พจริงขึ้นบนบอร์ด ปัญห�ที่สำ�คัญก็คือ 

ข้อมูลและคว�มรู้ลอยอยู่ในอ�ก�ศ ต้องคิดเอ�เองในสมอง โดยไม่มีตัวช่วย 

อยู่บนบอร์ดเลย
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แนวทาง...
การนิเทศติดตาม 
และประเมินความก้าวหน้า

ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
กุญแจดอกท่ี	1
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1. มีสนาม ที่กระตุ้นพัฒนาการร่างกาย เด็กทุกคนต้องได้
เคลื่อนไหว หรือเล่นสนามทุกวัน โดยใช้เวลาอย่างน้อย  
10-20 นาที ต่อเนื่องกัน

2. มีเครื่องเล่นที่น่าสนุกสนานตื่นเต้น เช่น ชิงช้า กระดานลื่น 
ม้าหมุน

3. มีเครื่องเล่นสนามอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาร่างกายทุกส่วน  
ทีห่ลากหลาย เชน่ เดิน กา้ว ปีน มดุ ลอด กระโดด โหน ว่ิง ทรงตวั  
อาจใช้ยางรถยนต์เพื่อสร้างฐานการเล่นหลากหลาย  
มีจำานวนฐานให้เพียงพอ มากหรือน้อยตามความเหมาะสม

4. แบ่งพื้นที่การเล่น หรือทำาเครื่องหมายว่าส่วนใดเป็นสนาม 
ของอนุบาล ส่วนใดเป็นของเด็กประถม

5. มีคุณครูตรวจสอบกอ่นการเลน่ และคอยดแูลความปลอดภยั
ระหว่างการเล่น

6. ควรมีทราย หญ้า หรือวัสดุกันกระแทกรองรับบริเวณที่อาจมี
อันตรายหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

7. หลีกเลี่ยงการใช้สีที่มีสารตะกั่วเจือปน

สนามเด็กเล่น
  Playground
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ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
กุญแจดอกท่ี	2
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1. ผนังห้องเรียนสะอาดสะอ้าน มีสีสัน กระตุ้นความสนใจ 
เปิดสมอง

2. มีมุมอ่านในห้องเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการอ่าน  
และกระตุ้นให้รักการอ่าน

3. โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน ควรอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
ทาสีใหม่ หรือใช้โฟเมก้าปิดทับที่ชำารุด 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 เพื่อนำาเสนอความรู้ให้โดดเด่น  
และใกล้ชิดกับนักเรียน

ห้องเรียน
  Classroom
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ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
กุญแจดอกท่ี	3
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1.  มีการ warm up ร่างกาย โดยใช้กระบวนการขยับกายขยายสมอง (brain gym)/ 
ยืดเส้นยืดสาย (stretching)/ กิจกรรมเคลื่อนไหว (movement)/ เพลงและเกม

2.  นำาเสนอข้อมูลและเนื้อหาบนพื้นที่หลากหลาย ไม่ใช่แต่วิธีเขียนบนกระดานดำา

3.  ใช้บัตรภาพ บัตรคำา แถบประโยค เพื่อเสนอความรู้ หรือประเด็นต่างๆ

4.  แสดงภาพเคลื่อนไหว และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมกระบวนการ
เรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ในเนื้อหาที่จำาเป็น ระวังไม่ใช้ IT ในการสอนตลอดเวลา 
เพื่อป้องกันภาวะเครียดต่อเนื่อง (prolonged stress)

5.  นำาเสนอเนื้อหาและข้อมูล ด้วยเทคนิคแปลกใหม่ ทำาให้สมองติดตามการสอน
ตลอดเวลา

6.  มีการสรุปเนื้อหาความรู้ท่ีสอน โดยการจัดกลุ่ม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และ
ส่ือความหมาย โดยใช้กราฟ ชาร์ต ตาราง concept web หรือ graphic  
organizers แบบอื่นๆ และถ้าเป็นไปได้ควรใช้เทคนิคช่วยจำา (mnemonics)

7.  หลังจากขั้นเรียนรู้ (learning stage) แล้ว ให้นักเรียนทำาการฝึกซ้ำาๆ จนคล่อง 
(practice)

8.  ต้องให้มีใบงาน (worksheet) ที่มีคุณภาพที่จะช่วยเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
จากสิ่งที่เรียนรู้จนคล่อง

9.  หลังจากการฝึกทักษะแล้ว ต้องอุดช่องว่างด้วยการ “สรุปซ้ำาให้เกิดความคิด 
รวบยอด” (concept) ของบทเรียน ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้ Graphic Organizer 
เข้าช่วย เป็นต้น

10.  มีกิจกรรมหรือใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ (apply) 
และมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน (creativity)

 11. จัดกิจกรรมและช่วยสอนนักเรียน เป็นรายบุคคล ไม่ใช่สอนแบบทั้งชั้น  
(whole class teaching) ตลอดเวลา

กระบวนการเรียนรู้แบบ  BBL
  Teaching & Learning
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ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
กุญแจดอกท่ี	4
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1.  หนังสือเรียนออกแบบสอดคล้องกับหลักสูตร เหมาะกับวัย  
น่าต่ืนใจ น่าอ่าน มภีาพประกอบมากพอท่ีจะสรา้งความเข้าใจ
ให้แก่เด็ก ไม่ใช่หนังสือที่เน้นแต่คำาบรรยาย (text-based)

2.  หนังสือเรียนใช้กระดาษคุณภาพ มีการออกแบบ (design) 
อย่างมีศิลปะและกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจ อยากรู้

3.  หนังสือเรียนมีการนำาเสนอความรู้ โดยใช้ตาราง แผนผัง 
แผนภาพ concept web ไดอะแกรม ฯลฯ ใหน้กัเรยีนฝกึฝน 
เชื่อมโยงความรู้ขึ้นสู่การมีทักษะการคิดระดับสูง (higher 
order thinking)

4.  แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนมีการออกแบบจากง่ายไปยาก  
มีการออกแบบให้มีแบบฝึกหลากหลายประเภท พอท่ีจะ
พัฒนาเด็ก และมีการจัดระบบการเรียนรู้ เป็นขั้นตอน  
(instructional system design) ทำาให้เกิดการเรียนรู้ง่าย  
ไม่น่าเบื่อหน่าย

5.  แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน มีจำานวนมากพอที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของนักเรียน

หนังสือ แบบฝึกหัด และใบงาน
  Book & Worksheet
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ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ
กุญแจดอกท่ี	5
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1.  ใช้สื่อการเรียนรู้ ทั้งของจริง สื่อสามมิติ และสื่อสองมิติ

2.  สื่อการเรียนรู้มีจุดเน้นชัดเจน มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน มีสีสัน
กระตุ้นความสนใจ

3.  ออกแบบส่ือทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีนได้เคลือ่นไหว และให้นกัเรยีนได้รว่ม
ในการใช้สื่อการเรียนรู้นั้น

4.  ส่ือการเรียนมีลักษณะช่วยก่อรูปความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  
เป็นขั้นเป็นตอน ช่วยสร้าง concept

5.  ใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทายให้อยากรู้

6.  ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ สื่อที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ได้ในกลุ่มย่อย และเรียนรู้เป็นบุคคล

7.  สื่อต้องมีจำานวนมากพอให้นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้ลงมือเรียนรู้ 
ไมใ่ชใ่หต้วัแทนเพยีงหนึง่หรอืสองคนเท่านัน้ท่ีได้ใช้ส่ืือ เพราะการได้
ใช้สื่อด้วยตัวเองเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ ของตัวนักเรียนผู้ใช้เอง

ส่ือและนวัตกรรมท่ีกระตุ้นสมอง
Resources & Innovation
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10 STEPS
พลิกโฉมโรงเรียน
ให้สำาเร็จได้อย่างไร?

เร�ทุกคนเคยชินกันก�รอยู่กันไปแบบเดิม 

หรือพัฒน�บ�งอย่�งเท่�ที่เร�มองเห็นว่�เป็น

ปัญห� แต่ก�รคิดถึงขั้น  "พลิกโฉม" โรงเรียนนั้น เป็นประเด็นใหญ
่ ปกติไม่มีใครคิด 

จะทำ� ดงันัน้ ถ้�จะทำ�ใหท้กุคนในโรงเร
ยีน หรอืสว่นใหญ ่รว่มกนัพลกิโฉม จำ�เปน็ตอ้ง

เปลีย่นทีแ่นวคดิกอ่น เชน่ เข�้รว่มก�รอ
บรมสมัมน� เรือ่ง "ก�รพลกิโฉมโรงเรยีน" หรอื

ไปดงู�นโรงเรยีนทีพ่ลกิโฉมสำ�เรจ็แลว้ เปน็ต้น นีเ่ปน็ก�้วแรก
ทีจ่ะเปลีย่นคว�มคดิจติใจ 

สร้�งแรงพลังให้คนเร�ทุ่มเท เพร�ะมีเรื่องร�วที่เห็นชัดๆ แล้วว่� น่�จะลงมือทำ�ได้  

ก�รอบรมหรือดูง�นนี้ ที่ได้ผลที่สุดคือ 
ก�รไปทั้งโรงเรียนพร้อมกัน

1.	ถ้าจะเร่ิมงานพลิกโฉม
โรงเรียน	ควรเร่ิมตรงไหน?

2.	Share	&	Plan
จัดก�รพูดคุย แลกเปลี่ยนในหมู่คณะครู เพื่อถ่�ยทอด 

คว�มคิด คว�มเห็น คว�มรู้สึก ที่แต่ละคนมีในใจ ศึกษ�จ�กเอกส�รเพิ่มเติม  
มองห�คว�มเป็นไปได้ สร้�งคว�มตระหนักที่จะทำ�ก�รพลิกโฉมโรงเรียน  
เริม่ว�งแผนกนัว่� จะเริม่ง�นตรงไหน กญุแจแตล่ะดอกจะเริม่ไดอ้ย�่งไร จดัก�ร 
มอบหม�ยให้มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ในก�รพลิกโฉมกุญแจแต่ละดอก  
แล้วแต่ว่�จะเริ่มด้วยกุญแจดอกใด
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จดัก�รประชมุภ�คผู้ีทีเ่กีย่วขอ้งก
บัโรงเรยีน โดยเฉพ�ะ

คณะกรรมก�รและผู้ปกครอง ชี้แจงแนวคิดให้ชัด  

เน้นประเด็นสมองว่� แนวคิดนี้จะเปลี่ยนแปลงโร
งเรียนและลูกหล�นของเข� 

ได้อย่�งไร ขอคว�มร่วมมือ สนับ
สนุนจ�กผู้ปกครองและเครือข่�ย

ก�รพลิกโฉมโรงเรียนที่จะทำ�ให้ทุกคน 
ตื่นเต้น ให้คว�มร่วมมือ และเห็นผลสำ�เร็จเร็วที่สุด ก็คือ ก�รเปลี่ยนแปลง 
สน�มและปรบัหอ้งเรยีน เชน่ สสีนัผนงั และโตะ๊เก�้อี ้เปน็ตน้ เพร�ะนีเ่ปน็ก�ร 
เปลีย่นภมูทิศันท์นัท ีทัง้ผู้ปกครองและนักเรยีนไดใ้ชป้ระโยชน์ทนัท ีผูป้กครอง
และครูเห็นก�รเปลี่ยนแปลง นักเรียนมีคว�มสุข สนุกสน�น ตื่นเต้นกับก�รม� 
โรงเรียน เมื่อแผนนี้สำ�เร็จ นักเรียนจะเริ่มกล�ยเป็นเด็กกระตือรือร้น มีสม�ธิดีขึ้น  
ครูชื่นใจกับก�รเปลี่ยนแปลงนี้

ก�รเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้ให้ใช้สื่อ
ม�กขึ้น 

ทำ�ให้สำ�เร็จได้ โดยระดมพลังร่วมมือกัน อ�จให้ครูทุกห้องม�ช่วยกันผลิต 

แทนที่จะผลิตแต่ห้องของตัวเอง ก�รช่วยกันทำ� สร้�งบรรย�ก�ศสนุกสน�น 

โดยเฉพ�ะวิช�ภ�ษ�ไทยนั้น หัวข้อก�รสอนก็คล้�ยคลึงกัน ตั้งแต่ ป.1-ป.6  

สื่ออ�จใช้ร่วมกันได้อยู่แล้ว

3.	ระดมพลังร่วม
จากเครือข่ายและ
ชุมชน

4.	เร่ิมจุด	START
ปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรีย

น

5.	เตรียมสร้างและผลิตส่ือ
การเรียนรู้ทุกห้องเรียน
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ก�รพลิกก�รสอนนี้ อ�จไม่ต้องเตรียมทีเดียวทั้งปี  

ลองเริม่จ�กบทแรกๆ กอ่น เมือ่เหน็คว�มสำ�เรจ็กจ็ะก�้
ว 

ตอ่ไปได้ไมย่�ก วิธีเร่ิมตน้ท่ีง่�ยทีสุ่
ดกค็อื อ�่นจ�กคูม่อืก�รสอนแบบ

 BBL ต�่งๆ 

ดูจ�กเฟสบุ๊ค ตดิต�มเฟสบุ๊คของ
คณุครทูีส่อนเกง่ ดเูทคนคิก�รสอนให

ม่ๆ  จ�ก 

Distance Learning Thailand (D
L Thailand) เป็นต้น

นำ�หนังสือเรียนของสำ�นักพิมพ์ต่�งๆ ม�พิจ�รณ�
ดวู�่ หนังสอืเลม่ใดออกแบบไดส้อดคลอ้งกบัสมอง 

นกัเรยีนม�กทีส่ดุ วธิดีงู�่ยๆ กค็อื ดแูลว้หนังสอืน่�อ�่นไหม สอนย�กหรอืเปล�่ 
พจิ�รณ�ดแูบบฝกึหดัแลว้ คดิว�่นกัเรยีนจะชอบทำ�หรอืไม ่นกัเรยีนจะทำ�ไดไ้หม  
คว�มย�กง่�ยเหม�ะสมหรือไม่ เป็นต้น

 
ครูทุกคนต้องก�รกำ�ลังใจ ต้องก�รแนวคิด 

ต้องก�รคำ�แนะนำ� จงึควรจดัก�รพดูคยุแลกเปลีย่น ชว่ยเสนอแนะใหค้ว�ม
เหน็ 

กันและกัน ไม่ใช่ผู้อำ�นวยก�รเป็นผู้นิเทศฝ่�ยเดียว
 แต่ทุกคนช่วยเหลือกัน  

ทีส่ำ�คัญ ต้องไม่ใชวิ้ธวิีพ�กษ์วจิ�รณร์นุแรง เพร�ะไมม่ปีระโยชนต์อ่ก�รพัฒน� 

6.	พลิกการสอน	
หันมาใช้วิธีใหม่ๆ

7.	เลือกหนังสือเรียน
และแบบฝึก	ท่ีกระตุ้น

สมอง

8.	นิเทศ	ติดตาม	ช่วยเหลือ	
แบ่งปัน
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ก�รพลิกโฉมโรงเรียนมิได้หยุดลงที่ ก�รเปลี่ยน
กุญแจ 5 ดอกครบถ้วน ยังคงมีก้�วต่อไปอยู่เสมอ เช่น เร�ยังต้องพัฒน�สน�ม
ให้ดียิ่งขึ้น พลิกกระบวนก�รสอนให้ยอดเย่ียมย่ิงขึ้น ห�วิธีก�รวัดผลที่น่�สนใจ 
ยิ่งขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนก้�วรุดหน้� กระบวนก�รขั้นนี้จำ�เป็นต้องศึกษ�ดูง�น 
เพิม่เตมิ เข�้รว่มก�รประชมุอบรมสมัมน�เพ่ิมเติม ศกึษ�จ�กเฟสบุค๊ กเูกลิ เปน็ต้น 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รกับโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน ทั้งในท้องถิ่นและ 

ระดับประเทศอย่�งสม่ำ�เสมอ เผยแพร่คว�มสำ�เร็จของคุณครู นักเรียน และ

โรงเรียน เข้�ร่วมสนทน�ในโลกออนไลน
์ เปิดเฟสบุ๊ค สร้�งกลุ่มไลน์ เปิดพื้นที่

ของโรงเรียนให้กว้�งขว�งในสังคม Soc
ial Network  ด้วยวิธีนี้ โรงเรียนจะได้

รับคว�มคิดเห็นจ�กภ�ยนอกตลอดเวล
� ครูจะมีกำ�ลังใจ เร�จะเรียนรู้จุดแข็ง

และจุดอ่อนของตัวเอง

9.	ก้าวรุดหน้า	พัฒนา

ไม่ย้ัง

10.	ส่ือสารองค์กร
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หลายเส้นทาง...
สู่เป้าหมายเดียวกัน

ก�รที่จะพัฒน�พลิกโฉมโรงเรียน ให้ก้�วหน้�ประสบคว�มสำ�เร็จนั้น มิใช่ว่� 
Brain-based Learning เป็นแนวท�งเดียวเท่�นั้น ที่จะทำ�ให้เกิดคว�มสำ�เร็จได้  
แนวคิดอื่นๆ ท�งก�รศึกษ� ล้วนแต่ได้พิสูจน์ตัวเองว่� ส�ม�รถใช้แก้ปัญห�  
นำ�ม�เป็นโมเดลในก�รพัฒน�โรงเรียนได้

โรงเรยีนและคณุครอู�จเลอืกใชแ้นวคดิใดกไ็ด ้ทีต่นเองเชือ่มัน่ ศรทัธ� และเข�้ใจ
กระบวนก�รของมันจริงๆ ท่�นก็จะก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จได้เช่นกัน

ในอกีด�้นหนึง่ กม็โีรงเรยีนอกีเปน็จำ�นวนไมน่อ้ย ทีย่งัคงมคีว�มย�กลำ�บ�กอย�่งยิง่ 
ที่จะพลิกโฉมโรงเรียน เช่น โรงเรียนในพื้นท่ีย�กลำ�บ�ก โรงเรียนท่ีนักเรียน
ไม่เข้�ใจภ�ษ�ไทย โรงเรียนที่ไม่มีผู้อำ�นวยก�ร มีครูไม่กี่คน นักเรียนหิวโหย 
ย�กจนข้นแค้น เป็นต้น  โรงเรียนเหล่�นี้ มิใช่ว่�เปลี่ยนไม่ได้ แต่ก็คงมีวิธีก�ร
และแนวท�งเป็นก�รเฉพ�ะ ที่ต้องก�รก�รค้นห�ต่อไป

เร�ทกุคนจะไมห่มดหวงั เร�จะร่วมกนัพลิกโฉมโรงเรยีน เพ่ือนำ�บ้�นเมอืงของเร� 
ให้ก้�วหน้� สร้�งเด็กไทยให้มีสติปัญญ� คิดเป็น แก้ปัญห�เป็น
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ขอขอบคุณ...
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�ง�นพัฒน� 

ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทย ต�มนโยบ�ย นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ  

ชั้นป.1 ต้องอ่�นออกเขียนได้ และมีม�ตรก�รประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ต�มร�ยช่ือ 

ข�้งล�่งนี ้คณะกรรมก�รไดม้กี�รประชมุหล�ยครัง้ และกำ�หนดม�ตรก�รรปูธรรมขึน้ และ 

ส่วนหนึ่งของม�ตรก�รเหล่�นั้น ก็คือที่ม�ของหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมก�รทุกท่�น  

ที่กรุณ�ให้คว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่�งๆ ที่ช่วยให้หนังสือ "Roadmap...การพลิกโฉม

โรงเรียน ป.1 อา่นออก เขยีนได ้ใน 1 ป ี" เลม่นี ้เปน็ประโยชนส์งูสดุตอ่โรงเรยีนและคณุครู

น�งพรพิไล  เลิศวิช� เมธีวิจัยอ�วุโส  ที่ปรึกษ�

น�ยอนุสรณ์  ฟูเจริญ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

น�งสุกัญญ�  ง�มบรรจง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

น�ยสินอ�จ  ลำ�พูนพงศ์ ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

น�ยชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำ�นวยก�รสพป.น่�น เขต 2

น�ยธวัช  กงเติม ผู้อำ�นวยก�รสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

น�ยกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ ผู้อำ�นวยก�รสพป.ฉะเชิงเทร� เขต 1

น�ยอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยก�รสพป.ขอนแก่น เขต 5

น�ยทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยก�รสพป.เชียงใหม่ เขต 3

น�ยพรชัย  โพคันโย ผู้อำ�นวยก�รสพป.เชียงใหม่ เขต 5
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น�ยหวั่น  แตงทิพย์ ผู้อำ�นวยก�รสพป.นครสวรรค์ เขต 1

น�ยอธิวัฒน์  พันธ์ประช� ผู้อำ�นวยก�รสพป.ร�ชบุรี เขต 2

น�ยอนันต์  กัลปะ ผู้อำ�นวยก�รสพป.ก�ญจนบุรี เขต 1

น�ยปรีดี  ภูสีน้ำ� ผู้อำ�นวยก�รสพป.ตร�ด

น�ยจักรพรรดิ์  จิตมณี ผู้อำ�นวยก�รสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

น.ส.กัญนิก�  พร�หมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รวิจัยคุณภ�พก�รศึกษ� สพฐ.

น�ยอดิศร  จันทร์ธีระโรจน์ ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

น�ยณรงค์ชัย  จิน�วงศ์ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

น�งพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษ�นิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 1

น�งศิริวรรณ  ปัญญ�พรพิพัชญ์ ศึกษ�นิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1

น�งนิลย�  ทองศรี ศึกษ�นิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

น�งอรพิมพรรณ  คัมภีร์ ศึกษ�นิเทศก์ สพป. ก�ญจนบุรี เขต 1

น�งนัตย�  หล้�ทูนธีรกกุล ศึกษ�นิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 5

น�งสกุลพร  ทองไพจิตร ศึกษ�นิเทศก์ สพป. ฉะเชิงเทร� เขต 1
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น�ยนภดล  โป่งอ้�ย ศึกษ�นิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 3

น.ส.ทิพวรรณ  น�มแก้ว ศึกษ�นิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 5

น�งชโลบล  ทัศวิน ศึกษ�นิเทศก์ สพป. ตร�ด

น�ยอนันต์  เลี้ยงเพ็ชร ศึกษ�นิเทศก์ สพป. น่�น เขต 2

น�งวันทนีย์  รอดอิ้ว ศึกษ�นิเทศก์ สพป. ร�ชบุรี เขต 2

น�งเกศร�  อ�รยะจ�รุ ศึกษ�นิเทศก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

น�งวัชรีย์  ลำ�จวน โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1

น�งสุภ�  ทับทิมดี โรงเรียนวัดบ�งใหญ่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

น.ส.นิจสุด�  อภินันท�ภรณ์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันภ�ษ�ไทย สวก.

น.ส.อรอร  ฤทธิ์กล�ง สถ�บันภ�ษ�ไทย สวก.

น.ส.ดวงใจ  บุญยะภ�ส สถ�บันภ�ษ�ไทย สวก.

น�งธน�ภรณ์  กอวัฒน� สถ�บันภ�ษ�ไทย สวก.

น�งปัญจนี  วิเลปสุวรรณ สภ�บันภ�ษ�ไทย สวก.
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ขอขอบคุณ...
คว�มรูแ้ละประสบก�รณท์ัง้หล�ย ทีผู่เ้ขยีนไดเ้รียนรูจ้�กเขตพืน้ที ่คณุคร ูและโรงเรยีนต่�งๆ ทัว่ประเทศ 

ทำ�ให้ส�ม�รถพัฒน�องค์คว�มรู้ใหม่ๆ ในก�รพลิกโฉมโรงเรียนขึ้นม�ได้ และขอขอบคุณภ�พจ�ก

โรงเรียนทั้งหล�ยในหนังสือเล่มนี้ ซ่ึงเร�ได้ถ่�ยเอ�ไว้ เมื่อได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนของท่�น 

รวมทั้งภ�พที่โรงเรียนและคุณครู กรุณ�นำ�ขึ้นม�เผยแพร่ในโลกออนไลน์

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนบ้�นโนนโก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้�นหัวน�จระเข้หนองแปน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้�นกกปล�ซิวน�โด่ อ.ภูพ�น จ.สกลนคร

โรงเรียนวัดหนองโรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โรงเรียนวัดบ�งใหญ่ อ.บ�งปล�ม้� จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้�นย�งคำ� อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้�นน�ก้�นเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้�นป�งถ้ำ� อ.เชียงคำ� จ.พะเย�

โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเด�วิทย� อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนศิริพงศ์วิทย� อ.เมือง จ.สงขล�

โรงเรียนบ้�นหนองน้ำ�เขียว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

โรงเรียนอนุบ�ลสุม�ลี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนหนองข�มวิทย�ค�ร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนวรพัฒน์ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล�

โรงเรียนบ้�นสวนสวรรค์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

โรงเรียนอนุบ�ลร่มฉัตร อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นหนองปล�ซิว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้�นเวียงฝ�ง อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นต้นโชค อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นดง อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นแม่ลอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นต�ลเหนือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนชุมชนบ้�นแม่ทัง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้�นหนองแก่งทร�ย อ.เซก� จ.บึงก�ฬ

โรงเรียนห้วยเซือมเหนือ อ.เมือง จ.บึงก�ฬ

โรงเรียนวังหินล�ดวังเจริญ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตรบวกหนึ่ง จ.สงขล�

โรงเรียนวัดบ้�นมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โรงเรียนพิม�นเด็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนวัดหนองกล�งดง อ.โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี
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