มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแกรา

เปลีย
่ นวิถึชวี ิตของเด็ก
เกาะภูเก็ต ประเทศไทย
ครั้งที่ ๓

ปที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เขาสูปท
 ี่ ๒ ของโครงการในมูลนิธิโรงเรียนในพระบรมราชูประถัมภ
เราไดยางเขาสูป
 ที่๒ในการดําเนินโครงการภาษาอังกฤษในโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๓๖ แหงใหม ในบานกมลา โรงเรียนนี้เปนอันดับที่ ๓๖ ใน
ประเทศไทยทีถ
่ ูกสรางภายใตมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชู
ประถัมภ ซึ่งอาจแปลความวา “เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวาง
พระมหากษัตริยกับประชาชน”
โครงการของมูลนิธิของเราเริ่มแรกถูก
จัดเตรียมไวสําหรับระดับชั้นประถม ๑ ถึง ๓ และไดขยายถึงระดับ ประถม
๑ ถึง ๖ ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ ๕๐๐คน
ภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนเวลานี้ ประกอบดวยหองเรียน หองสมุด
และหองทํางานสําหรับจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
การขยายบริการได
เปลี่ยนสูวิธีการประเมินผลหลักๆ การทดสอบปากเปลาครั้งแรกของมูลนิธิ
ที่โรงเรียนบานกะหลิมเมื่อกวา ๒ ปที่แลวไดถูกนํามาใชกับนักเรียน ๑๒๐
คน ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบปากเปลา ๑๕๐๐ ขอ ที่จัดทดสอบใน
นักเรียนคนอื่นๆ ๖๐๙ คนในหนึ่งปการศึกษา มูลนิธย
ิ ังจัดการทดสอบ
ขอเขียน ๒ ชุดกับเด็กทุกคนในทุกปการศึกษา ดวยเชนกัน
มีอาสาสมัครจากกองทัพจํานวนหนึ่งไดสละเวลาเปนผูท
 ดสอบในชวง
เดือนพฤษภาคม กันยายน และ มีนาคม ของทุกป และมูลนิธิก็ยังคงมอง
หาผูท
 ี่พูดอังกฤษเปนภาษาหลักเพื่อมาชวย หากคุณสามารถจัดเวลาวาง
สักเล็กนอย กรุณาติดตอมาทางพวกเรา

เบื้องหลัง การทอดสอบปากเปลา
•
•
•
•

กระดาษขอสอบปากเปลาทั้งหมดถูกตรวจอยางละเอียดสองครั้งและถูกบันทึกลงใน
กระดาษบันทึก
เพื่อติดตามความกาวหนาของนักเรียนแตละคนตลอดการศึกษาของ
พวกเขา
ไมอนุญาติใหครูแจกขอสอบปากเปลา หรือเห็นขอสอบ
ไมมีการคัดเลือกการสอนทีท
่ ําใหคะแนนสอบสูงขื้นความกาวหนาจะเกิดขึ้นทีละขั้น
ตามธรรมชาติจากประสบการณที่ไดจากการเรียน
มากกวาที่จะมุงเนนไปที่การสอน
คําศัพท
เปาหมายคือความสําเร็จทางวิชาการ มีฐานทีค
่ ะแนนสอบของนักเรียน

ผลการทดสอบ
มูลนิธิออกแบบทดสอบปากเปลา
จํานวน
๖
ชุดทดสอบในเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นที่โรงเรียนกะหลิม
๘
เปอรเซ็น และที่โรงเรียนกมลา ๑๘
เปอรเซ็น

ขอสอบถูกจัดตามพจนานุกรมที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นคําศัพทในขอสอบเปน
คําที่นักเรียนไดเรียนมาแลว นักเรียนถูกถามดวยคําถามที่เกีย
่ วกับรูปภาพ ซึ่งจะเพิ่มความ
ยากขึ้นทุกตอน
ตัวอยางขอสอบความเขาใจตัวเลขของนักเรียน
ในลักษณะหลากหลาย เชน สี ขนาด จํานวน การ
สังเกตุวัสถุ และการใช คุณแมชาวไทยสองทาน
ไดใหคาํ แนะนําความเหมาะสมของภาพที่ใชและ
ควรเปลียนเล็กนอย ไดถูกจัดทําไวในขอทดสอบ
ปากเปลาในเดือน พฤษภาคม ป พ.ศ. ๒๕๕๐
ตองการผลตอบรับจากผูทําการทดสอบ กรุณาไป
ที่ เวบไซต ของมูลนิธิเพื่อรายละเอียดทั้งหมด
ของขั้นตอนทุกระดับชั้น คลิกที “วันที่ทาํ การ
สอบ”

ในฉบับนี้:
¾

สอนเพื่อสําเร็จ– วีดีโอ
สาธิตการสอนที่ประสบ
ผลของเรา

¾

เคทโคพ อธิบายการ
เรียนเปนการทํางาน
รวมกันของปลาย
ประสาทรับรู( ไชแนปช)
ในสมอง

เกี่ยวกับเรา

ประวัติยอๆของผูบริจาค

มูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีๆแกเรา
ทํางานรวมกับนักการศึกษาทองถิ่น
เพื่อปรับปรุงโอกาสทางเศรษฐกิจ
และ โอกาสชีวต
ิ ของเยาวชน โดย
ระดมทุน และสงเสริมการศึกษา
ภาษาอังกฤษแบบใชงานที่มี
คุณภาพสูงในโรงเรียนรัฐบาลบน
เกาะภูเก็ต ตั้งขึน
้ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘
มูลนิธิมุงเนนทีน
่ ักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

นิคอส โคโรนิส
นิคอส โคโรนิส เปนชาวกรีก กําเหนิดในเมืองอ
เล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต ในป พ.ศ.๒๔๙๐
ปจจุบันทาเขาพํานักอยูใน เอเธนส กรีก แตงงาน
และมีลูก ๓ คน ทานเปนผูจ
 ด
ั การใหญบริษท
ั การ
ขนสงขนาดกลางของกรีก ขนสงสินคา และ
สารเคมี นิคอส และครอบครัวมาประเทศไทยครั้ง
แรกประมาณ ๑๕ ปที่แลว ในไมชาพวกเขาก็ตก
หลุมรักประเทศไทย คนไทย อาหาร และ
อากาศ และก็กลับมาอีกหลายครั้งตั้งแตบด
ั นั้น
หลังจากเหตุการณสึนามิ ลูกสาวของนิคอส เชีย
นาก็มาภูเก็ตพรอมของเลนมากมายจากโรงเรียน
ตางๆในเอเธนส

คณะกรรมการผูบริหาร
โทมัส เจ แมคนามารา
(ผูกอตัง
้ )

กับสมาชิกคณะกรรมการอีกคน เคธีย เพนน เธอ
แจกจายสิ่งเหลานี้
และของขวัญอื่นอีกเชน
คอมพิวเตอร ใหกับพวกเด็ก และโรงเรียนทีไ
่ ดรับ
ผลกระทบจากสึนามิ
และพวกเขาเปนผูใหทุน
ดานการศึกษาใหกับเด็กอีก ๒ คนที่พอแมตาย
ในสึนามิ การชวยเหลือของนิคอส โคโรนิสใหกับ
มูลนิธิของเรานั้นมีประโยชนอยางใหญหลวงตอ
โปรแกรมภาษาอังกฤษของโรงเรียนกะลิม และ
โรงเรียนกมลา

ด็อกเตอร ศรียาดา ปาลิมาพันธ
(ประธาน)
เฟรออ เบอรช อัทคินสัน
ไมเคิล ชักก
แคธี เดวี่ส
ปเตอร ฮามิลตัน
เนธิพงษ วิชิตเวชการณ
อารนอรด เวอรสเตรทท
สุทัศน วรศรี

เจาหนาที่

ทอม โดเฮอรธี,
ผูอํานวยการพัฒนาและการบริหาร
เคท โคพ
ผูอํานวยการดานการศึกษา
สตีเฟน โคพ
ผูอํานวยการดานการอบรมและ
สงเสริมการศึกษา
ลอรรา
 เกรย
ครูอาวุโส
มารค ฮาลซาล,
ครูภาษาอังกฤษ
แคโรลีน ทอยทส
ครูภาษาอังกฤษ
ซาราห ฟอสเตอร-กลอส
ครูฝกงานวิชาภาษาอังกฤษ
อาชรี เนลสัน
ครูฝกงานวิชาภาษาอังกฤษ

คงศักดิ์ โขบุรี
ผูชวยดานการศึกษา

มาริสสา อัททารด
การมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกของเธอ มอลทีส จิตรกร
และนักวาดภาพประกอบ มาริสสา อัททารด ใคเธอกลาว
เองวา “ทันใดนัน
้ เธอก็หลงใหลในความงามของประเทศ
และคุณลักษณะพิเศษคนไทย การพูดจากับคนไทยและ
เฝาดูพวกเขาดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหฉันเคลิบเคลิ้มกับ
กิริยาที่สภ
ุ าพออนโยน และ ทาทางอารมณเย็นจาก
ภายใน”

บหนาของประเทศไทย

หลังจากที่พบกับเคท และสตีเฟน ทีภ
่ ูเก็ตอินเตอร
เนชันแนลบลูสเ ฟสติวัลแลว ในไมชาเธอก็เกิดมีความคิด
วามันนาจะเปนความคิดที่ดท
ี ี่มน
ี ิทรรศการที่บา นในมอลทา
และ บริจาคบางสวนของการดําเนินการใหกับมูลนิธิภูเก็ต
มอบสิ่งดีๆแกเรา
หลังจากที่เธอดูรูปหลายรูปที่เธอเอาไป นางอัททารดก็
ตระหนักวา อะไรที่ประทับใจเธอมากที่สด
ุ ก็คอ
ื ประชาชน
ใบหนาของพวกเขา ทาทาง และ การแสดงออก เธอเปด
นิทรรศการวาดภาพเหมือน “ใบหนาของประเทศไทย” ที่
กระทรวงการตางประเทศ ในเมืองหลวง วาเลททา เมื่อ
วันที่ ๖ ธันวาคม นิทรรศการประกอบดวย ภาพวาดของ
พวกเด็กจากโรงเรียนกะลิม

ความชวยเหลือที่เราตองการ

นอกเหนือจากทุนสําหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษของเรา และโปรแกรมฝกอบรมครู มูลนิธก
ิ ําลัง
แสวงหาการสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการณดังตอไปนี้:
หนังสือกิจกรรม ชั้นประถมปที่ ๑
– ใชประกอบกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษดีตอเรา ตีพิมพโดย มูลนิธิในป พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือกิจกรรมเปนสิ่งที่นํากลับบานสําหรับนักเรียน ป. ๑
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานใหม
่ ๆอีกเพื่อเราจะเริ่ม
– คอมพิวเตอร โตะ โตะทํางาน เกาอี้ เครื่องและอุปกรณสํานักงาน และ อืน
สํานักงานใหมในกมลา
รายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ และความจําเปนดานเงินทุนในดานอื่น กรุณาติดตอ ทอม
โดเฮอรธี ไดที่ tomd@phukethasbeengoodtous.org

อาสาสมัคร นัวลา คาบรัล ผลิตวีดีโอสําหรับโปรแกรมสอนเพื่อ
สําเร็จ
เราก็จะเริ่มโปรแกรม สอนเพื่อสําเร็จ ในอีกไมนานซึ่งเราจะฝกอบรมครู
ไทยที่สอนภาษาอังกฤษใน ๒ โรงเรียน และโรงเรียนอื่นๆ ถึงการสอนที่เรา
สัมฤทธิผล หลักสูตรประกอบดวย ๘ หนวย และโดยสโมสรโรตารี่ ลากูนา
ภูเก็ต
อาวดานตะวันตกเมืองวิคทอเรียในแคนาดา
และสโมสรโรตารี่
นัวลา
ระหวางประเทศเปนผูส
 นับสนุนดานการเงิน
วีดีโอถูกผลิตโดย
ระหวางที่เธอพํานักอยูในภูเก็ต จะถูกใชตลอดหลักสูตรเพื่อสาธิตถึงวิธีการ
ของเรา
วีดีโอใชหลายรูปแบบ
ของการสื่อสารดวยภาพกับขอความ
ประกอบ และใสคําพูดเพียงเล็กนอย

หลักสูตรจะสาธิตวิธีการสอนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนที่ใช
ความรูส
 ึกตางๆ และแสดงประโยชนของการเรียนโดย การฟง การพูด
การดู ความเคลื่อนใหว และ การสัมผัส มันจะประกอบดวยตัวอยาง
จริงของมูลนิธท
ิ ี่ใชสอนอยูท
 ุกวันที่โรงเรียนกมลา และ โรงเรียนกะลิม
สอนเพื่อสําเร็จ จะดูดานการจัดการความประพฤติ และนําเสนอกลวิธี
หลากหลายเพือ
่ จัดระเบียบและควบคุมชั้นเรียน
เพื่อใชเวลาในชั้น
เรียนอยางเต็มที่
นอกจากนั้นหลักสูตรยังมุงเนนที่วาจะทําอยางไร
เพื่อจัดสิ่งแวดลอมที่ชว ยกระตุนและตอบรับการเรียน ซึ่งใหนักเรียน
เกิดความตองการที่อยากจะเรียน และใชสอ
ื่ การเรียนที่นาสนใจเพื่อ
ดึงดูดธรรมชาติความอยากรูอยากเห็น
ที่นั่งในหลักสูตรจะถูกเสนอใหกับศูนยพัฒนาเด็กกมลา ซึ่งสอนเด็ก
อายุต่ํากวา ๕ ป กอนที่พวกเขาจะเขาโรงเรียนราชประชานุเคราะห
เพื่อใหเปนการลงทุนที่ “ตนน้าํ ” จริงๆตอการศึกษาภาษาอังกฤษของ
เด็กในทองถิ่น หลักสูตรแรกจะเริ่มตนเดือนสิงหาคมนี้

เราสอนอยางไร
เคทโคพ อธิบายการเรียนรูวามันเกี่ยวเนื่องกับปลายประสาทรับรู
(ไชแนปส)ในสมอง
ถาคุณเคยรูส
 ึกแปลกใจตนเองเวลาการอานขอความเหลานั้นที่สะกดผิด หรือตัวอักษรบาง
ตัวทีห
่ ายไป คุณจะรูว ามนุษยมีความสามารถรูคาํ ๆหนึ่งเพียงแคเห็นสวนหนึ่งของมัน เรา
สามารถอานเร็ว หรืออานขอความผานๆไดอยางถูกตองเปนเพราะสัญญาณผานเขาปลาย
ประสาทในสมองของเรา เมื่อคิดอยางนี้ ชองระหวางเซลประสาทนี้ก็เหมือนปายเล็กๆ เด็ก
เล็กมีชองระหวางเซลประสาทประมาณ 10 พันลานลานเซล แตจํานวนจะลดลงตามอายุ
การเรียนและการสรางหนวยความจําถูกลงความเห็นวาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ในสมอง
โดยเฉพาะทีช
่ องระหวางเซลประสาท
ดังนั้นมันสําคัญที่จะพัฒนาสมองเด็ก
เยาวชนตั้งแตยงั เล็กเทาที่จะเปนไปได
เราคิดเสมอเวลาที่เราสอนเด็กในโปรแกรมของเรา เด็กเรียนตัวอักษร “a” แลวก็ “n” แลวก็
“d” ภายหลังพวกเขาเรียนรูวาคํา ๓ คํานั้นอยูด
 วยกันทําใหเกิดเปนคําวา “and” ขอความที่
นึกไดถูกสงผานชองระหวางเซลประสาทจะดึงขอมูลผสมใหมนี้ไดเร็วกวาดูผาน ๓ คําจาก
คนละทิศ เพื่อใหไดแตละอักษร 3 ตัว “a” “ n” “d” นี่เปนการเรียนทีท
่ รงพลัง นั่นคือ
วิธีการที่เราสอน เหมือนกับการกออิฐ ใชวิธีที่เร็วในการฟอรมรูปแบบทีม
่ ีความหมายและ
ความเชื่อมสัมพันธ เพื่อจุดประกายเสนประสาทเหลานั้นใชประโยชนใหมากทีส
่ ุดกับเวลาที่
มีจํากัดของชองระหวางเซลประสาทเทาที่เราจะทําได

ปเตอร ฮามิลตัน เขารวมคณะกรรมการผูบริหารของเรา
ปเตอร ฮามิลตัน ไดเขารวมเปนคณะกรรมการผูบริหารของมูลนิธิ และ กลายเปนผูม
 ีสวนรวมที่แข็งขันในการพัฒนาฐานผูบริจาค
ของเรา ปเตอรไดรับการศึกษาในประเทศอังกฤษ ไดรับปริญญาทางดานกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเวลส หลังจากที่มีคณ
ุ วุฒิเปน
นักกฎหมายคนหนึ่งแลว ปเตอรไดเขารวมกับเคเบิล และไวลเลส และในป พ.ศ. ๒๕๓๐ไดยา ยไปฮองกงที่ซึ่งเขาไดทํางานกับ
เทเลคอมฮองกง ในตําแหนงอาวุโส ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ปเตอรออกจากเทเลคอมฮองกง เพื่อรวมกอตั้งไชนาดอทคอม ในป พ.ศ.
๒๕๔๔ ปเตอรกาวลงจากคณะกรรมการของไชนาดอทคอม และยายมาเมืองไทยในป พ.ศ.๒๕๔๕

ประวัติยอๆของอาสาสมัคร
จอย สเปนเซอร
จอย สเปนเซอร เปนประธาน และ ผูบริหารสูงสุด (C.E.O.) ของมูลนิธิควี
นอเล็กซานดรา ในเมืองวิคทอเรีย ประเทศแคนาดา ในการเดินทางมา
ประเทศไทยครัง้ ที่ ๒ ในฐานะอาสาสมัครคนหนึ่ง จอยพบกับผูอํานวยการ
ดานการศึกษาของมูลนิธิ เคท โคพ ที่การประชุมโรตารีร่ ะหวางประเทศ
แหงหนึ่ง ในหาดปาตอง จอยสังเกตุการณและชวยเหลือเคท ในชัน
้ เรียน
ที่โรงเรียนกะลิมและประทับใจกับแบบอยางทีถ
่ ายทอดภาษาอังกฤษ
เธอถูกเชิญเขาประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิเปนที่ที่เธอไดพบกับผูกอตั้ง
ทอม แม็คนามารา ผูซึ่งยินดีในการใหความชวยเหลือผูอื่น ที่สอดรับกับ ชัค
ฟนีย: ซึ่งมี “มือเพื่อให ไมใชมีมือเพื่อรับ”
จอยเขียนวา
“หลักสําคัญอันหนึ่งในวิชาชีพของฉันคือการตอบแทนสู
อุตสาหกรรม
ฉันมีแบบอยางหลายคนและสนับสนุนดิฉันเพื่อเห็นคาใน
องคกรเยาวชนอื่นๆที่เพิ่งกอตั้ง”

ฮาเซล โรเบิรต และ การี่ กลีววี่ นักออกแบบศิลปะภาพ จากอังกฤษ
แบบเรียนเลมแรกของมูลนิธิ ภาษาอังกฤษดีสําหรับคุณ ถูก
ออกแบบโดยฮาเซล และ การี่ ผูซ
 ีงทํางานใกลชิดกับผูเขียน
เคท โคพ ฮาเซล และการีส
่ ละเวลาวางของพวกเขามากกวา
๖ เดือน ในการผลิตหนังสือซึ่งบรรจุภาพวาดมากกวา ๔๐๐
ภาพ
การี่ เปนนักออกแบบใหกับ ศูนยศิลปบรินดรี่ ใน รันคอรน จบ
การศึกษาดานศิลปวิจต
ิ ร ศิลปภาพวาด และสือ
่ หลายแขนง
การรี่เปนผุพม
ิ พหนังสือเด็กชัน
้ ยอด วัสดุเผยแพรสําหรับเด็ก
และเยาวชน การี่ก็เปนชางภาพที่ประสบความสําเร็จในดาน
การศึกษาครอบคลุมการตลาด ความชํานาญอื่นๆของเขา
รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต และ อุตสาหกรรมการถายภาพ
เขาไดผลิต ซีดี หนังสือ และ การผลิตวีดีโอ
ฮาเซล เปนนักออกแบบภาพพิมพใหกับวิทยาลัยวารริงตันกับ
ปริญญาชั้นเอกในศิลปวิจิตรจากมหาวิทยาลัยเวลส เธอเริ่มตน
อาชีพของเธอเปนจิตรกร เปนนักวิชาการคนสําคัญในวงการ
ตลาดการศึกษา ฮาเซลไดผลิตวัสดุโฆษณาใหกับโรง
ภาพยนตร และ กระดานปาย เธอชนะรางวัลการออกแบบ
“เอฟอี เฟริสท” และ “ไฮซท” ระดับวิทยาลัย

ระวัติยอๆของเจาหนาที่ : แคโรลีน
ทอยส
แคโรลีน เปนครูชั้นอนุบาลทีม
่ ีคุณวุฒิ (เอ็น
เอ็นอีบี) ดวยประสบการณการทํางานกับเด็ก
ตางอายุกันมามากวา ๑๕ ป อดีตเธอเปน
หัวหนาโรงเรียนใหกับโรงเรียนแอสควิท คอรท
ในอังกฤษ พรอมกับประกาศนียบัตรเอ็นอีบีเอส
ในสาขาการจัดการ แคโรลีนสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทยมา
๓ ป เธอไดรับใบประกาศ TESOL(ทีอีเอสโอ
แอล)และมีคุณสมบัตใิ นการสอนภาษาอังกฤษ
ใหกับคนเรียนรุน
 ๆ แคโรลีนสอนที่โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ในกมลา
มูลนิธิภูเก็ตมอบดีๆแกเรา
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ตอนรับสูพนักงานใหม!
ทอม ดอริธ,ี ผูอ
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