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Letter from Management

สวัสดีอาจารย์ ONE Teachers ทุกท่านครับ

ดนัย ต.สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สำ�นักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด

ก่ อ นอื่ น ผมขอนุ ญ าตเป็ น ตั ว แทน
อาจารย์ ONE Teachers ทุกท่าน กล่าว
ต้อนรับอาจารย์กลุ่มล่าสุดที่เพิ่งเดินทาง
ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมาสู่ ONE Teachers Network ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภาษาอังกฤษ
จากทั่วประเทศอยู่ในเครือข่ายกว่า 80
ท่านแล้วครับ
สำ�หรับทริปสิงคโปร์นี้เราได้รับความ
ร่วมมือจากสถาบัน ERC เป็นอย่างดีใน
การต้อนรับ และทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วม
กับครูและนักเรียนของเขา โดยเนื้อหา
บางส่วนจากการแชร์ประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์ ONE Teachers และอาจารย์ของ
ERC ในครัง้ นีจ้ ะมีอยูใ่ นวารสารฉบับนีด้ ว้ ย
และผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กบั อาจารย์
ทุกๆ ท่าน
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Dear ONE Teachers,
This issue we focus on success of Asean education system as Asian countries are dominating global
education ranking according to 2015 OECD Education
Rankings. What are schools in Asian countries doing
right to rank the best in the world, and most importantly
what is behind the success of Singapore’s education
system that hits the top of the ranking – these are the
highlights of this issue.
Keeping up with the pace, we visited Singapore in
April this year. Our new batch of ONE teachers took
part in experience sharing session with teachers at
ERC Institute Singapore on two topics which are major
challenges you are facing in your career as a teacher
- how to encourage weak students to engage and
participate in class, and how to create an effective
learning environment for big class. We have brought
these discussion points to share with you in this issue as
well.

Speaking of world education system rankings, we
need to keep in mind that studies for rankings are
based majorly on test scores in math and science and
readings. Does that mean Asian students are better at
studying, or are we just inherently better at maths and
science? The essence of education is different in the
East and the West.
And of course we are not born with higher intelligence than the westerners, but because our culture
focuses more on the math and sciences, whereas
western countries focuses more on the arts. Western
schools focus more on molding the character traits of
students and fostering creativity and curiosity, guide
students to form their own opinions instead of learning by memorization, and lead students to think about
real-world problems. In contrast, Eastern education
gives students a strong foundation by having them
take many different tests to provide them practice to
develop their academic skills.
Whether the Eastern or the Western education
system is more effective is still a big question mark.
However, in Singapore rebalancing of their education
system is ongoing, with a new emphasis on identifying
ways to foster creativity and entrepreneurship of the
learners. Are we ready to foster this?
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เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว
เทศกาลสงกรานต์
วันแรงงานแห่งชาติ
วันพืชมงคล
วันเข้าพรรษา
เทศกาลกินเจ
วันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
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EXCLUSIVE FACEBOOK GROUP

Connect with other teachers of English language.
Exchange teaching techniques and experiences.
Refresh yourself with what’s new in your field.
Search for “TWP ONE Teachers Network”
on
to join the group.
3

ONE Teachers Network

Cheers!

Explore Experience Exchange

และเมื่อวันที่ 22-25 เมษายน 2558
ครั้งที่ 4 ก็เกิดขึ้น ในครั้งนี้คุณครูจาก
ทั่วประเทศทั้ง 20 ท่าน ก็ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ ERC Institute (ERCI)
ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสูงแห่งหนึ่งในประเทศ
สิงคโปร์ เน้นฝึกให้เด็กมีทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด
อ่าน เขียน ฝึกการคิดและกล้าแสดงออก
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานในห้องเรียน
สำ�หรับลักษณะการจัดห้องเรียน
จะมีนักเรียนประมาณ 15-20 คน/ห้อง
จัดตามระดับความรู้ของภาษาอังกฤษ
ไม่จำ�กัดอายุ และต่างชนชาติกันเพื่อให้
เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด โดย
การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางเป็นหลัก ซึ่งคุณครูจะควบคุม
ห้องเรียน และมีกิจกรรมเสริมการเรียน
การสอนที่ดีมาก นักเรียนจึงมีความสนใจ
ไม่เบื่อ ทำ�ให้การสอนมีประสิทธิภาพ

ONE Teachers Educational Field Trip 4

คณะอาจารย์ร่วม
กิจกรรม Teaching
Technique Sharing

@ SINGAPORE
ปีนี้แล้ว ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน (AEC) ซึ่งส่ง
ผลให้การใช้ภาษาต่างประเทศยิ่งมีความ
สำ�คัญเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัท
สำ�นักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด ผู้นำ�
ทางด้านการผลิตหนังสือเรียน สื่อการ
เรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 80 ปี โดย
เฉพาะหนังสือวิชาภาษาอังกฤษในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้อย่าง
กว้างขวาง ได้ดำ�เนินการจัดโครงการ
“ONE Teachers Educational Field
Trip” ให้กับครูทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมา
ได้จัดไปแล้ว 3 ครั้ง คือ ประเทศพม่า
และประเทศเวียดนาม

ในแต่ละห้องเรียนจะไม่อนุญาตให้
ใช้โทรศัพท์มือถือ และครูมีความ
กระตือรือร้น มีอัธยาศัยที่ดีต่อนักเรียน
และดูแลเด็กอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แชร์ประสบการณ์การเรียนการสอน
และทำ�กิจกรรมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปจาก
การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย

วันก่อนเดินทาง คณะ
อาจารย์นำ�เสนอเทคนิค
การสอน และทำ�ร่วม
กิจกรรมกันอย่าง
สนุกสนาน
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ศึกษาวัฒนธรรม และสถานที่สำ�คัญของสิงคโปร์
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ประสบการณ์ ใหม่
ของตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตัวแทนกลุ่มที่ 1 สีเหลือง
อาจารย์ ศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก

ก่ อ นอื่ น ต้ อ งกราบขอบพระคุ ณ สำ � นั ก
พิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ที่ให้โอกาสดิฉัน และ
ทีมสีเหลืองได้มีโอกาสได้มาดูงานที่ประเทศ
สิงคโปร์ ขอกล่าวถึงสถาบัน ERC ก่อนว่าเรา
รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาแชร์ประสบการณ์
ร่วมกับอาจารย์หลายๆ ท่าน โดยเฉพาะ มิส
เตอร์เอดวิน ที่ให้โอกาสได้ชมการเรียนการ
สอนในคลาส และสิ่งที่สาคัญที่สุดจากทริปนี้
คือได้แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนครูจากทุก
โรงเรียนจากทัว่ ประเทศ สนุกมากค่ะ นอกจาก
ได้วิชาการแล้วยังได้ความสนุกสนานกับการ
ได้การไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญต่างๆ ใน
ประเทศสิงคโปร์ และสุดท้ายนี้อาหารอร่อย
มาก ขอบพระคุณมากค่ะ

ตัวแทนกลุ่มที่ 3 สีม่วง
อาจารย์ อำ�นวย สหกโร
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

สถาบัน ERC ได้จัดการศึกษาเป็นแบบระบบสมัยใหม่
เทียบเคียงกับประเทศตะวันตก มีการจัดการเรียนการสอน
แบบแบ่งเกณฑ์ตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะเห็น
ว่าในแต่ละระดับชั้นเรียนจะมีนักเรียนอยู่หลายอายุในรุ่น
เดียวกัน โดยกลุม่ สีมว่ งได้ศกึ ษาดูงานในชัน้ ของ Primary จะ
มีนักเรียน 10 - 25 คน ซึ่งห้องเรียนก็ทันสมัย และพวกเรา
ก็ได้แชร์ประสบการณ์การเรียนการสอนกับคุณครู ERC ด้วย ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีนักเรียนต่างชาติ มาเรียนภาษาอังกฤษ ก็จะเรียน
ในขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนของเขา ยังพูดไม่ได้ดีเท่าไหร่ และเขาจะมีวิธีการพัฒนาเด็กของเขาได้อย่างไร นั่นคือ
ประสบการณ์ที่ดี นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้แชร์ในหมู่ครูไทยด้วยกันแล้ว จึงขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ ใจดีของ ทวพ. ทุกท่าน
ที่เล็งเห็นความสัมพันธ์ของคุณครูที่จะได้เปิดโลกทัศน์ เพื่อนำ�ไปพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป
ตัวแทนกลุ่มที่ 4 สีส้ม
อาจารย์ สุปรียา เตจ๊ะตา
โรงเรียนสันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนกลุ่มที่ 2 สีแดง
อาจารย์ สุวารี วรรณเวช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

นีเ่ ป็นครัง้ แรกในชีวติ ทีม่ าเป็นกลุม่ อย่างนี้ ใน
กลุม่ สีแดงก็มจี งั หวัดกรุงเทพ บุรรี มั ย์ โคราช และ
มหาสารคราม บริษัท สำ�นักพิมพ์ไทยวัฒนาพา
นิชได้ดูแลอย่างดี มีน้องคอยดูแลตลอด รวมถึง
ในเรือ่ งของอาหารการกิน อร่อยมาก สำ�หรับการ
ศึกษาดูงานของ ERC เป็นสถาบันที่ให้ความเป็น
กันเอง แล้วก็ในการทำ�เวิร์คช็อป ไม่ได้ปล่อยให้
เราทำ�งานในกลุ่มของเราอย่างเดียว เขาแชร์ไอ
เดียให้เราตลอด การเรียนจะแบ่งเป็นระดับตัง้ แต่
เก่ง กลาง และอ่อน มีหลายเทคนิคการเรียนการ
สอนทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ก็สามารถนำ�ไปปรับใช้เมือ่ กลับ
เมืองไทยได้
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ก่อนอืน่ ก็ขอขอบคุณทาง ทวพ. ทีใ่ ห้โอกาสเราศึกษาดูงาน
ที่สถาบันต่างประเทศ และยังให้ประสบการณ์ตรงกับพวกเรา
ในการเยี่ยมชมสถานที่สำ�คัญต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ เป็น
ประสบการณ์ตรงที่ยั่งยืน สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนักเรียน หรืออาจจะเผยแพร่ให้ผอู้ นื่ ที่
สนใจ รู้สึกประทับใจมากที่อำ�นวยความสะดวกให้แก่พวกเรา
จึงอยากให้จดั โครงการแบบนีอ้ กี ตลอด นอกจากนีก้ ย็ งั ได้เพือ่ น
ได้มติ ร ซึง่ เราสามารถเข้ากันได้ภายใน 1 วัน ได้ดมี าก ซึง่ เรา
มีอุดมการณ์เดียวกัน คิดว่าคราวต่อไปจะได้รับความร่วมมือ
ให้การสนับสนุน ให้กับสมาชิกของครูของโรงเรียนเราต่อไป

ตัวแทนกลุ่มที่ 5 สีเขียว
อาจารย์ สัมภาษณ์ สิมเสมอ โรงเรียนเบ็ญจะ
มะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการนี้ มีข้อดีอยู่ 3 ประการ คือ 1. ได้เพื่อนที่หลาก
หลายอายุ ทำ�ให้เรามีเครือข่ายได้รู้จักกัน ซึ่งเป็นประโยชน์
มากในวงวิชาชีพเรา เพราะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสมาร่วม
โครงการนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำ� หรับครูในแวดวงอาชีพนี้
ประการที่ 2 ได้เรื่องทางวิชาการความคาดหวัง ในความ
คิดหวังตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเที่ยวอย่างเดียว แต่เชื่อ
ว่าในทาง ทวพ. จะต้องมีเรื่องทางด้านวิชาการด้วย ซึ่งก็ได้
มาพบและมาประสบในวันนี้ ถือว่า ประการที่ 3 คือ การได้
รู้จักมาชาร์ตไฟ เมื่อกลับไปก็แบตเตอรี่เต็ม การที่เราได้มา
เที่ยวสิงคโปร์ ทำ�ให้เราเห็นสภาพของประเทศสิงคโปร์ เรา
สามารถนำ�ประเด็นไปสอนเด็กได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
สะอาด และระเบียบวินัย เป็นประโยชน์ที่สามารถไปสร้าง
คุณลักษณะของนักเรียน
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WHY ASIAN NATIONS

DOMINATE GLOBAL
EDUCATION RANKINGS
The Learning Curve 2014 uses data gathered by The Economist Intelligence Unit to determine which countries are doing the best job in preparing students for the 21st century workforce. The report uses statistics
on such indicators as spending, school attendance, teacher salary, test scores (including PISA, TIMSS, and
PIRLS), employment rates and salaries to rank the countries. You could spend hours reviewing all of the
metrics Pearson and the Economist use to evaluate educational systems across the globe.
While the sheer volume of metrics
indicates that one bad score won’t
kill you, you can still identify plenty of
trends from the data. For instance,
Indonesia, Brazil, Thailand, and Chile
were among the lowest educational
performers of the 39 countries and
one region (Hong Kong) ranked, yet
they rank among the world’s top
spenders on public education as a
percentage of their total governments’ expenditures.
8
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What did affect achievement,
Pearson found, was when educational systems placed a priority on
basic skill development. Not surprisingly, the top four countries overall South Korea, Japan, Singapore, and
Hong Kong - all put an emphasis on
their students developing basic skills,
such as numeracy and literacy.

“The Learning Curve provides an
ever-deeper knowledge base about
precisely how education systems improve themselves,” said Sir Michael
Barber, Pearson’s chief education
advisor in a story on MENAFN.com.
“The rise of Pacific Asian countries,
which combine effective education
systems with a culture that prizes
effort above inherited ‘smartness’ is
a phenomenon that other countries
can no longer ignore.”
The United States finished 14th in
the composite rankings, a modest
improvement over the last report.
One thing that’s keeping America
from ranking higher is its low college
graduation rate, which is 20th in the
world.
In an interview with Education
Week last week, Barber said leading
countries graduate up to 90 percent
of their college enrollees. The U.S.,
meanwhile, only awards degrees
to about 50 percent of those who
begin college. And, as I noted in
a previous post, that percentage
is far lower for African-Americans,
Hispanic-Americans, Native Americans, and those of Pacific Islander
descent.
In addition to the rankings, Pearson
interviewed seven international
experts on education to supplement
the research and identify global
trends in education and workforce
development. The findings from
these interviews included:
• Half of the economic growth
in developed countries in the last
decade came from improved
skills, highlighting the importance
of skill development to growing an
economy.
• It’s no longer solely about the
three “Rs.” Yes, Reading, Writing and
Arithmetic are still critical, but so, too,
are what Pearson terms “non-cognitive skills,” such as communication,

leadership, emotional intelligence,
teamwork, entrepreneurship, global
citizenship, and problem-solving.
• It’s not just important to
develop skills. These skills must be
put to effective use in the workforce. If not, skills deteriorate at a
precipitous rate. This could have
stark consequences here in the US,
where, as I noted in a previous post,
36% of young college graduates find
themselves in jobs better suited to a
high school graduate.

• Technology is overrated. Notes
the report, “Technology can provide
new pathways into adult education,
… but is no panacea. There is little
evidence that technology alone
helps individuals actually develop
new skills.” Bad news for the sundry US edu startups and their VC
backers, who seem preternaturally
persuaded of ed-tech’s power to
magically improve this country’s
global education standing.

Even in the richest countries, fewer than
half of school students are career or college
ready, with the result that higher education
institutions and employers often find themselves re-skilling school-leavers before they
embark on the next phase of their lives,
• Adult education is not an
effective way to mitigate an underachieving K-12 school system.
“The more skills you have early in
life, the more you build on those,
and commensurately the more you
have later in life,” said Stanford
University Fellow Eric Hanushek in
the report. Those systems that teach
their students the basics early position their citizens to learn new skills
more readily, he added.
• While Scandinavian nations
lagged Asia in the education rankings,
they score highly in skill retention
because they encourage adults to
continuously expand their skills by
providing a low-cost infrastructure
to ensure this happens.
9
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“Even in the richest countries,
fewer than half of school students
are career or college ready, with
the result that higher education
institutions and employers often find
themselves re-skilling school-leavers
before they embark on the next
phase of their lives,” said Pearson
CEO John Fallon in the report’s
foreword.
In other words, as I’ve frequently
noted, it’s not how much money a
country spends on education, but
where and how it spends it, as well
as the cultural expectations a nation sets for student initiative, drive
and excellence.
Source: Forbes
Author: James Marshall Crotty

Round Table

and where they need improvement. - Strong students help others
- Determine proficiency / check Some students can support,
writing / ask questions
guide and even teach weaker stuIdentify how strong your students dents to become stronger.
are as soon as you can so you know - Mix nationalities
what action to take.
If you have students from different countries, mix them up so that

they have to use English as the common language.
- Observe
Be wary of your students / keep a
close eye and be attentive to what
they do and how they respond.
time OR collect the homework.
Choose monitors, select trustworthy and responsible students to assist
and support your teaching efforts.

Teaching Techniques Sharing Session

at ERC Institute Singapore during TWP ONE Teachers Educational Field Trip
Facilitator: Kevin Koh
Academic Head -English Program, ERC Institute Singapore

HOW TO ENCOURAGE WEAK
STUDENTS TO ENGAGE AND
PARTICIPATE IN CLASS

- Use cards
Students carry out a series of
instructions written on cards.
- Praise / build confidence
Give positive feedback to the
students to boost their morale/
confidence. e.g. award students
reward and commend students to
motivate them and show them as
good examples.
- Grammar practice
- Warm up/friendly
Create a friendly, comfortable
start to the lessons so that students
are ready to engage in further
instructions/learning. e.g. pass an
object and have the students with
the object perform an action.
- Speeches
- Substitution drills
The teacher first models a word
or a sentence and learners repeat
it. The teacher then substitutes one
or more key words, or changes the
prompt, and the learners say the
new structure.
- Share with others
Allow students to share what they
have learnt with their classmates; this
gives them time to practice.

HOW TO CREATE AN EFFECTIVE
LEARNING ENVIRONMENT FOR BIG CLASS

- Comfortable circumstances
Consider how your classroom
and your lessons can bring out the
best in the students by the layout
and ambience.
- Techniques
Consider a variety of teaching
techniques to gain the attention of
students.
- Group/pair games
Allow students to work with others
in order to help each other practice
with one another. It also helps them
adapt to communicating to others,
e.g. conduct smalls projects with
them.
10
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- Individual checking
Take time to review their work
so you can identify how good the
students are.
- Speed chatting
Similar to the speed dating concept, a student speaks with a partner for a short amount of time and
then the process is repeated with a
new partner.
- Personalization / modification
Adjust the class so it is directed
to the needs and interests of your
students.
- Constructive feedback
During/after class, build students
by helping them know their strengths

- Group work
Divide the big group into smaller
groups.
- Stronger students teach weaker
students
Some students can support,
guide and even teach weaker students to become stronger.
- Projects
Provide each of the groups special projects.
- Topic - divide
Divide students into groups, each
group presents different topics. e.g.
problems of their country.

- Brainstorm
Quick thinking and activity.
- Presentations
Have all the groups provide.
- Games
Introduce fun and relaxation
through meaningful games.
- Give assignments early to help
them prepare
- Give students a role/responsibility
You don’t need to do it all yourself; where possible, delegate tasks
and responsibility to your students.
Some students could be in
charge of keeping check on the

11
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- Use technology
- Set class rules / have them agree
Let them have some degree of
decision making for the class with
the intent of obtaining their support
and trust for the class.
- Cooperative learning
Classroom activities into academic and social learning experiences.
- Less teacher talk
Allow students to speak more in
your classes.
- Set up classroom - create another environment
- Experiential learning
Allow them to learn through experiencing things.
- Guest speakers
Invite other people to an activity
in your class/over the internet.
- Change the environment
Consider how your classroom
and your lessons can bring out the
best in the students by the layout,
seating, and ambience.
A classroom could be converted
into a restaurant.
- Passionate
Enjoy and have a strong desire
to teach/develop the enthusiasm
to teach.
- English camps - walk rally - immerse them into outside world
Organize group activities that
not necessarily held at your campus.
Have them move around.
- Individual
Treat them as individuals so they
know you care about their progress.
- Real life events
Use pertinent examples from real
life that students can relate to.

Global Desk

EAST ASIAN SCHOOLS

RANK BEST IN THE WORLD
WHAT ARE THEY DOING RIGHT?
“The idea is to give more countries, rich and poor, access to
comparing themselves against
the world’s education leaders, to
discover their relative strengths
and weaknesses, and to see
what the long-term economic
gains from improved quality in
schooling could be for them,”
OECD education directorAndreas
Schleicher told BBC News. “This
is the first time we have a truly
global scale of the quality of
education.”

ASIAN COUNTRIES

DOMINATE GLOBAL
EDUCATION RANKING
A new list of global educational rankings published by
the Organization for Economic
Co-operation and Development
(OECD) has several East Asian
countries at the head of the
pack.

The study was based on test
scores in math and science from
76 countries around the world.
These OECD rankings differ from
the think tank’s more well-known
PISA education rankings in that it
includes less affluent nations. The
2015 rankings bring together a
number of international assessments, including the Pisa tests,
which include reading as well
as maths and science, the TIMSS
tests, run by US academics and
the TERCE tests in Latin America.

Source: BBC News

OVERALL RANKING

2015

1. Singapore
2. Hong Kong
3. South Korea
4. Japan
5. Taiwan
6. Finland
7. Estonia
8. Switzerland
9. Netherlands
10. Canada
11. Poland
12. Vietnam

By incorporating data from less
affluent countries, a correlation
can be seen between economic
growth and educational ranking.
“Poor education policies and
practices leave many countries
in what amounts to a permanent
state of economic recession,”
according the OECD report
“The High Cost of Low Educational Performance,” written by
Eric Hanushek and LudgerWoessmann.
For example, in the 1960s
Singapore had a high level of
il iteracy and a struggling economy.
But it has since seen a drastic
improvement in both areas.
So, what are countries like
Singapore, Hong Kong, and
South Korea doing right?

“If you go to an Asian classroom
you’ll find teachers who expect
every student to succeed. There’s
a lot of rigour, a lot of focus and
coherence,” Schleicher said.
The success of these countries
is not solely a product of a Confucian dedication to education,
however, but also an
investment in teachers.
“These countries are also very
good at attracting the most talented teachers in the most challenging classrooms, so that every
student has access to excellent
teachers,” Schleicher added.
All teachers in Singapore receive
training from the National Institute
of Education and earn competitive
salaries with bonuses for high-

performers. New teachers get
paired with mentors, and compared
to US teachers, Asian teachers
typically spend less time teaching
and more time preparing lessons
and tutoring students, according
to Pearson Education.
Despite this success, there is
growing discontent about the
pressure this educational model
puts on students and increased
interest in making students not
only good test takers, but creative
thinkers. To combat these issues,
countries such as Hong Kong are
reducing class sizes and sending
teachers to Western countries to
observe how teachers encourage
creativity.

Source: The Christian Science Monitor / Author: Rowena Lindsay / Published: May 13, 2015
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Global Desk

THE SECRET OF

SINGAPORE’S

SUCCESS IN EDUCATION
Lee Kuan Yew’s achievements have been the subject
of much global discussion since his recent death. But
one aspect of his success has been little mentioned:
the investments that he, and his successors, made in
education. His strategy, he would often remark, was
“to develop Singapore’s only available natural resource,
its people”.

Today, Singapore routinely
ranks among the top performers in educational attainment, as
measured by the Organisation
for Economic Cooperation and
Development’s Programme for
International Student Assessment.
Moreover, though a city-state of
just five million people, Singapore
boasts two universities among the
top 75 in the latest Times Higher
Education World University Rankings, the same number as China,
Japan and Germany.
How did that happen? What did
Mr Lee and Singapore do right?
For starters, it should be emphasised that Singapore’s education
system was not designed de novo
by Mr Lee and his colleagues.
Rather, it was built on the very
solid foundations inherited from
Singapore’s British colonial past.
In contrast to many of his con-

temporaries among post-colonial
leaders, Mr Lee was not afraid to
embrace whatever elements from
that past that would prove useful
to the nation-building enterprise.
Nowhere is this approach
more evident than in education.
Many of the country’s premier
educational institutions - for
example, the National University
of Singapore (founded in 1905),
Raffles Institution (founded in 1823),
and the Anglo-Chinese School
(founded in 1886) - significantly
predate independence. Moreover,
the curriculum for secondary education is modelled on the British
O-level and A-level qualifications
(with some adaptation to account
for the generally higher average
attainment levels of students in Singapore). And, though infrastructure
is by no means neglected, the key
focus of educational investment is
students and teachers.
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A national system of generous scholarships enables the best
students to avail themselves of an
education at some of the world’s
premier universities, even as Singapore develops its own world-class
institutions. With starting salaries above the national median,
the teaching profession attracts, develops and retains some
of the best graduates.
Moreover, Singapore’s education system is unabashedly
meritocratic (some might say
elitist) in its focus on identifying and developing the very
best talent and, equally important, directing it towards public
service.
Government scholarship
recipients are obliged to serve in
the public sector for a minimum
of two years for every one year
of study. The same meritocratic
approach governs the development and promotion of teachers.
Top-performing teachers are given
leadership responsibilities without
excessive regard to tenure, and

there is a revolving door between
the Education Ministry, classrooms,
and school administration. Educators are frequently seconded to
carry out policy work. Many subsequently choose to return to the
classroom.
The elitist tendency in
Singapore’s education system
is tempered by the fact that
quality education is available for
all levels of academic aptitude.
Singapore is rightly proud of its
elite secondary and tertiary academic institutions, but one could
argue that the hidden gems
of the system are the hundreds
of neighbourhood schools, the
Institute of Technical Education,
and polytechnics that provide
high-quality education for all.
Singapore’s education system is
relentlessly forward-looking. From
adopting bilingualism with English
(in addition to the mother tongue
of Mandarin, Malay or Tamil), to
its focus on science, technology,
engineering and mathematics
(Stem), Singapore anticipated

many of the key education strategies being adopted by today’s
policymakers.
The choice of English was driven
by history and a multi-ethnic society’s need for a common language. But it was also a prescient
recognition of English’s rapid
emergence as the lingua franca
of global commerce and science,
and that once entrenched it was
likely to remain so for decades,
if not centuries, to come. In this
regard, too, Mr Lee distinguished
himself from other post-colonial
leaders of his generation. Rather
than pandering to narrow nationalist sentiment and opting for the
majority language and culture, he
and his colleagues chose to adopt
a global language for a global city.
Finally, Singapore’s education
system evolves with the times and
in the light of new evidence. In the
1990s, Singapore’s policymakers,
concerned that their approach
to education might be somewhat
regimented and overly focused on
Stem, began to provide avenues
15
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for excellence in the humanities,
arts and sport.
That rebalancing is still ongoing,
with a new emphasis on identifying ways to foster creativity and
entrepreneurship.
For Singapore’s founding father,
education went beyond formal
schooling. As he put it in a speech
in 1977: “My definition of an educated man is a man who never
stops learning and wants to learn.”
Indeed, Singapore’s world- class
education system will be one of
Mr Lee’s most enduring legacies.
It was fitting that his state funeral
took place at the National University of Singapore.
Source: The Straits Times
Author: Stavros N. Yiannouka - A former
executive vice-dean of the Lee Kuan Yew
School of Public Policy at the National University
of Singapore, and is chief executive officer
of the World Innovation Summit for Education
(Wise), an initiative of the Qatar Foundation.
Published: April 11, 2015

Peek Siam

THAILAND GREEN MECH
CONTEST 2015
ส่งเด็กไทย โชว์นวัตกรรมในเวทีโลก

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ร่ ว มกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และวิ ท ยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำ�หนดจัดให้มีจัดการ
แข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ชุด สือ่ การเรียนรู้ ด้านกลไก
โครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Green Energy)
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนทั่วประเทศ
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ภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Green
Mech Contest 2015 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ รณรงค์ แ ละกระตุ้ น ให้ เ ยาวชน ได้
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในเชิง
วิศวกรรมและสร้างสรรค์งานทาง ด้าน
กลไกต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชน ฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นวิศวกร และ
นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสามารถให้กับ
ประเทศไทยต่อไป
โดยในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
เวลา 8.30 - 16.30 น. ได้จดั ให้มกี ารแข่งขัน
คั ด เลื อ กที ม ชนะเลิ ศ เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน
ประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันนานาชาติ
ณ ประเทศไต้หวัน ในงาน “World Green
Mech Contest 2015 ณ National Taiwan Normal University Taipei, Taiwan
ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร The Grand
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รังสิต
รศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์
ประจำ�ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กล่าวว่า “ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด

53 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 13 ทีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 ทีม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 ทีม ซึ่งหัวข้อ
จะแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น ระดับ
ประถมศึกษาได้รับโจทย์ “แผ่นดินไหว”
ส่วนระดับมัธยมตอนต้นได้รับโจทย์ “เกิด
พายุ” และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โจทย์ที่ได้รับคือ “ดินโคลนถล่ม” ซึ่งจาก
โจทย์ที่ให้ไปทำ�ให้เราเห็นว่าเด็กๆ มีความ
คิดทีห่ ลากหลาย ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้
พลังงานสะอาด ปีนี้มีโรงเรียนส่งเด็กมาก
ขึ้น เด็กเองก็มีพัฒนาการขึ้นเยอะมาก สิ่ง
ทีเ่ ขาคิดเพือ่ ตอบโจทย์มคี วามอลังการและ
มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อว่าเราสามารถ
แข่งขันในเวทีโลกได้ภาคภูมิทีเดียว”
สำ � หรั บ เสี ย งสะท้ อ นจากใจผู้ ช นะ
เลิศ ระดับประถม ได้แก่ ทีมดรีมแลนด์
โรงเรียนอนุบาลชนแดน อำ�เภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด.ช.ศราวุธ ยอดทองคำ�
ป.6 อายุ 12 ปี กล่าวว่า “ดีใจมากครับ
เป็นความใฝ่ฝันที่จะได้ไปไต้หวันก็เลยตั้ง
ชื่อว่า ดรีมแลนด์ครับ ซ้อมกันหนักมาก
3 เดือน วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเย็น พัก
เที่ยง ซ้อมทุกเวลาครับ ดูจากอินเตอร์เน็ต
ดูของประเทศอื่นๆ เขาเก่งครับ พวกผมก็
พยายามเต็มที่ ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ชอบ
ที่มีของเล่นด้วยครับ”

ระดับมัธยมต้น ได้แก่ ทีมดารา ALL
4 ONE โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัด
เชี ย งใหม่ ด.ช.อั ษ ฎาวุ ฒิ มะโนธรรม
ม.3 อายุ 15 ปี กล่าวว่า “ภูมิใจ ดีใจ
ที่สุด เพราะซ้อมกันเหนื่อยมาก ช่วงปิด
เทอม 3 เดือนไม่ได้ไปเที่ยวครับ ต้อง
ซ้อมให้ชำ�นาญ ต้องการไปไต้หวันครับ
ครั้งที่แล้วรุ่นพี่ที่ได้แชมป์ไปไต้หวัน สอบ
ติดวิศวกรรมเชียงใหม่ โตขึ้นผมก็จะเป็น
วิศวกรเหมือนกัน”
ระดั บ มั ธ ยมปลาย ได้ แ ก่ ที ม 7.6
ริตเตอร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นายตุลาการ ปอสูงเนิน ม.5
อายุ 17 ปี กล่าวว่า “ตื่นเต้น ดีใจ หาย
เหนื่อย เรามีเวลาน้อยครับ ในช่วงเวลา
1 อาทิตย์ ต้องซ้อมหนักมาก ประยุกต์
จากที่อาจารย์สอนแล้วมาคิดต่อยอดอีก
ที หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ต้องขอบคุณ
อาจารย์ที่สละเวลามาสอนพวกเรา และ
ผลักดันเด็กไทยให้มีโอกาสในเวทีโลก”
World Green Mech Contest เป็น
โครงการที่ เ ปิ ดเวที โ ลกให้ เ ด็ ก ไทยได้ มี
โอกาสแข่งขันในระดับสากล ส่งผลให้การ
เรียนรู้และพัฒนาการของเด็กไทยก้าวไป
ไกลมาก และยังได้เปิดโอกาสอีกมากมาย
แก่ เ ด็ ก ไทยที่ ด้อ ยโอกาส เด็ ก ไทยใน
โรงเรียนห่างไกล เด็กไม่ปกติ เพื่อให้พวก
เขาได้มโี อกาสเท่าเทียมกับเด็กไทยคนอืน่ ๆ

17

ONE Teachers Network

10

Amazing facts
about the world

• A snail can sleep for three years.
• All polar bears are left-handed.
• It is physically impossible for pigs
to look up into the sky.
• Hydra - an aquatic creature is
the only living creature that
never dies. It regenerates,
replacing its cells with fresh ones.
• Elephants are the only animals
that can’t jump.
• Coca-Cola was originally green
because of fresh cocoa leaves.
• The bulletproof vest was actually
invented by a pizza delivery guy
from Detroit USA, after he was
shot twice on the job.
• The strongest muscle in the body
is the tongue.
• The first product to have a bar
code was Wrigley’s gum.
• A duck’s quack doesn’t echo,
and no one knows why.

What’s Up!

THE BEST

UNIVERSITY
OF ASIA 2015
The Times Higher Education
Asia University Rankings 2015
are based on the same criteria
as the “THE World University
Rankings”, powered by Thomson Reuters. We judge world
class universities across all of
their core missions - teaching,
research, knowledge transfer
and international outlook.

Nanyang Technological University

Seoul National University

1

NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY
AT SINGAPORE

Nanyang Technological University (NTU
Singapore) is a young, research-intensive
university on a rapid global rise. Its ecofriendly campus, named one of the world’s
15 most beautiful campuses, is home to
33,000 undergraduate and postgraduate
students in the colleges of Engineering,
Business, Science, and Humanities, Arts, &
Social Sciences. In partnership with Imperial College London, NTU Singapore has a
new medical school, the Lee Kong Chian
School of Medicine.
NTU Singapore has several world-class
national institutes - the National Institute
of Education, S Rajaratnam School of
International Studies, Earth Observatory
of Singapore, and Singapore Centre on
Environmental Life Sciences Engineering
- and various leading research centres
such as the Nanyang Environment & Water Research Institute, Energy Research
Institute @ NTU and the Institute on Asian
Consumer Insight.

The University of Tokyo

Seoul National University

2

THE
UNIVERSITY
OF
TOKYO AT JAPAN

The University of Tokyo (UTokyo) has led
research and education in Japan since our
foundation as a national university in 1877.
For more than a century, we have been
nurturing minds that have gone on to explore space, win Nobel Prizes and expand
the frontiers of human knowledge. Today,
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over 5,500 faculty and over 27,000 students
make UTokyo one of the most important
global hubs of research and education in
one of Asia’s most exciting cities.
UTokyo is networked with top universities
and research institutions from all parts of
the world and the flow of students, research
and researchers creates a truly global campus. UTokyo also goes abroad to bring our
university to the world, through events such
as the UTokyo Forum, held in close partnership with globally renowned academic
institutions around the world since 2000.

3

SEOUL
NATI
O
NAL
UNIVERSITY
AT
SOUTH KOREA

4

PEKING
UNIVERSITY
AT CHINA

Since its beginning, SNU has been the
cradle of liberal education and fostered
a lifelong love of learning in our students.
In our commitment to prepare students
to work and live in an increasingly competitive global environment, SNU trains
the most outstanding students in Korea in
a wide array of areas in its undergraduate, master’s and doctorate programs. Its
freshmen belong to the top 2.5% of those
who take the National University Entrance
Examination.
Faculty members at SNU are also highly
qualified, with a talent for scholarship and
a dedication to teaching. Of all faculty
members, 96.5% have doctoral degrees,
most of which have been earned from
prestigious universities around the world.
The resulting report of satisfaction level
among the graduates and career advantage is the highest in the nation.

Founded in 1898 as the Imperial University of China and renamed in 1912,
Peking University (PKU) maintains a high
intellectual reputation in Asia and around
the world.
Founded upon the rich cultural history
and academic heritage of Peking University, Guanghua School of Management
strives to ‘create the modern global management thinker’ and cultivate business
leaders driven to promote social progress,
offering a full array of degree programmes
including undergraduate, graduate MBA
and EMBA.
Source: www.timeshighereducation.co.uk
Powered by Thomson Reuters.
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Zupzip

บรรยากาศซาบซึ้ง ระหว่างคุณครู
และศิษย์รัก วันไหว้ครู 2558

DID
YOU KNOW
AMAZING FACTS ABOUT

“รักและปรารถนาดีกับลูกศิษย์ผู้
น่ารักทุกคน ดอกไม้ไม่สำ�คัญเท่ากับ
การที่ ไ ด้ เ ห็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ป ระสบความ
สำ�เร็จและเป็นคนดี”
อาจารย์ชุมพล ภูพันนา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

“การว่ากล่าวตักเตือนไม่ใช่ไม่เอ็นดู
ไม่รัก แต่อยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดี
และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม”
อาจารย์จิระวัฒน์ ศรีสุข
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
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FINLAND’S UNORTHODOX
EDUCATION SYSTEM
• Finnish children don’t start
school until they are 7.
• There is only one mandatory
standardized test in Finland,
taken when children are 16.
• All children, clever or not,
are taught in the same
classrooms.
• Science classes are capped
at 16 students so that they
may perform practical
experiments every class.
• The difference between
weakest and strongest
students is the smallest
in the World.
• 93 percent of Finns graduate
from high school. (which is
17.5 percent higher than
the US)
• 43 percent of Finnish
high-school students go
to vocational schools.
• Elementary school students
get 75 minutes of recess
a day in Finnish versus an
average of 27 minutes in
the US.
• Teachers only spend 4 hours
a day in the classroom, and
take 2 hours a week for
“professional development”.
• All teachers in Finland must
have a Masters degree,
which is fully subsidized.
• Teachers are selected from
the top 10% of graduates.
• Teachers are effectively
given the same status as
doctors and lawyers
21
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ชุดแบบฝกหัดเสริมภาษาอังกฤษ

The Heart of Teaching

12 RULES OF

เพื่อพัฒนาทักษะ คำศัพท และไวยากรณ

GREAT TEACHING

สินคานำเขา

Recently, I’ve been thinking of the universal truths in teaching. Students
should be first. Don’t always start planning with a standard. Questions
matter more than answers. Trust is a currency of a human classroom.
So I thought I’d gather twelve
of them to start with. The idea of
“good teaching” is an idea we get
at a variety of different ways, So
then, here are some rules we might
consider when making sense of
this idea of what makes a teacher
great. Thanks to Sylvia Duckworth
for the great illustration, who went
all out and added all 15.

If you can’t make them curious, teach something else. I’ve
theorized that there are stages to
curiosity - and even things that
make students curious. as well.
1. Start small.
Taskmasters seek compliance.
This is how great things are built. Good teachers seek engaged stuCurriculum.Relationships.Portfolios. dents. Great teachers - somehow,
Take your time - this is a marathon, some way - find out what makes
not a sprint.
students click, and use it.
2. Embrace that there is
no one way.

Learning models, for example,
are the new teaching strategy.
Traditionally, teachers focus on
“strategies” to “teach.” Reciprocal
teaching.Lit circles.Accountable
talk. Of course, these have value.
But the modern approach
should have as much to do with
what students access, when, how,
and why as it does with “what
students do in the lesson.” Selfdirected learning.Scenario-based
learning.Project-based learning.Inquiry-based learning.Game-based
learning. These are the strategies
that matter first.

แบบฝกหัดไวยากรณ ใหคำอธิบายตามหัวขอ
มีตัวอยางที่เขาใจงาย และมีภาพประกอบเสริมความ
เขาใจ ทายเลมมีภาคผนวก Comparison of Adjectives,
Comparison of Adverds, Irregular Verds และ Phrasal Verbs

5. Experiment.
Experiment.Experiment.

Teaching is a craft. Play with
it. A little more of this, a little less
of that.This new tool. Start here
instead of there. Try this instead.
Throw this out. Welcome this in.
Not only does this keep things
fresh for students, but it keeps you
sharp and relevant as an educator
as this big world keeps on turning.
6.	Don’t always start

planning with a standard.

8. Be concise.

When explaining, less is more.

22

ONE Teachers Network

Grammar in Context 1-6

9. Know your pedagogy.

แบบฝกหัดไวยากรณเพื่อเรียนรูและฝกใชไวยากรณจากบริบท
ใหคำอธิบายการใชไวยากรณหัวขอตางๆ และแสดงการใช
ไวยากรณตามหัวขอนั้นๆ ใหเห็นในบทอาน

Know the difference between
confusing and complex. Between
differentiation and personalized
learning. Between project-based
learning, and learning through
projects. Between difficulty and
rigor.

Grammar and Vocabulary Practice Worksheets 1-6
แบบฝกหัดไวยากรณและคำศัพทในรูปแบบปรนัยและเติมคำใน
ชองวาง มีใบงานฝกไวยากรณเลมละ 70 ใบ ใบงานฝกคำศัพท
เลมละ 70 ใบ

10. Help students

ask great questions.

This can happen by modeling
them, celebrating them, assigning points for them, curating and
publishing them - whatever you
can do to help students see what
a great question implies. Here are
8 strategies to help students ask
great questions, for starters.

Complete Practice Book for Grammar,
Vocabulary & Comprehension 1-6
แบบฝกหัดไวยากรณ คำศัพท และทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
มีแบบฝกหัดในรูปแบบปรนัย เติมคำในชองวาง และคำถาม
ปลายเปด

11.	Be interesting.

Be unpredictable. Challenge
authority. Connect with students
both through your teaching and
in lieu of your teaching. Begin
class with a bang - a crazy idea,
interesting story, great song, funny
joke. That said…

Know that it’s okay to think
technology-first. Or curriculum first.
Or standards.Or data.Or (ideally)
student-first. There are dozens of
ways to plan content. What mat3.	Trust the people
ters is the power and sustainability 12.	It’s not about you.
around you.
of the learning as it manifests in the So don’t be the center of atYour students, first and foremost. classroom.
tention. Charismatic teachers are
But this goes for parents, and colgreat - everybody loves them leagues as well. It may not always 7.	Teaching is always
but if your voice and personality
work out the way you want, but changing.
dominate the classroom on a daily
if you’re the only one in control, Technology.Curriculum.Assess- basis, things are out of balance.
Source :www.teachthought.com / By :Terry Heick

Grammar & Usage 1-6

there will be a net loss of capac- ment.The value systems of students.
ity for the ecology of learning you Since these are always changing,
participate in and serve.
your teaching be should as well.
4.	In learning, curiosity
is everything.

สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช

English Guide Secondary Express 1-2
หนังสือคูมือใหความรูและแนวทางการฝกฝนไวยากรณ คำศัพท
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การเขียน และการพูด
ใหยกตัวอยางที่ชัดเจนและแบบฝกหัดหลากหลาย

Strengthen English Phrasal Verbs
แบบฝกหัดเพื่อฝกฝนการใชกริยาวลี

Strengthen English Vocabury

เฉ

ลย

ทุก

ช
ทา ุดมี
ยเ
ลม

แบบฝกหัดเพื่อฝกฝนการใชคำศัพท
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