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สสส. ผนึกพลัง มศว และสระแกว พัฒนาโมเดล “อาน อาน อาน” ลด Learning Loss 
 

 สสส. , มศว , สพป. สระแกวเขต 2 และ อบต.ผานศึก รวมลงนาม MOU โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนตนแบบอาน

สรางสุข : อาน เขียน เรียนรู อยางมีความหมาย สมวัย และมีความสุข (อาน อาน อาน) ลดภาวะ Learning Loss ณ หองประชุม

ใหญ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรุงเทพฯ 

 เด็กปฐมวัย คือ เด็กชวงอายุตั้งแต 0 – 6 ป มีจำนวนประมาณ 4.2 ลานคน เปนชวงวัยที่ระบบประสาทและสมอง

เจริญเติบโตในอัตราสูงสุดกวา 80 % ของชีวิตมนุษย เปนชวงเวลาของการวางรากฐานการเรียนรูและพัฒนาการทั้งดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ อยางมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ 

 มีรายงานจำนวนมากชี้ใหเห็นถึงความลมเหลวทางการเรียนของเด็กสวนใหญในประเทศไทย ที่เปนผลจากความออนแอ

ทางภาษาและการอาน เห็นไดทั้ง จากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ชี้วา มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รอยละ 5 อานไม

ออกเขียนไมไดโดยสิ้นเชิง และมากกวารอยละ 30 หรือ 1 ใน 3 อานไมคลองเขียนไมคลอง นอกจากนี้จากผลการจัดอันดับ

ทางการศึกษานานาชาติ เชน โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) หรือการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติพ้ืนฐาน (O-

Net) ลวนแตมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาครึ่งของเกณฑมาตรฐาน ท้ังวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทย ซึ่งแสดงให

เห็นวา ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง 

 นางญาณี รัชตบริรักษ รักษาการผูอำนวยการสำนักสรางเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปญญา สสส. กลาววา “ใน

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 โลกการศึกษาตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ หลายโรงเรียนปดและเปลี่ยนไป

เรียนออนไลน กลายเปนสาเหตุของความเหลื่อมล้ำ ประสิทธิภาพของการเรียนรูของผูเรียนต่ำกวาที่ควร เด็กหลุดออกนอกระบบ 

และอีกนานัปการ จากรายงานเรื่อง The state of the global education crisis: a path to recovery ของ UNESCO รวมกับ 

UNICEF และ World Bank ชี้ใหเห็นวา ปญหารายแรงท่ีแฝงมากับการปดโรงเรียน และอาจกลายเปนภารกิจใหญท่ีรัฐและผู

กำหนดนโยบายตองเอาใจใสฟนฟูแกไขในระยะยาว นั่นคือ ภาวะสูญเสียการเรียนรู (learning losses) ของเด็กทั่วโลก สสส. โดย 

แผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน จึงเรงศกึษาโมเดลที่เหมาะสมเพื่อรวมแกไขปญหาวิกฤติในครั้งน้ี” 

 นางสุดใจ พรหมเกิด ผูจัดการแผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน สสส. กลาวเสริมวา  “แผนงานสรางเสริม

วัฒนธรรมการอาน สสส. ไดรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2  และองคการบริหารสวนตำบลผานศึก จังหวัดสระแกว  จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU)  เพ่ือดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนตนแบบอานสรางสุข : อาน เขียน เรียนรู อยางมีความหมาย สมวัย และมี

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพมิพเดลินิวสออนไลน  ฉบับประจำวนัที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 หนา  มูลคาขาว  180,000.- 
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ความสุข หรือ “อาน อาน อาน” โดยเลือกพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลผานศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาโมเดลตนแบบของสถานศึกษาที่ใชการอานหนังสือใหเด็กฟง สรางกระบวนการเรียนรูอยางมี

ความสุขในกลุมเด็กปฐมวัย และเชื่อมรอยตอของวัยเรียนประถมศึกษา เพื่อนำไปสูการจัดการความรู เพื่อขยายผลในสถานศึกษา

อ่ืนๆ เราเชื่อวา แมจะเปนโรงเรียนที่หางไกล แตหากครูไดพัฒนากระบวนการใหเด็กเปนเจาของความรู ครูมีความผูเขาใจสื่อและ

ออกแบบกิจกรรมการอานสอดคลองวิถีและบูรณาการกลุมสาระการเรียนรตูางๆ ไดโดยใชฐานที่แข็งแรงของ “การอานหนังสือให

เด็กฟง” ก็สามารถทำใหเด็กๆ มีพัฒนาการการเรยีนรอูยางกาวกระโดดได” 

 ดานผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงทิวา แยมรุง คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาววา 

“คณะศึกษาศาสตร มศว มีความมุงหวังวา การดำเนินงานท่ีเสริมศักยภาพของครูและเด็กในโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน

ตนแบบอานสรางสุข : อาน เขียน เรียนรูอยางมีความหมาย สมวัย และมีความสุข จะเปนโมเดลตนแบบ ทำใหระบบ

การศึกษา และสังคม เห็นการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ แตมีความหมายทั้งกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูของครู ชุมชน 

และครอบครัวของเด็ก อนัจะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรูในวงกวางตอไป” 

 ทางดาน นายชาญ สมสุขสันต นายกองคการบริหารสวนตำบลผานศึก กลาวเพ่ิมเติมวา “โครงการวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนตนแบบอานสรางสุข : อาน เขียน เรียนรู อยางมีความหมาย สมวัย และมีความสุข หรือ “อาน อาน อาน ไดพัฒนา

ศักยภาพครูแกนนำ ระดับกอนอนุบาลจนถึงประถมศึกษา จำนวน 48 คน จาก 9 สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร โรงเรียนบีกริม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพัฒนานิคม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหนองปรือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผลอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสาวเอ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองสังข มี

นักเรียนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ รวม 930 คน และมีหนังสือเด็กที่มีคุณภาพหมุนเวียนในโครงการกวา 3,360 เลม” 

 ผูสนใจกิจกรรม สามารถติดตามขอมูลไดทางเฟซบุกแฟนเพจ “อานยกกำลังสุข” และเพจ “อาน อาน อาน”... สามารถ

ติดตามตอไดท่ี : https://www.dailynews.co.th/news/1591103/ 


