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อัปเดตความรู้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

กับ EDUCA Online Workshop 

สวัสดีเพื่อนครูทุกคนค่ะ 

รู้ตัวอีกทีก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้ว เป็น

อย่างไรกันบ้างคะ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 

ไปหมาดๆ หลังมีช่วงปิดเทอมสั้นๆ เดือน

ธันวาคมปีนี้แตกต่างไปจากทุกปีเลยนะคะ 

COVID-19 กล ับมาอ ีกคร ั ้ ง  ส ่ งผล ให้

โรงเรียนหลายแห่งต้องกลับมาจัดการสอน

ออนไลน์กันอีกครั้ง แม้ว่าจะมีวันหยุดยาว

หลายวันและอากาศเย็นสบายช่วงสั ้น ๆ 

EDUCA รู ้ว่าคุณครูทุกท่านคงยุ่งกับงาน

อย่างต่อเนื่อง เอาใจช่วยทุกคนค่ะ 

 

 

 

ส าหรับครูที่เป็นแฟนประจ างาน EDUCA ใน

ทุกปี คงจะยังจดจ าภาพบรรยากาศที่เราจะ

ได้พบหน้ากันในเดือนตุลาคม ปีน ี ้แม้ว่า

บรรยากาศจะไม่เหมือนเดิม เนื ่องจากเรา

ปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบการจ ัดงานมาเป็ น

ออนไลน์เต็มตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน

มา แต่เราเชื่อว่างานในครั้งนี้จะเป็นการเปิด

โอกาสให้ครูจากทุกจังหวัดทั่วไทยได้รับ

ความสะดวกมากยิ ่งข ึ ้นก ับการอัปเดต

ความรู้ใหม่ๆ ที่ประหยัดทั้งราคาและไม่ต้อง

เสียเวลาเดินทางค่ะ 

 

EDUCA Review ฉบ ั บ นี้  เ ร า เ ก ็ บ ต ก

บรรยากาศ EDUCA 2020 มาฝากครูที่

อาจจะไม่ได้เข้าร่วมงาน หรือครูที่อยากจะ

ทบทวนหัวข ้อที ่น ่าสนใจไว ้ เป ็นไอเดีย

จัดการเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจในการ

ท างาน ก่อนก้าวสู่ปีใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้

ค่ะ สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนให้เพื่อนครูทุก

คนต ิดตาม EDUCA Review ก ันอย ่าง

ต่อเนื่อง อย่าลืมกดติดตามเราในทางช่อง

ต ่างๆ ไม ่ว ่าจะเป ็นเพจและไลน์  ในชื่อ 

@educathai เพื่อไม่พลาดข่าวสารใน 

แวดวงการศึกษาก่อนใครนะคะ 

 

ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ ์

บรรณาธิการ 
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อะไรท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก

บางคนกลายเป็นยาขมที่ต้องกล ้ากลืนฝืนใจ 

แต่ส าหรับบางคนกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุก

และน ่าต ื ่นเต้น ส ่วนหนึ ่งอาจเป ็นเพราะ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่พวกเขาได้รับจาก

การเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน 

หรือการเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้จะตอบ

โจทย์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร การจัดการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นงานท้าทาย

ส าหรับครูทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะครูที่

สอนเด็กเล็ก หัวใจส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของ

ผู้เรียนแต่ละช่วงวัย วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้เด็ก

เรียนรู้ได้อย่างสนุกและมีทัศนคติที่ดีกับการ

เรียนคือ การปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ผ่านการ

เล่นและการลงมือท า (Learning by doing) 

เม ื ่อไรที ่คร ูน  าหลัก 4C เข ้ามาใช ้ก ับการ

จัดการเรียนรู ้ ไม ่ว ่าจะเป็นเร ื ่องใดก็ตาม 

บทเรียนนั้นๆ จะเปลี่ยนจากความรู้ในหนังสือ 

สู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็ก 

และยังต่อยอดไปยังเรื ่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กัน ซึ ่งหลัก 4C นี้ประกอบด้วย Connect-

Construct-Contemplate-Continue  

1. Connect: บท เร ี ยนควรสร ้ างความ

เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของเด็ก เรื่องราว

ที่เด็กๆ สนใจ 

2. Construct: เปิดโอกาสให้เด็กสร้างความรู้

ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม คิดหาค าตอบ 

วิธีการด้วยตนเอง 

3. Contemplate: คุณครูมีค าถามระหว่าง

ทาง คอยกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิดไปเรื่อย ๆ 
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4. Continue: ส่งต่อความคิดและความสนใจ

ในเรื ่องนั ้น ๆ ไปยังเรื ่องอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน 

 

นอกจากนี้ การที่เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรได้ดี

นั้น ในทางจิตวิทยายังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่ง

เข ้ามาเก ี ่ยวข ้องด้วย เร ียกว่า Flow คือ

สภาวะไหลลื่นทางความคิดของคนที่มีสมาธิ

จดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสามารถท าสิ่ง

นั ้นได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ร ู ้ส ึกเหน็ด

เหนื่อย ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ

คงทน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้จึง

ควรค านึงถึงปัจจัยนี้ด้วยคือ ไม่ยากหรือง่าย

จนเกินไป ทั้งในเชิงเนื้อหาหรือทักษะที่ใช้ 

 

ส าหรับครูที่สอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเล็ก 

สื่อการเรียนรู้ที ่ช่วยให้เด็กเห็นภาพได้มาก

ยิ่งขึ้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชั้นเรียน 

อพวช.และ บริษัท Gammaco ก็มีส ื ่อการ

เรียนรู้ที ่หลากหลายที่ครูสามารถน ามาใช้

จัดการเรียนรู ้ให้เด็กๆ ได้ เช ่น เครื ่องมือ 

Number Balancing ท ี ่ สอนการค  านวณ

เบื้องต้น เศษส่วน และสามารถเชื่อมโยงกับ

สาระฟิสิกส์ได้ด้วย หรือ Lego Education 

ส าหรับการสอนเรื่องเลขฐานสองและการคิด

รากที่สอง 

 

คณิตศาสตร์ที่เปรียบเสมือนยาขมของเด็กๆ 

จะกลายเป็นของหวานได้ไม่ยาก หากครูยุค

ใหม่สร้างสรรค์บทเรียนที่ผสมผสานไปกับ

การเล่นให้เด็กเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้พวก

เขาได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เรียบเรียงจาก EDUCA 2020 Online Workshop  

หัวข้อ Fun Math: คณิต คิดสนุก โดย คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

และ ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชต ิ- บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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สะอาดจะดีกว่า แต่ในกระบวนการทั่วไปอาจมีการใช้สารเคมีอื่นๆ ด้วย เช่น บอ

แรกซ์ สารหนู ฟอร์มาลีน เกลือ แอลกอฮอล์ สารส้ม ซ่ึงการใช้แอลกอฮอล์ถือ

ว่าอันตรายน้อยที่สุด 

ขัน้ตอนการสตฟัฟ์กุง้ 

1. ตรวจและท าความสะอาดกุ้ง 

2. แยกส่วนหัวและตัว ผ่าท้อง 

3. ดึงเนื้อและท าความสะอาดให้หมด 

4. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอลล์แล้วทาล าตัวข้างใน 

5. ฉีดแอลกอฮอล์ 80-90% ที่ขาและก้าม เมื่อแอลกอฮอลล์เต็มแล้วก็จะไหล  

ออกมาผ่านหัวกุ้ง 

6. ใช้ส าลีค่อยๆ ยัดเข้าไปที่ส่วนตัวและหัวทีละน้อยจนเต็ม 

7. ทากาวที่หัวและตัวกุ้งให้ติดกัน 

8. น ามาเซตท่าบนโฟมด้วยเข็มหมุดหรือไม้จิ้มฟัน และทิ้งไว ้14 วัน  

หรือ 3 สัปดาห์จนแห้ง 

9. เพนท์ด้วยสีน ้ามัน เทียบกับภาพที่ถ่ายไว้ หรือหากอยากได้แบบธรรมชาติก็

ไม่ต้องทาสี 

  

 

สัตว์สตัฟฟ์ คือ หนึ่งในสิ่งจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ 

เป็นอย่างมาก เพราะโอกาสที่เราจะได้เห็น

สัตว์หายากเหล่านี้ในขณะที่ยังมีชีวิตนั้นมี

ไม่มากนัก เพราะอาจเป็นสัตว์ที ่ใกล้สูญ

พันธุ์ หรือแม้จะเป็นสัตว์ที่พบเจอได้ง่ายอยู่ 

แต่โอกาสที ่จะได ้ เห ็นหร ือส ังเกตสัตว์

เหล่านั ้นอย่างใกล้ชิดอาจท าไม่ได้  สัตว์

สตัฟฟ์จึงเป็นสื่อการสอนที่มีไว้ให้ เราได้

ศึกษาสรีระวิทยา ได้เห็นความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ ทั่วโลก 

 

ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ที่สนุกกับการผลิต

สื่อการสอนด้วยตนเอง เรามีไอเดียเปลี่ยน

ห้องเรียนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมด้วย

การสร้างสัตว ์สตัฟฟ์แบบง่ายๆ จาก

วัตถุดิบที่หาได้ในท้องตลาด นั่นก็คือ กุ้ง 

อาจใช้กุ้งก้ามกราม หรือกุ้งมังกรกไ็ด ้ แต่

ไม่ควรใช้กุ้งฝอย เพราะมีขนาดเล็กเกินไป 

และควรเลือกกุ้งที ่ยังไม่เน่าและมีอวัยวะ

ครบสมบูรณ์ 

 

การคืนชีพกุ ้งด้วยวิธีสตัฟฟ์ท าเองได้

ง ่ายๆ เราแนะน  าให ้หล ีกเล ี ่ยงการใช้

สารเคมี ให้ใช้วิธีการป้องกันหรือท าให้กุ้ง 

กุ้งสตัฟฟ์แบบ DIY ฝีมือครูวิทยาศาสตร์อาจไม่ใช่สื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบ

เท่าของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แต่สื่อการสอนนี้สามารถเข้าถึงเด็กๆ ได้ง่าย

ขึ้นในห้องเรียน เด็กๆ ตื่นเต้นและว้าวกับสัตว์สตัฟฟ์ที่ดูได้ใกล้ๆ สร้างโอกาสใน

การเรียนรู้ให้พวกเขาได้มากขึ้นส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
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เรียบเรียงจาก EDUCA 2020 Online Workshop  

หัวขอ้ การสตัฟฟก์ุ้งเพื่อสื่อการสอน 

โดย คุณวันชัย สุขเกษม - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
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พัฒนาชุดการสอนวิทยาการค านวณ

ออกมา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามช่วง

อายุ ประกอบด้วย 

1. “Sequencing” หร ื อ  สต า ร ์ ทคิ ด 

ส  าหร ับเด ็กอายุ  7-8 ปี  ฝ ึกให ้ เด ็กๆ 

เรียนรู้เรื่องค าสั่ง การเขียน Flowchart 

และการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. “Algorithm Design” หรือ เส้นทาง

นักคิด ส าหรับเด็กอายุ 9-10 ปี เด็กๆ จะ

ได้เรียนรู้และเปรียบเทียบให้เห็นว่าระบบ

การคิดของมนุษย์แตกต่างกัน 

3. “Unplugged Coding” หรือ ยอดนัก

คิด ส าหรับเด็กอายุ 11-12 ปี เรียนรู้

เรื ่องวิทยากรค านวณผ่านการลงมือ

ปฏิบ ัต ิก ับหุ ่นยนต์จริง ด้วยชุดการ

เรียนรู ้“Matata” 

 

หัวใจของการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

คือความสนุกสนาน และการได้ลงมือ

ปฏ ิบ ัติจร ิง  การออกแบบบทเร ียน 

Coding ท ี ่ ดี  จ ึ ง ต ้ อ ง ค  า น ึ ง ถึ ง

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของนักเรียน

เป็นส าคัญ 

การคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหา

เป็น คือ หนึ่งในทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

เด ็กในศตวรรษใหม่  ท ักษะใหม่  เช่น 

Coding เป ็นพ ื ้นฐานส  าค ัญท ี ่ช ่วย

พ ัฒนาการค ิด เช ิงคอมพ ิว เตอร์  

( Computational Thinking) แ ล ะ

พัฒนาต่อเป็นทักษะการเขียนโปรแกรม

พื้นฐาน จนต่อยอดให้เด็กๆ สามารถ

พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งปัจจุบัน

นี ้ โรงเรียนไทยก็มีการแทรกเนื ้อหา

เหล่านี้ในวิชาวิทยาการค านวณอยู่ใน

ทุกระดับชั้นแล้ว 

 

ครูวิทยาศาสตร์ หรือครูสายเทคโนโลยี

ท ี ่ สอน  Coding ไ ม่ จ  า เป็ นต ้อง ใช้

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที ่มีราคา

แพงแต่อย่างใด สิ่งส าคัญคือการฝึก

กระบวนการคิดให้กับเด็ก 

 

ครูต้องค านึงถึงพัฒนาการและชว่งวยั

ของน ั ก เ ร ี ยนของ เ ร า  องค ์ ก าร

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ 

เพราะเป ็นจ ุดเร ิ ่มต ้นของการ

สร ้างท ักษะการค ิดอย่างเป็น

ระบบและการแก้ป ัญหาเป็นให้

เด็กๆ เพื่อเตรียมพร้อมกับโลกยคุ

ใหม่ที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคต 

 

เรียบเรียงจาก  

EDUCA 2020 Online Workshop 

หัวข้อ KIDS CAN CODE:  

สื่อการเรียนรู้ Unplugged Coding 

นอกห้องเรียน by NSM  

โดย คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล  

และ คุณภัทรกรณ ์สุ่มมาตย์  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) 
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เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ ากัดเพียงแค่ใน

ห้องเรียน พิพิธภัณฑ์จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ยอดนิยมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่

สนุกสนาน ท าให้พวกเขาเห็น จับต้อง และทดลองด้วยตนเอง 

ซึ่งบางครั้งประสบการณ์เหล่านี้ก็หาไม่ได้ในห้องเรียน 

 

การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็นฐาน (Place-

based learning) ในบริบทพิพิธภัณฑ์เป็นการเลือกใช้จุด

แข็งของสถานทีน่ั้นๆ เช่น ตัวอย่างจัดแสดง หรือนิทรรศการ

มาออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศักยภาพรายบุคคล 

( Personalize Learning) ส ร ้ า ง โ อ ก า ส ใ ห ้ เ ด ็ ก ๆ  เ กิ ด

ประสบการณ์ด้วยตนเอง เช่น การวิเคราะห์ อภิปราย ลงความ

คิดเห็น และตัดสินใจ โดยใช้ค าถามปลายเปิดแทนการใช้ค าถาม

ปลายปิด  

 

โดยปกติแล้วเด็กจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเขาสามารถเชื่อมโยงความรู้

เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้ เมื่อไรก็ตามที่ครูพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ที่

พิพิธภัณฑ์ก็สามารถใช้วิธีการสร้างแก่นเรื ่อง (Thematic 

approach) ในประเด็นเกี ่ยวเนื ่องสัมพันธ์กัน เป็นการเพิ่ม

โอกาสในการดึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมมามาเชื่อมโยง 

 

กับประสบการณ์ใหม่ ผ่านการปฏิบัติ 

ค ิดวิเคราะห์  และตีความวัตถุจัด

แสดงในนิทรรศกา รตามเป้าหมายที่

นิทรรศการต้องการสื่อสาร 

 

ส  าหร ับพ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์พร ะราม  9 

พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ถือเป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาและ

สิ ่งแวดล้อมที่น่าสนใจส าหรับการ

ท ัศนศ ึกษาของ เด ็ กๆ  โดยครู

สามารถออกแบบก ิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยการสร้างแก่นเรื่องโดยใช้

สถานที่เป็นฐานให้กับเด็กๆ ได้ดังนี้ 

 

1. วิเคราะห์และเลือกใจความส าคัญ

ของนิทรรศการที่ต้องการสื่อสาร 

2. ส ารวจวัตถุจัดแสดงและเนื ้อหา

น ิทรรศการ พร ้อมสร ้างความ

เชื่อมโยงแต่ละส่วนให้เป็นภาพใหญ่ 
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3. ล าดับเรื่องราวประกอบข้อมูลตาม

แก่นเรื่องที่ก าหนดไว้ 

4. สร้างค าถามที่เอื้อให้ผู้เรียนแสดง

ความคิดเห็น ตีความ สร้างบทสนทนา 

และใช้ประสาทสัมผัส 

5. พัฒนาแรงบันดาลใจที่สร้างความ

ตระหนักอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็น

ฐานในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เน้นที่การจดจ า

ข้อมูล หรือเพียงบอกเล่าเรื ่องราว

เพียงอย่างเดียว แต่เป ็นการสร้าง

ความกระจ่างในประเด็นหรือปัญหาใน

สังคม เพื่อความเปลี่ยนแปลงในระดับ

ปัจเจกบุคคลอย่างยั่งยืน การเรียนรู้

ร ู ป แ บบน ี ้ จ ึ ง เ ต ็ ม ไ ปด ้ ว ยคว า ม

สนุกสนานและเชื่อมโยงกับ 

ชีวิตประจ าวันของเด็กๆ ได้จริง 

 

เรียบเรียงจาก  

EDUCA 2020 Online Workshop 

ห ัวข ้อ  Thematic approach and place-

based learning in museum education 

โดย คุณศิรประภา ศรีสุพรรณ  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) 
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ทุกวันนี ้ เรามีนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น

ทุกวัน สิ่งเหล่านี ้ล้วนเกิด

จากกระบวนการคิดและ

ค้นหาค าตอบอย่างเป็น

ระบบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 

โดยมีพื้นฐานจากความรู้ที่

ส ั ่ งสมมา  ซ ึ ่ งสามารถ

สังเกตได้จากผลงานของ

นักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อน

หน้า ที่พวกเขาก็อาศัยชุด

ความร ู ้ท ี ่ม ีอย ู ่ก ่อน แต่

น ามามองด้วยมุมมองที่

แตกต่างออกไปจนเกิดเป็น

แนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนโลกไป

ตลอดกาล 

เบื้องหลังของการคิดค้นนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเหล่านี้มาจากพื้นฐาน

ง่ายๆ คือ “การตั ้งค าถาม” ของ

นักวิทยาศาสตร์ โดยสิ่งที่ถามแยก

ได้เป็นสองเรื่อง คือ ท าไม (Why?) 

และ จะเกิดอะไรขึ้น..ถ้า (What if?) 

กระบวนการหาค าตอบนี้ต้องอาศัย

ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานอื่นๆ 

ร่วมด้วย เช่น การสังเกต การวัด 

การหาความสัมพันธ์ การพยากรณ์ 

 

การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็น

หนึ่งในการออกแบบบทเรียน เมื่อครู

ต้องการฝึกให้นักเรียนได้ตั้งค าถาม

และหาค าตอบด้วยตนเอง แต่การ

สนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานนี้

ไม่จ าเป็นต้องให้ท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ 

ใหม่ก็ได้ เพราะโครงงานมีหลาย

ประเภท ทั้งโครงงานเชิงส ารวจ 

โครงงานทดลอง และโครงงาน

ส ิ ่งประด ิษฐ์  แต ่ ไม ่ว ่ าจะ เป็น

โครงงานประเภทใดก็ตามล้วนมี

แนวทางคล้ายๆ กันคือ 

• ตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้ และ

ควรเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

• คาดหมาย “ค าตอบ” 

• หาวิธีหา “ค าตอบ” 

• มี “ตัวเลข” การวัดเชิงปริมาณ 

• เครื่องมือเก็บข้อมูล (ปฐมภูมิ, 

ทุติยภูมิ) 

• ครู นักเรียน ช่วยกันหาค าตอบ 

• ท าให้ทุกคน สนุก กระตือรือร้น 

และมีความสุขกับการหาค าตอบ 
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการท า

โครงงานเป ็นอ ีกก ิจกรรมหน ึ ่งที่

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

ฉะนั ้นค าถามที ่ครูควรถามจึงไม่ใช่  

“ท าโครงงานแล้วได้ผลลัพธ์

อะไร” แต่เป็น “ท าโครงงานนี้

แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง” ซึ่งเป็น

การให้ความส าคัญกับกระบวนการ

เรียนรู้ทุกขั้นตอนมากกว่าผลลัพธ์ที่

ได้ เพราะในความเป็นจริงแล้วการ

ค้นพบนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ไม่ได้ส าเร็จได้จากความพยายามเพียง

ครั ้งเดียวของนักวิทยาศาสตร์  แต่

เกิดจากการสะสมความรู้ระหว่างทาง

แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาเป็นชิ้นงาน

ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 

 

เรียบเรียงจาก  

EDUCA 2020 Online Workshop 

หัวข้อ โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง 

โดย คุณธนากร พละชัย  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) 
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เพราะโปรแกรมนี้มีเนื้อหาครบทุกมิติที่บอกเล่าพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับ

การใช้ iPad และ Mac เพื่อการสอน และการจัดการเรียนรู้ 

นอกจากนั ้น ยังมีแอปพลิเคชันของ Apple ส าหรับจัดการสอนใน

ห้องเร ียนได ้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ ไม ่ว ่าจะเป ็น Pages, Keynote, 

Numbers, GarageBand และ iMovie พร้อมทั ้งมีบทเรียนเสริมสร้าง

ทักษะกว่า 120 บทเรียน ซึ ่งเริ ่มตั ้งแต่การแนะน าการใช้งาน ไอเดีย

เกี่ยวกับการน าไปใช้ในรูปแบบต่างๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อ

ยอดไปสู่ทักษะใหม่ๆ 

หลังจากศึกษาบทเรียนต่างๆ จนจบแล้ว ครูสามารถท าแบบทดสอบแบบ

อินเทอร์แอคทีฟ (interactive) ที่ออกแบบมาส าหรับสไตล์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง ซึ ่งครูสามารถท าแบบทดสอบนี ้ก ี ่ครั ้งก็ได้ตามความ

ต้องการ เมื่อท าแบบทดสอบทั้งหมดผ่านแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร

ส่วนตัว และได้รับการยอมรับในการเป็น Apple Teacher อีกด้วย 

หล ังจากที่  Apple ได ้ เป ิดตัว

โปรแกรมศูนย์การเรียนรู้ Apple 

Teacher หร ือ  Apple Teacher 

Learning Center เ ว อ ร ์ ชั่ น

ภาษาอังกฤษไปเมื่อปีที่ผ่านมา 

ตอนน ี ้  Apple ได ้พ ัฒนา ให้

ส า ม า ร ถ ใ ช ้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม

ดังกล่าวในรูปแบบภาษาไทยได้

แล้ว 

Apple Teacher เป ็นโปรแกรม

การเร ียนรู ้ฟร ี ส  าหรับครูมือ

อาช ีพ เหมาะส  าหร ับคร ู  และ

นักการศึกษาที่ต้องการอัปเดต 

ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของผลิตภัณฑ์ 

Apple 
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โดยในป ีนี้  Apple Teacher และ Apple Distinguished 

Educator จะมาเป็นไฮไลท์หนึ่งของงาน EDUCA 2020 

ด้วยการแชร์องค์ความรู้ และประสบการณ์ผ่านการจัด

อบรมออนไลน์ด้วยกัน 4 หัวข้อ  

 

การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะผ่านกิจกรรมเชิงรุก

โดย iPad  

โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ พัฒนาทักษะการ

ออกแบบการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วย iPad ผ่านแนวคิด

ก า ร ศ ึ ก ษ า ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ  ( Competency-based 

Learning) 

 

สรา้งสรรค์ผลงาน พรอ้มจัดการเรยีนรู้ดว้ย AR และ

Keynote  

โดย รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ท าความรู้จักกับการ

สร้างเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality 

หรือ AR) บน iPad ซึ่งเรียนสนุก เข้าใจง่าย และสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน 

 

ส าหรบัครูที่สนใจในการกา้วสู่การเปน็ Apple Teacher สามารถดขู้อมูลเพิม่เตมิได้ที่ 

www.apple.com/th/education/k12/apple-teacher 

โดยลงทะเบียนเพื่อเริม่ต้นเรยีนรูไ้ด้ทาง https://appleteacher.apple.com 

 

สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วย iPad  

โดย ปัญชสา เชาวน์ชูเวชช สร้างสื ่อการ

เรียนรู้หนังสือดิจิทัลในรูปแบบอินเทอร์แอค

ทีฟ (Interactive) ผ่านแอปพลิเคชัน Pages 

บน iPad ทั้งฟีเจอร์พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ 

 

A day in a life กับการสอนด้วย iPad  

โดย ผศ.ดร.สุทธิดา จ ารัส แชร์เคล็ดลับดีๆ 

ส าหรับครูเกี ่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆ บน 

iPad ที ่จะเสริมการท างานและการใช้ชีวิต

ของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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http://educa2020.educathai.com/learnings/71
http://educa2020.educathai.com/learnings/71
http://educa2020.educathai.com/learnings/72
http://educa2020.educathai.com/learnings/72
http://www.apple.com/th/education/k12/apple-teacher
https://appleteacher.apple.com/
http://educa2020.educathai.com/learnings/73
http://educa2020.educathai.com/learnings/74
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เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งหมดคือภาพ

ของชุมชน (Community) ที่เข้ามา

มีบทบาทต่อทิศทางการใช้ช ีวิต

ของเด็กๆ รวมถึงพวกเราทุกคน 

 

 ใ นง าน  TEDxUSD ด ็ อก เตอร์  

Gregg Talcott ผู้อ านวยการจาก

โ ร ง เ ร ี ย น  Brandon Valley ไ ด้

แบ่งปันเรื ่อง “วิธีการสร้างชุมชน

จากภายในโรงเร ียน”  (How to 

Build a Community in a 

School) ซึ ่งส่วนหนึ ่งของถูกพูด

ถึงวันนั้นคือเรื ่องราวของ David 

เด ็กชายซึ ่งเป ็นผ ู ้ผ ิดปกติของ

สมองที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปัจจัย

ทางพันธ ุกรรมหร ือ  ออท ิสติก 

(Autistic Spectrum Disorder) ท า

ให้เขาเกิดความบกพร่องด้านการ

สื่อสารผ่าน 

 

 

 
 

ในแต ่ล ะว ันต ั ้ ง แต ่ เ ราต ื ่ นนอน 

จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เราเข้านอน 

เราได ้ม ี โอกาสพบเจอก ับผ ู ้คน

มากมาย ทั้งคนที่เรารู้จัก และคนที่

เ ร าย ั ง ไม ่ ร ู ้ จ ั ก  ซ ึ ่ งสาย ใยแห่ง

ความสัมพันธ์จะเริ ่มถูกถักทอจาก

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ความ

เชื ่อ และกิจกรรมที่พาให้เราได้พบ

เจอก ับผ ู ้ คน เหล ่ าน ั ้ น ในแต ่ล ะ

ช่วงเวลาของชีวิต ทุกคนที่เรารู้จัก

ล้วนมีส่วนในการสร้างบางสิ ่งที่

กระทบกับชีวิตของเราทั้งในด้านที่ดี 

แล ะ ในด ้ านท ี ่ ไม ่ส ู ้ จ ะด ีน ัก  โดย

ประสบการณ์ทั้งหมดของเราจะร้อย

เรียงเชื่อมต่อกันตั้งแต่วันที่เรายัง

เป็นเด็ก จนถึงวันท่ีเราได้ 
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ค าพูด และการมีปฏิสัมพันธท์าง

สังคม ซึ ่งท าให้ยากต่อการใช้

ชีวิตในวัยเรียนของ David แต่

ในขณะเดียวกันเขายังมีเพื่อนที่

ด ีอย ่าง  Austin ซ ึ ่งร ู ้ จ ักกับ 

David โดยเริ ่มจากการสังเกต

ว่าปกติแล้ว David ไปโรงเรียน

ด้วยการเดิน ในขณะที่ Austin 

เดินทางด้วยรถยนต์ผ่านบน

เส ้ นทาง เดี ยวก ัน  ว ั นหนึ่ ง 

Austin จึงอาสาพา David ร่วม

นั่งรถไปโรงเรียนด้วยกันกับเขา 

David ตอบรับความช่วยเหลือ

จาก Austin เรื ่องการเดินทาง

ไปโรงเรียน และความสัมพันธ์

ของทั้งคู่ก็ได้เริ ่มต้นขึ้น เป็นมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องเมื่อ

เวลาผ่านไปจนกระทั ่ง David 

ผ่านพ้นช่วงเวลาของวัยเรียน 

เรยีบเรยีง: สรุเชษฐ ์ตรรกโชต ิ 

Content Developer Cohort 2 Alumni 

Teach For Thailand 
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มาได้ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที ่ท้าทายมากเป็นพิเศษ

ส าหรับเด็กออทิสติก แต่ David ก็สามารถผ่าน

มันมาได้ด้วยการสนับสนุนและความเป็นเพื่อน

ของเขากับ Austin โดยในกรณีนี้ Austin เป็น

หนึ ่งในตัวอย่างของ “ข้อความที ่ด ี” (Good 

Messages) และเมื่อเรามีข้อความเหล่านั้นมาก

พอ และมาจากหลากหลายภาคส่วน ภายใต้

ความสม ่าเสมอของการสื่อสาร (หรือการแสดง

ให้ดูเป็นตัวอย่าง) ก็จะสามารถสร้างผลกระทบ

เชิงบวกให้กับชุมชนได้ 

 

เด็กคือข้อความที่มีชีวิต 

Neil Postman นักเขียน นักการศึกษา และนัก

วิพากษ์วัฒนธรรม ชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า 

“เด็กๆ คือข้อความที่มีชีวิตที่เราก าลังส่งไปยัง

อนาคตที่ไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถมองเห็น

ได้” ซึ่งหนึ่งในปัจจัยส าคัญว่าข้อความนั้นจะถูก

เขียนด้วยเนื ้อหาแบบใดก็ขึ ้นอยู ่ก ับผู ้ใหญ่ ใน

ปัจจุบัน ไม่ว ่าจะเป็นผู ้คนในสื ่อ คนในชุมชน 

สมาชิกในครอบครัว และแน่นอนว่ารวมถึงครู

ของพวกเขาด้วย ถ้าเราได้เปิดโอกาสให้พวกเขา

ได้สัมผัสกัน และได้สะท้อนถึงข้อความที ่ เป็น

ความหมายในเชิงบวก เช่น ความหวัง ความ

สงบสุข ความอดทนพยายาม การแบ่งปัน ก็อาจ

เป ็นการเป ิดโลกให ้ก ับพวกเขา และชวนให้

มองเห็นถึงความดีของโลกใบนี้ รวมทั้งความ

เป็นไปได้ที ่จะดีกว่าเดิมของสังคมที ่พวกเขา

จะต้องค่อยๆ ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของ และร่วม

ก าหนดทิศทางในการพัฒนาต่อไป 

 

แต่ในทางกลับกันถ้าเราส่งมอบข้อความที่แสดง

ให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อความแตกต่างความ

เกลียดชัง และการแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้ 
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และสงคราม โดยขาดการชวนสะท้อนถึงความเป็นไป

ได้อื ่นๆ อนาคตที ่เด็กๆ ในวันนี ้ก าลังจะเป็นผู ้ร่วม

ก าหนดขึ ้นก็อาจจะมีภาพการซ ้ารอยของประวัติ

ศาสตร์ที่สร้างปิศาจ และเต็มไปด้วยการสูญเสีย เมื่อ

เวลาผ่านไปข ้อความที ่ เรามอบให ้พวกเขาจะถูก

ประมวลผล และตีความผ่านชุดประสบการณ์ของเด็กๆ 

แต่ละคน ที ่จะได้ท าความรู ้จ ักกับวัฒนธรรม การ

เดินทาง และบทเรียนท่ีหลากหลายตามแต่เส้นทางของ

การเรียนรู้ทั้งห้องเรียน และในชีวิตจริงของแต่ละคน 

จากนั้นจะเป็นการน าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใช้ หรือ

เป็นจุดหนึ่งในอนาคตที่ข้อความจากอดีตได้ส่งมาถึง 

เพื่อพัฒนาสังคม และชุมชนที่พวกเขาอยู่ให้คุณภาพ

ชีวิตของผู้คนในชุมชนดีขึ ้นต่อไป โดยมีคนรุ่นก่อน

คอยสนับสนุนด้วยประสบการณ์ที่แบ่งปันได้ และเปิด

พื้นที่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้สร้างสรรค์พื้นที่ทับซ้อน

ของปัจจุบัน และอนาคตของทุกคนต่อไป 

 

เม ื ่อข้อความที ่ม ีช ีว ิต ซึ ่งก็คือนักเร ียนที ่ม ีห ัวใจ 

เดินทางมาถึง และก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมาก

ขึ้น ภาพของความเป็นไปได้ที่หลากหลายซึ่งจะน าไปสู่

การพัฒนาก็จะเก ิดขึ ้นตาม สิ ่งส าคัญอาจอยู ่ที่

ข้อความที่เราก าลังร่วมเขียนไปกับพวกเขาผ่านทั้ง

การสอนโดยตรง และการเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตเวลา

ที่เด็กๆ ก าลังมองเราอยู่ ในวันนี้คุณเลือกที่จะส่งมอบ

ข้อความแบบไหนให้กับพวกเขา 

 

อ้างอิง 

“How to Build a Community in a School” by Gregg Talcott , 

TEDxUSD Mar 29, 2017, retrieved on Aug 14, 2020 

from https://www.youtube.com/watch?v=Q6Z7VGHEA9M 

 

"Children are the living messages we send to a time we will not 

see." – Neil Postman, by Cassandra Clifford on January 25th, 

2008, retrieved on Aug 14, 2020 

from https://foreignpolicyblogs.com/2008/01/25/children-are-

the-living-messages-we-send-to-a-time-we-will-not-see-john-w-

whitehead-founder-rutherford-institute/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Z7VGHEA9M
https://foreignpolicyblogs.com/2008/01/25/children-are-the-living-messages-we-send-to-a-time-we-will-not-see-john-w-whitehead-founder-rutherford-institute
https://foreignpolicyblogs.com/2008/01/25/children-are-the-living-messages-we-send-to-a-time-we-will-not-see-john-w-whitehead-founder-rutherford-institute
https://foreignpolicyblogs.com/2008/01/25/children-are-the-living-messages-we-send-to-a-time-we-will-not-see-john-w-whitehead-founder-rutherford-institute
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การเรียนรวม (Inclusive Education) คืออะไร 

การเรียนรวมคือ รูปแบบของการศึกษาทั่วไปที่

ท ุกคนควรจะได ้ร ับอย่างเท ่าเท ียมกัน และ

ส าหรับเด็กพิเศษหรือเด็กที่เป็นโรคบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ การศึกษาในรูปแบบรวม ไม่ควร

เป็นเพียงทางเลือกส าหรับพวกเขา เมื่อความ

ผิดปกติทางร่างกาย และสมองของพวกเขาคือ

สิ่งที่ดูเหมือนจะพรากโอกาสหลายๆ อย่างจาก

พวกเขาไป เนื ่องจากความสามารถทางการ

อ่าน เขียน และการค านวณนั้นเป็นอุปสรรค์ต่อ

กระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นการได้เข้าถึงโอกาส

ในการเร ียนรวมจึงม ีความส าค ัญ โดยไม่

เพียงแต่ในห้องเรียน แต่รวมถึงชุมชน และผู้คน

ในสังคมที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่มีสามารถเข้า

มามีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตของ

เด็กๆ กลุ่มดังกล่าว ผ่านการออกแบบบทบาท

หน้าที่ของตัวเองในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

เรยีบเรยีง: สรุเชษฐ ์ตรรกโชต ิ 

Content Developer Cohort 2 Alumni 

Teach For Thailand 

เช่นเดียวกับการก้าวเข้ามาของสิ ่งที ่แตกต่างจาก

ความคุ้นเคยของผู้คนทั่วไปในสังคม การจัดการศึกษา

ที่รองรับการเรียนรวม อาจชวนให้เกิดค าถามขึ้นในหมู่ผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมไป

ถึงครูผู้สอนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ว่าการเรียนรวมนั้นดี

ต่อนักเรียนกลุ่มที่เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้จริง

หรือเปล่า เราจึงจะส ารวจความเป็นไปได้เมื่อมีการเรียน

รวมท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 

 1.ด้านนักเรียน จากการศึกษาจ านวนมากในช่วง 3 

ทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ มีผลลัพธ์ทางการเรียน และมีทักษะที่ดี

ขึ ้นในห้องเรียนที ่มีการเรียนรวม รวมทั ้งพวกเขามี

แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และมีการ

ขาดเรียนท่ีลดลง ซึ่งการวิจัยชี้ว่าในห้องเรียนที่สามารถ

จัดการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หนึ่งในสิ่งที่

นักเรียนจะได้ฝึกฝนคือทักษะการเข้าสังคม 
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ซึ ่งเป ็นกระบวนการที ่จะสะท้อนให้พวกเขา

มองเห็นตัวเอง และคนอื ่นๆ ชัดเจนขึ ้น และ

งานวิจัยยังระบุอีกว่านักเรียนที่ไม่ได้เป็นโรค

บกพร่องทางการเร ียนรู้  ก ็ม ีแนวโน ้มท ี ่จะ

พัฒนาขึ้นในห้องเรียนที่มีการเรียนรวมด้วย

เช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่การสื่อสารใน

ห้องเรียนลักษณะดังกล่าว จ าเป็นต้องเป็นมิตร

กับลักษณะของผู ้ เร ียนที ่ม ีความต้องการ

หลากหลายมากขึ้น เช่นนักเรียนที่เรียนรู ้จาก

การฟัง การได้ดูภาพ และการได้ลงมือทดลอง

และหยิบจับสิ่งต่างๆ และนั่นท าให้นักเรียนทุกคน

ในห้องได้ส ารวจ และค้นพบแนวทางการเรียนรู้

ที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นด้วย 

 

2.ด้านครอบครัว การศึกษาในปี 2010 พบว่า

ผู้ปกครองของเด็กที่เป็นโรคบกพร่องทางการ

เรียนรู้ส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจอยู่บ้าง

เมื ่อพูดถึงการส่งบุตรหลานเข้าสู ่ระบบเรียน

รวม แต่การศึกษาดังกล่าวก็พบว่าทัศนคติของ

ผู ้ปกครองมีแนวโน้มที ่จะดีข ึ ้นเร ื ่อยๆ ตาม

ระยะเวลาที่เด็กๆ ที่มีความท้าทายพิเศษในการ

เรียนรู้ได้เข้ามาเรียนรวม และในขณะเดียวกัน

ผู้ปกครองของเด็กคนอื่นๆ ในห้องก็มีทัศนคติ 

และความรู้สึกที่เป็นไปในเชิงบวกต่อการเรียน

รวมด้วยเช่นกัน 

 

3.ด้านคุณครู ในการศึกษาชิ้นเดียวกันนั้นยัง

พบความคล้ายคลึงในด้านของความรู้สึกต่อ

การเรียนรวมจากมุมของคุณครู กล่าวคือถ้า

หากคุณครูม ีประสบการณ์มากขึ ้นกับการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว หรือ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการอบรมเฉพาะ

ทางในด้านดังกล่าวมา 

ก็จะมีแนวโน้มที่จะมองการเรียนรวมด้วยทัศนคติ

ในเชิงบวกมากขึ้น ซึ ่งความรู ้สึกดีๆ ที ่มองเห็น

ความเป็นไปได้ และการออกแบบการสอนไปจนถึง

ก้าวเข้าห้องเรียนไปด้วยความรู้สึกนั้น เป็นหนึ่งใน

ห ัวใจท ี ่ส  าค ัญท ี ่ท  า ให ้การเร ียนรวมประสบ

ความส าเร็จ 

การออกแบบห้องเรียนที่เป็นมิตรต่อผู้เรียนทุกคน 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเรา

สามารถเริ ่มต้นจากการสอนนักเรียน และพาให้

นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันทั้งห้องก่อน ก่อนจะ

ปรับเปลี ่ยนให้มีความยืดหยุ ่นมากขึ ้นด้วยการ

ค่อยๆ ท าให้ขนาดของกลุ่มท่ีเล็กลงเพื่อให้นักเรียน

ทุกคนได้มีบทบาทมากขึ ้น รวมถึงการเลือกใช้

อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมต่อการสื่อสาร 

ทั ้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง หรือนักเรียน

กลับมาที่คุณครูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเรา

ไม่ได้ก  าลังทิ ้งใครไว้ข ้างหลังโดยไม่ได้เจตนา 

ยกตัวอย่างเช่นการให้นักเรียนท ากระดานไวท์

บอร์ดจากแฟ้มใส และแผ่นพลาสติกส าหรับใช้เขียน

สิ่งต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสื่อสารที่เป็นมิตร

มากขึ้นกับนักเรียนที่ในช่วงแรกๆ อาจจะยังรู้สึกไม่

พร้อมต่อการส่งเสียงดังๆ ออกมาในห้องเรียน 

กระบวนการในการท ากิจกรรมร่วมกันยังจะเป็น

โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ และเรียนรู้ซึ่ง

ความแตกต่างของกันและกันในหมู่นักเรียนด้วย 

การออกแบบ และตรวจสอบโอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาในห้องเรียน โดยเริ่มจุดแรกจากการมี

เป้าหมายร่วมกันในห้องเรียนนั้นๆ และในแต่ละคาบ

ที่เราเข้าไปสอน และมีเส้นทางที่ชัดเจนที่เป็นมิตร

ต่อนักเรียนทุกคนในห้องเรียนรวม หนึ่งในสิ่งที่

คุณครูสามารถท าได้เลยในคาบต่อๆ ไปคือการ

ออกค าสั่งอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
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เช่น นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 ถึง 6 คน กลุ่ม

ไหนได้คนครบแล้วให้ “ทุกคน” ในกลุ่มยกมือขึ้น 

เป็นต้น การจัดการห้องเรียนที่เป็นมิตรต่อการ

เดินทางของผู้เรียนนคาบนั้นๆ ยังมีประโยชน์

อีกหนึ่งต่อคือถ้านักเรียนรู้ว่าตอนนี้พวกเขา

จะต้องท าอะไร จะต้องโฟกัสกับอะไร และต่อไปจะ

ท าอะไรต่อ โอกาสในการเกิดพฤติกรรมที่นอกลู่

นอกทางขึ้น (ทั้งในกรณีของนักเรียนที่เป็นโรค

บกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนคนอื่นๆ 

ในห้อง) ก็จะลดน้อยลง 

 

การออกแบบห้องเรียนที่สื่อสารกับทุกคน การ

จะสอนเนื้อหาสักบทหนึ่งนั้นย่อมมีความเป็นไป

ได ้ ใ นก ารถ ่ า ยทอดออกผ ่ านร ู ป แบบที่

หลากหลาย เช่นการพูดบรรยาย หรือการให้

นักเรียนได้กลับไปค้นคว้าเองเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

โดยในห้องเรียนรวมคุณครูเองจ าเป็นที่จะต้อง

ศึกษาถึงเครื ่องมือที ่เป็นจุดร่วมของความ

เหมาะสมระหว่างการสอนนักเรียนที ่เป็นโรค

บกพร่องการเรียนรู้ และการสอนเด็กๆ คนอื่นๆ 

ยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการให้ดูสื ่อการสอน

ภาพขนาดใหญ่ การใช้หูฟังเพื่อลดสิ่งที ่อาจ

รบกวนนักเรียนจากภายนอก และเปิดกว้างใน

การร ับฟ ังเส ียงตอบกล ับจากน ักเร ียนที่

หลากหลาย แม ้จะ เป ็นในใบงานท ี ่ถามหา

ข้อเท็จจริง ซึ่งนักเรียนบางคนอาจเลือกที่จะ

วาดภาพมา แทนการเขียนตอบ รวมถึงคุณครู

อาจต้องวางแผนเผื่อส าหรับ “เวลาส าหรับหยุด

คิด ก่อนที่จะลงมือท าพร้อมกัน” เพื่อให้นักเรียน

ทุกคนได้ทบทวนแผนของตัวเอง และเพื ่อให้

นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการก้าวเข้าสู่

บทเรียนในเรื่องนั้นพร้อมๆ กัน 

อ้างองิ 

“Inclusive Education: What It Means, Proven 

Strategies, and a Case Study” By Lilla Dale 

McManis, PhD, retrieved on September 11, 

2020 from 

https://resilienteducator.com/classroom-

resources/inclusive-education/ 

 

Erasmus Training Course on “Special needs 

and inclusive education, the Italian 

experience of overcoming segregation”, 

retrieved on September 11, 2020 from 

https://www.erasmustrainingcourses.com/sp

ecial-needs-inclusive-education.html 
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EDUCA คัดสรร 

 

 
 

 
  

องค์ความรู้ทันสมัยระดับโลกในหลากหลายรูปแบบ พร้อมเสิร์ฟถึงมือครูไทย 

ในทุกสถานการณ์ เพื่อเติมพลังการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

ถกมุมมอง แลกเปล่ียนความคิดใน Thailand Principal Forum  

กับปีแห่งความท้าทายของครูใหญ่ทุกคน 

ปี 2020 คือปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแวดวงการศึกษา ตลอดปีที่ผ่านมาเรา

เห็นบรรยากาศของเด็กๆ ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงการเมือง มีการเรียกร้องให้

เปลี ่ยนแปลงกฎระเบียบเดิมๆ ในโรงเรียน ครูใหญ่จึงต้องสร้างบรรยากาศแห่งความ

ปลอดภัยให้เกิดขึ้น เปิดหู เปิดตา เปิดใจรับฟัง และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพ

ของตนเอง เพราะพวกเขาคือคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ชมย้อนหลัง Special Session จาก TPF ในงาน EDUCA 2020 Online Workshop  

โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง 

A Year of the Young, A Challenging Chapter of Principal  

 

คลิกที่นี่  https://bit.ly/3aGrqXI 
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ส าหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที ่ก าลังมองหาไอเดียสร้างการเรียนรู ้ที่

สนุกสนานส าหรับเด็กๆ ห้ามพลาด EDUCA Podcast รีวิว 5 หัวข้อจากองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในงาน EDUCA 2020 Online Workshop ไม่ว่าจะ

เป็นครูสอนคณิตศาสตร์เด็กเล็ก ครูวิทยาศาสตร์ที่ชอบท าสื่อ ครูสอน Coding สอน

โครงงาน หรือครูที่ชอบพาเด็กๆ เรียนรู้นอกห้องเรียนที่พิพิธภัณฑ์ เรามีเกร็ดความรู้

จากงานสรุปให้ฟังกันแบบเต็มอิ่มจุใจ  

 

คลิกฟังที่นี่ https://bit.ly/2WHJhoV 
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สแกน QR Code
ลงทะเบียนอัปเดต
ความรู้ก่อนใคร 
 

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

 

 

 

educathai.com 

 

สแกนเพือ่ตดิตาม

พดูคุยกับ EDUCA    

ไดห้ลากหลาย

ช่องทาง 

EDUCA 

 

EDUCA 

 

@educathai 
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อัปเดตความรู้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

กับ EDUCA Online Workshop 

 


