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รวมสาระการออกแบบห้องเรียนออนไลน ์รับเปิดเทอม’64  

Message of EDUCA 

ถึง เพือ่นครูทีร่ัก, 

ก ่อนอ ื ่ น  EDUCA ขอขอบค ุณคร ู และ

นักการศึกษาทุกท่านนะคะ ที่ดาวน์โหลด

เอกสารชุดนี้ EDUCA Review เป็นความ

ตั้งใจของทึมงาน EDUCA ที่ต้องการช่วย

คร ู ในสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันท ี ่ย ังคงมี              

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียม

ความพร้อม ส  าหรับการจัดการเรียน            

การสอนในห้องเรียน รับมือเปิดเทอม 

2564 ด้วยการคัดสรรและรวบรวมความรู้                

ที ่ทันสมัย และทันเหตุการณ์เพื่อพัฒนา

ทักษะวิชาชีพครู  

 

EDUCA Review ฉบ ับ เด ือนม ิถ ุนายน                

จะพาคุณครูไปท าความรู้จักกับแนวทางใน

ก า ร เต ร ี ยมความพร ้ อ มร ั บม ื อกั บ                 

การบริหารจัดการห้องเรียน และการวาง

แผนการ เร ี ยนการสอน  ท ่ ามกลาง            

สภาวะโรคระบาด ตลอดปีการศึกษา 2564 

ผ ่ าน เทคน ิคการออกแบบก ิ จกรรม                

ก า รจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนส  าห รับ           

ห ้ อ ง เ ร ี ยนออน ไลน์  ห ร ื อออฟ ไลน์                  

ควบค ู ่ก ับออนไลน์  รวมถ ึงหล ักการ

ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงโฮม

รูมให้ได้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรียน ตามหลักการของ Ikigai  

 

 

 

 

EDUCA Review ฉบ ั บนี้  เ ร าค ้ นหา แล ะ

รวบรวมแนวทางในการพัฒนาตนเอง      

ทุกมิติ โดยไม่มีอุปสรรคใดจะมาขวางกั้น             

ได้  แล ะท ีมงานขอส ่ งความห ่ วง ใยสู่                    

เพื ่อนครูไทยทั่วประเทศ ให้พร้อมปรับตัว            

ในทุกเร ื ่อง เพื ่อสร้างสรรค์การเรียนรู้               

ท่ีดีท่ีสุดแก่เด็กไทย และสังคมของเราต่อไป 

 

สุดท้ายนี้ เรายินดีจะเป็นสื่อกลางในการรับ

ฟังทุกเสียงของเพื ่อนครูที ่ก าลังประสบ

ปัญหาในช่วงเปิดเทอม 2564 ว่าต้องการ

เรียนรู ้หรือพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน

ใดบ ้าง โดยเราเป ิดช ่องทางให ้ค ุณครู                

แชร์ป ัญหาหรือความต้องการผ่านทาง 

Official Line EDUCA  สแกน QR Code เป็น

เพื ่อนกับเราได้เลยค่ะ ขอให้รักษาสุขภาพ    

และสนุกกับการเรียนรู้นะคะ 
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“ทุกปัญหาของครู         

คือ ปัญหาของเรา” 

สแกนเพ่ือแชร์เร่ืองราว     

ท่ีครูอยากรู้และต้องการ

ความช่วยเหลือ! 

 

 

@educathai 
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สว ัสดีค ุณครูผ ู ้อ ่านทุกท่าน  เราผ่านวัน

ครบรอบ 1 ปีของ “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์”ทั่วประเทศกันมาหลายสัปดาห์แล้ว 

(ผู้เขียนเขียนในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564) โดย

สรุปคือเริ ่มจากภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 จนก้าวเข้าสู่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 ที่คุณครูทุกคนก าลังจะก้าวเข้าสู่ปีท่ี 2 

ของการเรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ซึ่งยังไม่

คลี่คลาย 

 

คุณครูคงจะประสบพบเจอกับปัญหามากมาย

จากการเรียนออนไลน์ไม่น้อย บางท่านอาจ

เริ ่มปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้  แต่ยังมี

คุณครูจ านวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์ได้ เพราะความซับซ้อนของ

ระบบการเรียนออนไลน์ และปัญหาต่าง ๆ ท่ี

เป็นอุปสรรคการเรียนการสอนอยู่เสมอ และยัง

มีกลุ่ม ว่าที่ครูใหม่ (บัณฑิตครูที่เพิ่งจบจากร้ัว

มหาวิทยาลัย) และก าลังจะเริ่มอาชีพครู เป็นปี

แรกด้วยการสอนออนไลน์ ซึ่งอาจจะต้องเจอ

กับปัญหาการสอนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่นเพราะ

ไม่เคยมีประสบการณ์การสอนจริงผ่านระบบ

ออนไลน์มาก่อนเลย ครูและว่าที่ครูผู้อ่านทุก

ท่านต่างมี “การบ้าน” ส าคัญก่อนเปิดเทอม 

คือการเตรียมตัว และวางแผนส าหรับการเรียน  

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19  

เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 
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5 <<<<< 1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 

ออนไลน์ในภาคเรียนต่อไป วันนี้ผมจะพาคุณครู 

และว่าที่ครูผู้อ่านทุกท่านลองย้อนกลับไปมอง

ว่าระบบการศึกษาไทย ครูและนักเรียนนักศึกษา

ได้พบปัญหาอะไรบ้าง ผ่านผลส ารวจความ

คิดเห็นที่ผ่านมาทั้งไทย และต่างประเทศ 

 

ผลส ารวจชิ้นแรกที่ผมจะขอน าเสนอเป็นผล

ส ารวจความคิดเห ็นที ่จ ัดท าโดยเครือข ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้เก็บข้อมูล

จากบุคลากรการศึกษา ครู และนักเรียนทุก

ระดับชั ้นจ านวน 72,626 คนจากทั่วประเทศ 

ผลพบว่า 94.75% ของผู ้ท  าแบบสอบถาม

ทั้งหมดประสบกับปัญหาในการเรียนการสอน

ออนไลน์ ป ัญหาจากการเร ียนออนไลน์  3 

อันดับแรกได้แก่ 

1) ความเร ็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่

เชื่อมต่อ (41.15%) 

2) ความอ่อนเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเรียนเป็น

เวลานาน (31.81%) 

3) การขาดความเข้าใจในรายวิชาที ่เน้นการ

ปฏิบัติ (29.10%) 

 

 

 

ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจคือ การขาดสมาธิ

เน ื ่องจากไม่ม ีปฏิส ัมพันธ์ก ับอาจารย์  และ

สภาพแวดล้อมในขณะเรียนที่ไม่เอื้ออ านวย ผล

ส ารวจข้างต้นชี้ให้เห็นความจริงประการหนึ่ง 

คือ ปัญหาในการเรียนการสอนออนไลน์เป็น

เรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะ

พร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ สิ่งส าคัญ

ที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอน 

เช่น ครูต้องศึกษาระบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่

แตกต่างกันเช่น Zoom, Google Classroom, 

Google Meet เป็นต้น เพื่อหาโปรแกรมที่ครูและ

น ักเร ียนใช ้ ได ้อย ่างคล ่องแคล ่ว  และการ

สอบถาม Feedback หล ังการสอน เพราะ

ประสิทธิภาพการสอนของครูสามารถวัดได้

จากความเข้าใจของนักเรียน ถ้านักเรียนเข้าใจ

ในสิ ่งที ่สอนด้วยความรู ้ส ึกดี  แสดงว่า เรา

สามารถใช้วิธีสอนหรือแนวทางการสอนไปใชใ้น

คาบเรียนอื่น ๆ ได้ เป็นต้น 

 

หลังจากเราได้ศึกษาผลส ารวจปัญหาของการ

เรียนออนไลน์ในไทยแล้ว ผลการส ารวจของ

ต่างประเทศก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ ผลการ

ส  ารวจน ี ้ส  ารวจโดย SYKES ซ ึ ่งได ้ส  ารวจ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

1,500 คนที ่ได ้เร ียนในระบบออนไลน์  สิ ่งที่

น่าสนใจของผลการส ารวจนี้คือการแบ่งผล

การส ารวจเป็น 3 ส่วน 
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เช่น นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื ้อหาไม่สามารถ

กลับมาทบทวนจากคลิปเรียนได้ หรือครูที ่ไม่

สามารถประเมินการสอนตัวเอง หรือศึกษาว่า

ปัญหาของการเรียนคาบที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 

เพื่อน ามาปรับปรุงในคาบต่อไปได้เลย และจะท า

ให้คาบเรียนต่อไปยังคงเกิดปัญหาซ ้าซาก

เหม ือนเด ิม เพราะขาดการเตร ียมตัวจาก

การศึกษาปัญหาที่เคยพบเจอมาในคาบก่อน 

การอัดคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ จึงเป็น

ตัวช่วยส าคัญในการเรียนออนไลน์ส าหรับครู

และนักเรียน เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาให้การ

เรียนการสอนครั้งต่อไปมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  3. 38% ของผู้ส ารวจคิดว่าการเรียนออนไลน์

มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนในห้องเรียน 

และ 84% คิดว่าการเรียนออนไลน์สามารถ

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ได้  ข้อมูลนี้

น่าสนใจมากเพราะถือว่าค่อนข้างแตกต่างจาก

บริบทของประเทศไทยพอสมควร และแสดงถึง

ความสัมพันธ์ของบรรยากาศในการเรียนกับ

ประสิทธิภาพในการเรียน และเป็นส่วนที่ครูควร

จะต้องตระหนักอย่างยิ ่งว่า ถ้าครูสามารถ

สร ้างบรรยากาศแห ่งการเร ียนร ู ้ ในระบบ

ออนไลน์ได้ จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการเรียน

ออนไลน์เพิ่มขึ้น 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 6 >>> 

อิงจากกระบวนการเรียนการสอนคือ Tool & 

Preparation (เครื่องมือที่ใช้สอนออนไลน์และ

การ เตร ียมต ั วก ่อนการ เร ี ยนการสอน) 

Challenges & Support (ความท ้ าทายแล ะ

ความช่วยเหลือจากการเรียนการสอน) และ 

Outcomes & Looking Ahead (ผลล ัพธ ์และ

สิ ่งที ่คาดหวังในการสอนครั้งต่อไป) ผลการ

ส ารวจพบว่า 

          1. 31% ของผู ้ส  ารวจคิดว่าการส่ง

ข้อความออนไลน์คุยกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะ

เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนส าหรับการเรียน

ออนไลน์ ในขณะที่ 29% ของผู้ส ารวจคิดว่า

การใช้ Interactive whiteboards เป็นตัวช่วย

ส าคัญในการเรียนออนไลน์ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็น

ว่าหัวใจส าคัญของตัวช่วยในการเรียนออนไลน์

คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนด้วย

กันเอง และระหว่างตัวผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ยังมีกระบวนการสื ่อสารในการเร ียน

ออนไลน์บ้าง 

      2. 79% ของผู้ส ารวจบอกว่า ครูจะอัดคลิป

การเรียนการสอนออนไลน์ไว ้ให ้น ักเรียนได้

ศึกษาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลนี้บ่งบอก

ให้เห็นว่าครูไม่จ าเป็นต้องตั้งค่านิยมว่า “ไลฟ์จบ 

ลบเลย” เพราะไม่มีประโยชน์อันใดต่อทั้งครูและ

น ักเร ียน หน  าซ  ้ าย ังก ่อให ้ เก ิดผลกระทบ

มากมาย 
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1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 7 <<<<<  

    สุดท้ายนี้ ผู้เขียนต าราพิชัยสงครามของ

ซุนวูได้กล่าวข้อคิดเชิงปรัชญาไว้ว่า “รู้เขา รู้

เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เพราะฉะนั้น 

เมื่อเราน าข้อคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพครู

และสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์นี้ 

เมื่อเรารู้เขา (ปัญหาการเรียนออนไลน์ในคาบ

เรียนก่อน) และรู้เรา (วิธีการรับมือปัญหาต่าง 

ๆ เหล่านั ้น) หากต้องจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ร้อยครั้ง ก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้ร้อย

ครั้ง (ครูและนักเรียนเรียนออนไลน์อย่างมี

ความสุขและสัมฤทธิ์ผล) 

 

แหล่งอ้างอิง 

1. ส ารวจความคิดเห็นต่อ การเรียนการสอน

ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll

/contents/20200007/rajabhatPoll.pdf 

[สืบค้นเมื่อ 21 พ.ค. 2564] 

 

2. Survey Report: Student Perceptions 

of Online Learning in Higher Education 

During COVID-19 

https://www.sykes.com/resources/repor

ts/college-online-learning-experience-

survey/ [สืบค้นเมื่อ 21 พ.ค. 2564] 
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การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 และ 4 และการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ของปี

การศึกษาต่อไปผ่านมาสักระยะแล้ว เด็ก ๆ 

จ านวนหนึ ่งคงยังจ าการกร าศึกหนักท้ัง

ร่างกาย และจิตใจที่ผ่านมาได้ดี เพราะต้อง

อ่านเพื่อเตรียมสอบเข้า และเรียนต่อในรูปแบบ

ออนไลน์ แม้ว่าในปีการศึกษานี้จะเลื่อนวันเปิด

เทอมไปเป็นวันท่ี 1 มิถุนายน แต่ส าหรับเด็กท่ี

ต้องเตรียมสอบเข้า พวกเขาจะได้ปิดเทอมไม่

ถึง 1 เดือน ด้วยสภาวะโรคระบาดโควิด - 19 

ระลอก 3 ที ่ยังน่าเป็นห่วงส่งผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจของนักเรียนของพวกเรามาก 

เพราะพวกเขาชั ้นต้องพบเจอกับการเรียน

ออนไลน์มากกว่า 1 ปี  

 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19  

 

>>> 8 

ในวันนี้ขอพาท่านผู้อ่านไปเรียนรู้ผลกระทบ

ของการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ

ของนักเรียน และงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

เร่ืองนี้กัน 

 

ในทางทฤษฏี เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าผลกระทบ

ของการเรียนออนไลน์ทั ้งด้านร่างกายและ

สภาพจิตใจมีอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว

ผลกระทบนั้นลึกซึ้ง และอาจรุนแรงยิ่งกว่าท่ี

เราคิด เรามาดูงานวิจัยชิ้นแรกกัน งานวิจัย

ชิ้นนี้ได้ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการเรียน

ทางไกลต่อสภาพจิตใจในสภาวะโรคระบาดโค

วิด - 19 โดยได้ศึกษานักศึกษาระดับปริญญา

ตรีจ านวน 557 คนผ่านแบบส ารวจออนไลน์ 

 

เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 
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หลักการเบื้องต้นของ SEL ค าจ ากัดความ หลักการของกิจกรรม Improv ที่คู่ขนาน 

1) การใส่ใจ (care) นักเรียนใส่ใจตนเองและผู้อ่ืน (เอาใจใส่) การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble building) 

2) การฝึกปฏิบัติ (practice) นักเรียนฝึกความมีน ้าใจทุกวันในขณะที่

เรียน 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อน

เดียวกัน (ensemble building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกัน

เป็นจุดเด่น (teamwork/sharing 

focus) 

ปฏิกิริยาที่เป็นตัวของตัวเองและ

แท้จริง (personal & authentic 

reactions) 

3) การซักถาม (ask) ถามผู้ใหญ่/ครู เม่ือไม่แน่ใจว่าจะช่วย

เพ่ือนหรือตัวคุณเองได้อย่างไร 

การชี้แนะอยู่ขา้งๆ (side coaching) 

4) การคิดสะท้อน (reflect) คิดสะท้อนถึงผลกระทบของการกระท า

และค าพูด 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

การชี้แนะอยู่ขา้งๆ (side coaching) 

5) การเคารพนับถือ (respect) เคารพความรู้สึกของผู้อ่ืน แม้ว่าพวก

เขาจะแตกต่างจากตัวคุณเองก็ตาม 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus)  

ใช่ ...และอีกมากมาย (Yes,….and) 

6) การสื่อสาร (communicate) สื่อสารโดยการแบ่งปันด้วยความ

ปรารถนาดีและรับฟังอย่าง

กระตือรือร้น 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

ใช่ ...และอีกมากมาย (Yes,….and) 

7) การเสริมพลัง (empower) เพ่ิมพลังให้คนรอบข้างของคุณด้วย

การสนับสนุน การคิดเชิงบวกและการ

ช่วยเหลือ 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative problem solving) 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

ใช่ ...และอีกมากมาย (Yes,….and) 

 

 

9 <<<<< 1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 

พบว่า นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85.8 พบว่ามี

ความวิตกกังวล โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ

วิตกกังวลระดับต ่า (ร้อยละ 63.3) และเน้นย ้า

ว่าการเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนท่ี

ต้องอาศัยการเตรียมตัวล่วงหน้าและต้องจัด

ให้สามารถยืดหยุ่นได้ ส่วนนักเรียนต้องใช้

ความพยายามมากขึ้นในการเรียน 

 

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียได้

ศึกษาถึงผลกระทบทางจิตวิทยาต่อนักเรียน

จากการเรียนออนไลน์ในสภาวะโรคระบาดโค

วิด - 19 โดยคัดเลือกนักเรียนจ านวน 30 คน 

ผ ่ านว ิ ธ ี ก ารทางปรากฎการณ ์ว ิ ทยา 

(phenomenology) เพื่อน าประสบการณ์จาก

การเรียนออนไลน์ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยมา

วิเคราะห์หาผลกระทบที ่แท้จริง ซึ ่งพบว่า 

นักเรียนจะรู้สึกสนุก และตื่นตัวจากการเรียน

ออนไลน ์ เพ ียงแค่  1 อาท ิตย ์แรกเท ่านั้น 

หลังจากนั้นนักเรียนจะรู้สึกเบื่อ และจะท าให้

ส ภาพจ ิ ต ใ จ แย ่ ลง  เพรา ะ ว ่ า ข าดการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และจะก่อให้เกิด

ภาวะวิตกกังวล และไม่สามารถบริหารจัดการ

ชีวิตตัวเองได้ เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการ

เรียน ในขณะเดียวกัน งานวิจัยยังพบอีกว่า 

น ักเร ียนยังมีความผิดปกติทางอารมณ์  

(Emotional disorder) จากการเรียนออนไลน์

เพียงแค่ 2 อาทิตย์ เพราะนักเรียนรู้สึกว่าภาระ

งานจากการเรียนออนไลน์มากเกินไป และขาด

(Emotional disorder) จากการเรียนออนไลน์

เพียงแค่ 2 อาทิตย์ เพราะนักเรียนรู้สึกว่าภาระ

งานจากการเรียนออนไลน์มากเกินไป และขาด

ความช่วยเหลือจากเพื่อน นักเรียนยังคงรู้สึก

ว่าอาจารย์ไม่สามารถควบคุมปริมาณภาระ

งาน และคัดสรรวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ได้ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่เอื ้อให้นักเรียน

อยากเรียนเพราะขาดการสื ่อสารทางวัจ

นภาษา และอวัจนาภาษา งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท้ิง

ท้ายไว้ว่า การเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจของนักเรียนอย่างมาก ครอบครัว 

โรงเรียน และอาจารย์จ าเป็นต้องเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลกระทบนี้ทุเลาเบาบาง

ลงไปได้บ้าง 

 

ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยดังกล่าวสามารถ

กล่าวได้ว่า การเรียนออนไลน์เป็นการเรียน

แบบผิดปกติว ิส ัย กล่าวคือ การนั ่งเร ียน

ออนไลน์เป็นเวลานานไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนทั่วไป

สามารถท าได้ หรือยึดเป็นกิจวัตรประจ าวัน

เป็นเวลาหลายเดือน เพราะสภาพแวดล้อมท่ี

เ อ ื ้ อ ใ ห ้ เ ก ิ ดการ เ ร ี ยนร ู ้ ม ากท ี ่ ส ุ ด  คื อ

สภาพแวดล้อมแบบเจอหน้ากัน (face-to-

face) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ

เพื ่อนนักเรียน และครู และจะกระตุ ้นให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีกว่า รวม

ไปถึงก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพ

จิตใจ เพราะนักเรียนสามารถพูดคุยกับเพื่อน
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กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีกว่า รวมไป

ถึงก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพจิตใจ 

เพราะนักเรียนสามารถพูดคุยกับเพื่อนนักเรียน 

และครูได้ และไม่ได้ถูกทิ้งไว้ให้อยู่แต่หน้าจอเป็น

เวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเพียงตัวคนเดียว 

 

    ในสภาวะที่เราไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบเดิม

ผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ เพราะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

น ั ้นไม ่ เหม ือนก ันโดยส ิ ้น เช ิง  การค  าน ึงถึง

ผลกระทบทางร่างกาย และจิตใจถือเป็นสิ่งส าคัญ

อย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ เพราะครู และนักเรียนต่าง

ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแบบใหม่ อย่างไรก็

ตาม การเรียนออนไลน์ไม่สามารถทดแทนการ

เรียนในห้องได้ทั้งหมด การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในแต่ละคาบ รักษาความรู้สึก และปฏิสัมพันธ์ใน

การเรียนรู ้ได้เหมือนกับในห้องเรียนถือว่าเป็น

การบ้านชิ้นใหญ่ส าหรับครูว่าจะต้องจัดเตรียม

อย่างไร ซึ ่ง EDUCA จะพาท่านผู ้อ่านไปศึกษา

เกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้

น่าสนใจ ผ่านตัวอย่างจากโรงเรียนต่าง ๆ รอบ

โลกกันในโอกาสต่อไป 

 

 

แหล่งอ้างอิง 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC7784617/ Remote learning and 

students’ mental health during the Covid-

19  pandemic: A mixed-method enquiry 

(สืบค้นเมื่อ 8 พ.ค. 2564) 

 

https://www.researchgate.net/publicatio

n/341826008_Psychological_Impacts_of

_Students_on_Online_Learning_During_t

he_Pandemic_COVID-1 9  Psychological 

Impacts of Students on Online Learning 

During the Pandemic COVID-19  (ส ื บค้น

เมื่อ 12 พ.ค. 2564) 

 

 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 



 

  

EDUCA Review 2021    พลังความรู้เพื่อครูไทย  © Copyright EDUCA Thai, 2021 All Rights Reserved 

 

 

  

11 <<<<< 

ผู้ช่วยครู คืออะไร 

 

ผู้ช่วยครู คือ นักเรียนในชั้นที่เป็นผู้ช่วยในการ

ประสานงานตลอดจนการอธิบายขอบเขตของ

งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ของงาน รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกใน

การพูดคุยการตอบค าถามข้อสงสัย และสร้าง

บรรยากาศภายในการพ ูดค ุย ให ้ม ีความ

สนุกสนาน มี 4 อย่างคร่าว ๆ ในการเป็น “ผู้ช่วย

ครู” คือ 

1) สื่อสารกับผู้อื่นได้ 

2) น าเสนอสื่อได้ 

3) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมชั้นเรียน 

4) ท างานประสานงานเป็นทีมได้ 

เรียบเรียงโดย อาทิตยา ไสยพร 

 

เมื่อโรงเรียนมีประกาศเลื่อนเปิดเทอม ช่วงเวลา

การเรียนออนไลน์ของนักเรียนยาวนานขึ้น ท า

ให้คุณครูกับนักเรียนนั้นมีห่างเหินกันไม่ใช่น้อย

เลยใช่ไหมคะ บางครั ้งสอนอยู ่ก็ดูเหมือนว่า

คุณครูจะพูดอยู่คนเดียว หลายครั้งก็ต้องถาม

นักเรียนว่ายังอยู่กับครูไหมเอ่ย จะดีกว่าไหมท่ี

เราจะสร้างกิจกรรมออนไลน์ให้นักเรียนเป็น

ผู้ช่วยของเราเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการ

เรียนการสอนออนไลน์นี้มากขึ้น ต าแหน่งที่ว่า

นั้นก็คือ “ผู้ช่วยครู” นั่นเอง 

 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 
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ผู้ช่วยครู มีหน้าที่อะไรบ้าง 

ม ีหน ้าท ี ่ ช ่ วย เช ็กผ ู ้ เข ้ าร ่วมพร ้อมบอก

กฎระเบียบต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน ส่งเอกสาร

ประกอบการท ากิจกรรมภายในห้องเรียน มาก

ไปกว่านั้นยังสามารถช่วยในเรื่องของการจัด

กิจกรรมตอบค าถามภายในชั้นเรียน อ านวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนในห้องเรียน ไม่

ว่าจะเป็นการแนะน าการใช้สื ่อเทคโนโลยี ท้ัง

เคร่ืองมือในการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึง

การคิดกิจกรรมที่จะท าร่วมกันภายในชั้นเรียน

ของเรา 

 

การผลัดกันเป็น “ผู้ช่วยครู” ช่วยพัฒนาทักษะ

ของนักเรียนได้อย่างไร 

การเป็น “ผู ้ช ่วยครู” นั ้นช่วยเสริมสร้างให้

น ักเร ียนฝึกการเป็นผู ้น  าช ั ้นเร ียนร่วมกับ

คุณครู ซึ ่งครูสามารถสร้างกระบวนการนี้

ภายในคาบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ง่าย ๆ 

โดยการสร้างเวรประจ  าว ันให ้น ักเร ียนนั้น

สลับกันท าหน้าที่ผู้ช่วยครู โดยผู้ท าหน้าที่ก่อน 

จะเป็นผู ้แนะน าหน้าท่ี และอธิบายให้กับผู้ท า

หน้าที่ในวันต่อไป โดยสามารถผลัดเปลี่ยนกัน

ท าหน้าที่รายวันหรือรายอาทิตย์เพื่อฝึกทักษะ

การวางแผน การปฏิสัมพันธ์การสื่อสารในชั้น

เร ียน เม ื ่อน ักเร ียนในชั ้นเร ียนได้ท าหน้าท่ี  

“ผู ้ช่วยครู” นั ้นจะช่วยพัฒนาทักษะหลาย ๆ 

ด้าน ทั ้งการพูด การฟัง ที ่ต ้องฟังงานท่ี

คุณครูมอบหมายให้เข้าใจเพื่อน าไปอธิบายให้

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 

“ผู ้ช่วยครู” นั ้นจะช่วยพัฒนาทักษะหลาย ๆ 

ด้าน ทั ้งการพูด การฟัง ที ่ต ้องฟังงานท่ี

คุณครูมอบหมายให้เข้าใจเพื่อน าไปอธิบายให้

คนในชั้นเรียนฟังอย่างเข้าใจ ฟังปัญหาท่ีเพื่อน 

ๆ ประสบไม่ว่าจะเป็นปัญหาอินเทอร์เน็ต มี

ค าถามข้อสงสัยท่ีต้องการสอบถามคุณครู ยิ่ง

ไปกว่านั้นยังช่วยในเรื่องของการฝึกแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าพร้อมฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมายอีกด้วย  

 

ในการเรียนการสอนออนไลน์นั้น เราสามารถ

สร้างห้องเรียนที่เสมือนในห้องเรียนจริงได้  

เพียงคุณครูหากระบวนการหรือกิจกรรมให้

นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วม การเป็น “ผู้ช่วยครู” 

นั ้นเป็นสิ ่งที ่ท าหน้าที ่ช ่วยให้นักเรียนได้ฝึก

ทักษะและท าให้เกิดกิจกรรมการจัดการชั้นเรียน

ท ี ่ ไม ่แตกต ่างจากห ้องเร ียนจร ิง  ค ุณครู

สามารถน าไปปรับใช้กับห้องเรียนพร้อมบูรณา

การให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนของตน 

เลือกหน้าที่ให้เขาได้รับผิดชอบสมกับช่วงวัย ก็

จะสร้างการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และ

มอบพลังการเรียนรู ้ด้วยตนเอง และความ

รับผิดชอบแก่นักเรียนของเรา 

แหล่งอ้างอิง 

sansana. (2553) .ว ิทยากรใจถ ึง  ตอน ท่ี  

3   .   1 9   พ ฤ ษ ภ า ค ม   2 5 6 4 ,จ า ก 

http://sansanasiri.blogspot.com/2010/0

4/3.html 
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แหล่งอ้างอิง 

sansana. (2553).วิทยากรใจถึง ตอนท่ี 3 . 19 

พฤษภาคม 2564,จาก 

http://sansanasiri.blogspot.com/2010/04/

3.html 

 

การสนทนากลุ่ม (Focus group). (2561).การ

สนทนากลุ่ม (Focus group) . 19 พฤษภาคม 

2564,จาก 

https://page.hrteamwork.com/knowledge/f

ocus-group/           

 

 

 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 
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ความหลากหลายในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นนี้ ท าให้

ครูผู ้สอนต้องมีการปรับตัวโดยน าทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกต์ใช้ 5 ทักษะ

หลัก ดังนี้ 

1. การปรับตัว ครูจะต้องปรับตัวเรียนรู ้จาก

ความผิดพลาดครั ้งก่อน น ามาปรับเปลี่ยน

ตามแต่ละสถานการณ์ที่เผชิญ เช่น จากที่ไม่

เคยสอนผ่านหน้าจอ ครูก็ต้องปรับตัวและ

เรียนรู้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปพร้อม

กับนักเรียนด้วย ปรับแนวคิดของตนเองว่า ทุก

สิ่งคือการเรียนรู้ 

>>> 14 

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

          ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ที ่การสอนมีหลากหลายถึง 5 รูปแบบ 

ได้แก่ On-site เรียนท่ีโรงเรียน โดยมีมาตรการ

เฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. On-air เรียน

ผ่าน DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชัน

ต่าง ๆ On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ On-

hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เมื่อการเรียนการ

สอนไม่ได้มีเพียงการสอนแบบเผชิญหน้า (face 

to face) อีกต่อไป แล้วครูจะปรับตัว และก้าวผ่าน

อุปสรรคท่ีเผชิญอยู่อย่างไร 

 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 
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2. การริเร่ิมสิ่งใหม่ ครูจะต้องเป็นผู้กล้าท่ีจะ

เร่ิมท าสิ่งใหม่ ๆ โดยการเรียนรู้มาก่อนเพื่อเก็บ

เก่ียวประสบการณ์ เช่น การน าจุดเด่นของการ

เรียนแบบ face to face กับ ออนไลน์มาผสมกัน 

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน 

3. การรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้

การใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาท าสื่อการสอน

ออนไลน์ หรือเป็นช่องทางในการเรียนการสอน 

เช่น การใช้โปรแกรมตัดต่อมาตัดต่อสื่อ

ประกอบการสอน 

4. การแก้ปัญหาเป็น เนื่องจากการเรียนการ

สอนมีถึง 5 รูปแบบ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นขณะสอนจึง

ส าคัญ เช่น หากมีการเรียนการสอนทั้ง face 

to face ส าหรับนักเรียนท่ีได้รับวัคซีนแลว้

ต้องการมาเรียนท่ีห้อง ในขณะเดียวกันยังมี

จ านวนนักเรียนท่ียังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่ีต้อง

เรียนแบบ Online ครูอาจจะต้องมีการอัดคลิป

แบบไลฟ์สด (live) เพื่อให้นกัเรียนทางบ้านได้

เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนด้วย 

5. การสื่อสาร ครูจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร

ที่นักเรียนเข้าใจ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อ

ออนไลน์ เนื ่องจากอาจมีความติดขัดทาง

สัญญาณ หรือพิมพ์ข้อความก ากวม ไม่ชัดเจน 

 

15 <<<<< 1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 

ทักษะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 และเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูในยุคการ

สอนแบบวิถีใหม่ (New Normal Teaching) ควร

มีและฝึกฝนเพื่อตอบสนองกับความหลากหลาย

ในการเรียนรู้ ทั้ง 5 รูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบท่ี

ไม่ใช่ On-site โดยสิ่งส าคัญท่ีต้องค านึง คือ ท้ัง 

5 รูปแบบจะต้องมีความสอดคล้องกันในด้าน

เนื้อหาการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนในแต่ละรูปแบบจะได้รับ

อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ไม ่ม ีเพียงครู

เท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่ยังรวมไปถึงหลักสูตร 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะต้องปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย 

 

ดังนั้น ครูชนะ ในที่นี้ คือ การชนะอุปสรรค หรือ

บททดสอบที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 โดยมี

เป้าหมายที ่ส  าคัญคือ ผู ้ เร ียนจะต้องได้ รับ

ประโยชน์ในการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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แหล่งอ้างอิง 

Thairath. ถอดบทเร ียนสารพ ัดป ัญหาจัด

การศึกษาในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 : 

ทลายข้อจ ากัด-สร้าง คุณภาพเท่าเท ียม. 

( 2564). [อ อ น ไ ล น ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 

https://www.thairath.co.th/news/society

/2041921 (สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2564) 

 

ประชาชาติธุรกิจ. “ครูพร้อม” เว็บออนไลน์ ศธ. 

เปิดรองรับก่อนเปิดเทอมช่วงโควิด. (2564). 

[อ อ น ไ ล น ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 

https://www.prachachat.net/education/n

ews-666491 (ส ืบค ้น เม ื ่ อ  10 พฤษภาคม 

2564) 

 

okmd. ท ักษ ะท ี ่ จ  า เป ็ น ในศตวรรษ ท่ี  21. 

(ม .ป .ป . ) .  [ ออน ไลน ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ าก 

http://www.okmd.or.th/okmd-

opportunity/new-gen/262/ (สืบค้นเมื่อ 10 

พฤษภาคม 2564) 

1 ปขีอง “การจดัการเรยีนออนไลน”์ หลงัโควดิ-19 
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เรียบเรียงโดย จิราเจต วิเศษดอนหวาย 

 

ปีการศึกษาใหม่ก าลังใกล้เข้ามา แต่ท่ามกลาง

บรรยากาศที่มีความวิกฤต และมาตรการการ

ป้องกันโรคระบาดที่เข้มข้น แล้วครูจะท าอย่างไร

ให้นักเรียนพร้อม และมีแรงจูงใจที่จะกลับมา

โรงเรียนท่ามกลางช่วงที ่ม ีการระบาดใหญ่ 

UNICEF เสนอแนวทางในการเตรียมตัวเปิด

เร ียนท ี ่คร ูสามารถน  าไปปร ับใช ้ก ับบร ิบท

โรงเรียนได้  

1. ใช้ข้อเท็จจริงเป็นเครื่องมอืส าคญั (Fact) ครู

ควรกระตือรือร้นอยู่เสมอ เพื่อค้นคว้าความรู้ 

ข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อใช้ความรู้เป็น

อาวุธในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของโรค 

การรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ ปฏิบัติตามค าแนะน า

วิธีหยุดการแพร่กระจาย และส่งเสริมให้เด็กมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความ

แนะน าหลกัการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

การรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ ปฏิบัติตามค าแนะน า

วิธีหยุดการแพร่กระจาย และส่งเสริมให้เด็กมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความ

ปลอดภัย การแบ่งปันข้อเท็จจริงด้วยวิธีที่เป็น

มิตรกับนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และ

ช่วยให้พวกเขาเห็นความส าคัญในการรักษา

สุขอนามัย 

2. ใช้กิจกรรมนับถอยหลัง (Fun Countdown) 

เพื่อสร้างความคาดหวังในเชิงบวก และความ

ตื่นเต้นในการมาโรงเรียนอีกคร้ัง เช่น สร้างการ

นับถอยหลังเข้าสู่วันแรกในโรงเรียนเป็นพิเศษ 

ด้วยปฏิทินที ่น่าสนใจแล้วประชาสัมพันธ์ผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์ เช่น โปสเตอร์การเรียนรู้

ค าศัพท์ใหม่ในแต่ละวันเป็นการอุ่นเคร่ืองกลับไป

โรงเรียน การถ่ายภาพมุมอุปกรณ์รักษาความ
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ทางช่องทางออนไลน์ เช่น โปสเตอร์การเรียนรู้

ค าศัพท์ใหม่ในแต่ละวันเป็นการอุ่นเครื่องกลับไป

โรงเรียน การถ่ายภาพมุมอุปกรณ์รักษาความ 

3. แสดงบทบาทสมมุติ (Find your roleplay) 

การสวมบทบาทสมมติในห้องเรียนสามารถช่วย

ให ้น ักเร ียนเร ียนรู ้ก ับแนวคิดใหม่ได ้ง ่ายขึ้น

มากกว่าการถูกบอกให้ท า เช่น ฝึกไอหรือจามท่ี

ข ้อศอกในสถานการณ์ช ีว ิตประจ  าว ันเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ฝึกล้างมือ

ด้วยท่าเต้นประกอบเพลง การเตรียมตัวให้

พร้อมส าหรับปีการศึกษาใหม่สามารถสร้าง

ความตื่นเต้นให้กับการเรียนรู้ แม้จะอยู่ท่ามกลาง

การแพร่ระบาดนี้  โดยธรรมชาติแล ้วเด ็กมัก

อยากรู้อยากเห็นและจะมีค าถามอยู่เสมอ คุณครู

อย่าลืมรับฟังและให้ความส าคัญกับความรู้สึก

ของนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียม

ความพร้อมส าหรับการเริ่มต้นปีการศึกษาที่ท้า

ทายและตื่นเต้นท่ีสุด 

แนะน าหลกัการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

แหล่งอ้างอิง 

Carl Leonard. (2020  September 17).  First 

day at school, amid the pandemic. 

Retrieved may 1 8 , 2 0 2 0  from 

https://www.unicef.org/georgia/stories/fir

st-day-school-amid-pandemic 

 

Tako Jibuti. (2020 august 3). Building Back 

to School Excitement During COVID-1 9 . 

Retrieved may 1 8 , 2 0 2 0  from 

https://www.carsondellosa.com/blogs-

articles/building-back-to-school-

excitement-during-covid19/ 



 

  

EDUCA Review 2021    พลังความรู้เพื่อครูไทย  © Copyright EDUCA Thai, 2021 All Rights Reserved 

  

19 <<<<<  

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

ท ุกอย ่างบนโลกน ี ้ ไม ่ม ีความแน ่นอน  ย ิ ่ง ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ท าให ้ท ั ่วโลกเปลี ่ยน ส ังคมเปล ี ่ยน และ

การศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น 

หากครูจะต้องปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

ได้จัดท า และออกแบบมาอย่างกระทันหัน ครูจะท า

อย่างไร สิ่งนี้นับภารกิจหนึ่งที่ท้าทายส าหรับครู 

แล้วครูควรท าอะไรบ้างเพื่อให้วันแรกของการไป

โรงเรียนของนักเรียนเป็นวันที่สวยงาม และสมกับ

การรอคอย EDUCA รวบรวมเร่ืองราว 5 สร้าง สิ่ง

ท่ีครูควรรู้ และท าได้เลยในวันแรกของการเปิดเรียน 

ดังนี้ 

 

 

 

 

1.สร้างความปลอดภัย ครูควรค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ

ความปลอดภัยของสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนมี

ความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า เขาจะไม่ได้รับเชื้อไวรัส

จากเพื่อน ๆ และครูผู้สอน โดยมีวิธีการปฏิบัติท่ี

หลากหลาย เช่น การเว้นระยะห่างในการเรยีนและ

ท ากิจกรรม จ ากัดจ านวนนักเรียนในห้อง มี

จ ุ ด ว ั ด แล ะตรวจอ ุณหภ ู มิ  แ ล ะม ี จ ุ ด ว าง

แอลกอฮอล์ หรืออ่างล้างมือประจ าไว้ในแต่ละท่ี 

แนะน าหลกัการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
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20 แนะน าหลกัการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

2.สร้างความเชือ่มัน่ ครูจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้

นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความสบายใจใน

การมาเรียนที่โรงเรียน เช่น ครูประจ าชั้นช่วยเขียน

รายงานผลการมาเรียนวันแรกของนักเรียนส่งให้

ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมทั้งประเมินความรู้สึกใน

การมาเรียนของนักเรียนด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้นักเรียนมี

สิทธิเลือกได้ว่า เขาคิดว่าอยากเรียนรู้ที่บ้าน หรือท่ี

โรงเรียนต่อไป ถือเป็นการรับฟังความรู ้สึกของ

นักเรียนของเราด้วย 

 

3. สร้างความสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจในการมาเรียนที่โรงเรียนวันแรก เนื่องจาก

ระยะเวลาและสถานการณ์ท าให้นักเรียนแต่ละคน 

รวมทั้งครูไม่ได้พบเจอกัน ท าให้ความสัมพันธ์ห่าง

เห ินก ันมากกว ่า เด ิม  ควรม ีก ิจกรรมท ี ่สร ้าง

ความสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมท่ีจัดในชั่วโมงแรกในการ

กลับสู่ห้องเรียน เพื่อปรับสภาพจิตใจของนักเรียนให้

อยู ่ในสภาวะสมดุล เช่น ครูอาจถามไถ่เกี ่ยวกับ

ช่วงเวลาที่ปิดเทอมว่านักเรียนท าอะไรกันบ้าง มี

ความรู้สึกอย่างไร มีใครอยากระบายความในใจ ก็

สามารถระบายให้ครูและเพื่อนๆฟังได้ โดยครูจะต้อง

สร้างความเชื่อใจและเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน 

4 .  ส ร ้ างความปร ะท ับ ใ จแรกพบ  หร ื อ  first 

impression การสร ้างความประท ับใจแรกพบ 

ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นสิ่งท่ีจะช่วยเสริมพลังกาย

และใจให้กับนักเรียน สิ่งส าคัญ คือ รอยยิ้ม เพราะ

รอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรและยัง

สามารถเปลี่ยนโลกสีเทา ๆ ให้กลับมามีสีสันที่สดใส

ขึ้น เมื่อครูมีใบหน้าที่สดชื่น ยิ้มแย้ม เมื่อนักเรียนได้

เห็นก็จะเป็นสุขใจและแจ่มใสไปด้วย แม้ว่าช่วงเวลา

ก่อนหน้านั้นจะเต็มไปด้วยความกังวล และความกลัว

ท่ีครอบคลุมจิตใจก็ตาม 

 

5. สร้างความสุข ก่อนอื่นครูจะต้องรู้ว่าความสุข

ของนักเรียนของท่านคืออะไร เขาต้องการอะไร เช่น 

เขาต้องการพูดคุยกับเพื่อน เพราะไม่ได้เจอหน้ากัน

นาน ครูก็ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท าในสิ่งที่เขา

มีความสุข เพราะคงมีจ านวนนักเรียนไม่กี ่คนท่ี

ต้องการอัดเนื้อหาเรียนและการบ้านตั้งแต่วันแรก

ที่มาเรียน นอกจากนี้ ครูอาจน าขนม หรือของกิน

เล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้นักเรียน ทั้งนี้ ครูควรค านึงถึง

ช่วงวัยของนักเรียนที่สอนด้วยเพื่อเลือกกิจกรรมท่ี

จะสร้างความสุขได้อย่างเหมาะสม 
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ดังนั้น หลัก 5 ส. สร้างจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้วัน

แรกของการเปิดเรียนของนักเรียน เป็นวันที่ท า

ให้เขารู้สึกอยากมาโรงเรียนและมีก าลังใจในการ

เรียนรู้ต่อไป พร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้ทุกเวลา 

สิ่งส าคัญ ครูจะต้องท าให้นักเรียนรู้ว่า โรงเรียน

ไม่ใช่สถานท่ีเรียนรู้ หรือหาความรู้อย่างเดียว 

แต่โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัย สถานที่เล่น 

สถานที ่ปฏ ิบ ัติ  และเป ็นบ้านที ่สองที ่สร ้าง

ความสุข บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยที่หลากหลายมา

รวมกัน ท าให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

เพียงเทา่นี.้..... 

วนัแรกของการมาโรงเรยีนของนกัเรยีน...... 

ก็จะเปน็วนัทีเ่ขามคีวามสขุ.......และพรอ้มที่จะ

เรยีนรูไ้ด้ทกุเวลา :) 

แหล่งอ้างอิง 

Jeremy Goldman. 6 ways successful people 

make a great first impression. (2 5 5 8 ) . 

[ อ อ น ไ ล น ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 

https://sumrej.com/6-ways-make-a-great-

first-impression/ 

 

Urbinner. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ

ม าส โ ล ว์  (Maslow's Hierarchy of Needs). 

(ม . ป . ป . ) .  [ อ อน ไ ล น ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ าก 

https://www.urbinner.com/post/maslow-

hierarchy-of-needs 

 

William Toledo. The first day of school: how 

COVID-1 9  has changed our schools and 

how we can be public supporters of public 

education. (2563). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.unr.edu/nevada-

today/blogs/2 0 2 0 / the-first-day-of-

school-with-covid-19 

แนะน าหลกัการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน <<<<<  
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เรียบเรียงโดย อาทิตยา ไสยพร   

 

เปิดเทอมสดใสพบปะครูประจ าชั ้นคนใหม่ พบปะ

เพื่อน ๆ หลังจากปิดเทอมใหญ่อย่างยาวนาน เปิด

เทอมใหม่นี้แน่นอนว่านักเรียนต้องมีเป้าหมายใหม่ 

ๆ ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเทอมนี้อยากจะ

ท าเกรดเฉลี่ยให้ดีขึ้น หรือเทอมนี้อยากท ากิจกรรม

โรงเรียนให้มากขึ้น คาบ Homeroom คาบแรกคือ

สิ่งส าคัญที่ช่วยสร้างแรงผลักดันให้นักเรียนคิด

และวางแผนเป้าหมายของตัวเองในเทอมนี้ 

 

Homeroom คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร 

          กิจกรรม Homeroom คือกิจกรรมที่คุณครู

ประจ าชั้น คุณครูท่ีปรึกษาได้พบปะนักเรียนของตน 

พร้อมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีร่วมกันเพื่อให้ 

 

เกิดความสนิทสนมมากขึ้น ประกอบกับการจัด

กิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการท า

ความรู้จักกันระหว่างคุณครูกับนักเรียน นักเรียน

กับนักเรียน โดยคุณครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศท่ี

เป็นกันเองให้นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดคุยและ

แสดงความเป็นตัวเองออกมาเพื่อที่คุณครูได้ท า

ความรู้จักนักเรียนของตนให้มากขึ้น โดยในคาบ 

Homeroom น ั ้ น  ค ุณคร ู สามารถสอดแทรก

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ หรือกิจกรรม

สร้างแรงบันดาลให้นักเรียนพร้อมในการเรียนรู้ 
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Empowerment คืออะไร ท  าไมจ ึงต ้องสร้าง 

Empowerment 

 

Empowerment คือ การสร้างแรงจูงใจให้เกิด

จากภายในของแต่ละบุคคล เพื่อให้สร้างความ

เชื ่อมั ่นแก่บุคคลเหล่านั ้น ให้มีความเชื ่อมั ่นใน

ตนเองและรู้ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง 

เพ ื ่อก  าหนดจุดมุ ่งหมายของตัวเองให้ไปสู่

เป้าหมายได้ การสร้าง Empowerment จะส าเร็จ

ได้ต้องเห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งที่ท า เมื่อ

ทุกคนมี Empowerment จะเกิดความเชื่อมั ่นใน

ตนเองน ามาสู ่ความมั ่นใจและน าพาตนเองสู่

ความส าเร็จได้ 

 

Ikigai คืออะไร? และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? 

          Ikigai คือ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ตาม

จุดมุ ่งหมายและเป้าหมายของตัวเอง และมี

องค์ประกอบดังนี้ 

          1. เริ ่มจากการรู ้จักสิ ่งที ่เรารัก (What 

you love?) สิ่งที ่รัก เราต้องรู ้จักตอบค าถาม

ตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เรารักนั้นคืออะไร สิ่งที่เราท า

แล้วรู้สึกมีความสุข หรือสิ่งที่เราชอบท าบ่อย ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่หากเรารู้จักสังเกตมัน

ก็จะเจอและค้นพบน ามาสู ่การขยายสิ ่งเล็ก ๆ 

เหล่านั้นให้มันใหญ่ขึ้นได้ 

          2. เราทุกคนมีความสามารถที่เด่นออกมา 

ให้กลับมาสังเกตตัวเองว่าสิ่งท่ีเราท าได้ดีนั้นคือ  

 จุดแข็งของตัวเอง 

          3. สิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของเรานั่น

คือการท าสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ (What 

you can be paid for?) สิ่งที ่ท าแล้วได้เงิน เรา

สามารถท าสิ่งนี้แล้วสามารถก่อให้เกิดรายได้ได้

อะไร (What you are good at?) สิ่งที ่ถนัด เป็น

จุดเด่น จุดแข็งของตัวเอง 

          3. สิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของเรานั่น

คือการท าสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ (What 

you can be paid for?) สิ ่งที ่ท าแล้วได้เงิน เรา

สามารถท าสิ่งนี้แล้วสามารถก่อให้เกิดรายได้ได้

หรือไม่ การด ารงชีวิตสิ่งส าคัญคือสามารถท าสิ่ง

ท่ีช่วยให้หาเลี้ยงตัวเองได้ 

          4. สิ่งสุดท้ายคือการคิดถึงสังคมส่วนร่วม 

สิ ่งที ่สังคมต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส ั งคม  (What the world needs?) ส ิ ่ งท ี ่ โลก

ต้องการ อะไรคือสิ ่งที ่ เราจะสามารถท าแล้ว

ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมได้ 

 

เมื่อเราสามารถเขียนทั้ง 4 อย่างนี้ออกมาได้แล้ว 

จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเรียกว่า 
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          1. ส ิ ่งท ี ่ เราร ักรวมกับส ิ ่งท ี ่ เราท าได ้ดี  

ออกมาเป็นแรงบันดาลใจ (Passion) สิ ่งที ่ เรา

หลงใหล เป็นสิ่งที่เรามีแรงกระตุ้นและมีความสุข

ทุกครั้งที่เราได้ท า เช่น การสะสมสิ่งของ การวาด

รูป การถ่ายภาพ 

          2. สิ ่งที ่เราท าได้ดีรวมกับสิ ่งที ่สามารถ

ก่อให ้เก ิดรายได้ ออกมาเป็นความเชี ่ยวชาญ 

(Profession) ที ่น  าไปสู ่อาช ีพที ่สามารถสร ้าง

รายได้ให ้ก ับเราได้  ว ิชาชีพเฉพาะที ่ต ้องผ่าน

การศึกษา เช่น มีความชอบในการสอนจึงเลือกเข้า

เรียนคณครุศาสตร์เพื ่อจะจบออกมาประกอบ

วิชาชีพครู 

          3. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดรายได้รวมกับสิ่ง

ที่สังคมต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ออกมาเป็นทักษะหรืองานเพื่อสังคม (Vocation) 

เป็นงานที่มาในรูปแบบของอาชีพหรืองานท าเพื่อ

สังคมอาสาสมัคร โดยมุ ่งหวังในการยกระดับ

สังคมให้ดีขึ้นโดยไม่ได้คาดหวังที่ผลตอบแทนใน

รูปแบบของเงิน เช่น การเป็นวิทยากรรับเชิญตาม

องค์กรต่าง ๆ 

          4. สิ ่งที ่เรารักรวมกับสิ ่งที ่โลกต้องการ 

ออกมาเป็นพันธกิจ (Mission) คือท าสิ่งที่เรารัก

และก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม เช่น การวาดรูป

เพื่อขายแล้วน าเงินมาบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ จะ

เห็นว่า Ikigai นั้นถ้าเราสามารถเขียนออกมาได้

แล้วเราจะสามารถสร้าง Empowerment ได้  

 

เพราะสิ ่งเหล่านี ้มีเหมือนกันคือการเห็นคุณค่า 

รวมถึงความต้องการของตนเองแล้วก าหนดเป็น

เป้าหมายของเราออกมา   

  

ในกิจกรรม Homeroom คาบแรกของการ Back 

to school จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีคุณครูประจ าชั้น ครู

ที่ปรึกษาจะช่วยเสริมสร้างนักเรียนให้หาเป้าหมาย

ของตัวเองให้พบ พร้อมกับสังเกต และท าความ

รู้จักนักเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อวางแผนและเป็น

ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนักเรียนให้เริ ่มต้นการ

เรียนอย่างมีความสุขน าไปสู่การค้นพบและการ

รู้จักตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคต 
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เรียบเรียงโดย อาทิตยา ไสยพร 

 

พอพูดถึง “การทดสอบ” แน่นอนว่าจะก่อให้เกิด

ความกดดันแก่เยาวรุ่น (ศัพท์ใหม่ของวัยรุ่นท่ีฮิต

กันในช่วงนี้) พวกเขามักจะเกิดความกดดัน และ

ความตื่นเต้นเมื่อเห็นกระดาษค าตอบที่ต้องฝน

กันจนเจ็บมือ หรือกดดันที่ต้องนั่งก้มหน้าก้มตา

คร ่าเครียดกับกระดาษตรงหน้า 

 

สภาพแวดล้อมที่กดดัน และรูปแบบการทดสอบ

แบบเดิมๆ ท าให้เยาวรุ่นจ านวนไม่น้อยที่เป็นลูก

ศิษย์ของเราแขยงการสอบ หากมีการทดสอบ

ความเข้าใจบทเรียนเร่ือย ๆ มีการเก็บคะแนนย่อย 

ๆ ที่ท าให้เยาวรุ่นของเราสนุกพร้อมสร้างการ

เรียนรู้แก่พวกเขา ลูกศิษย์คงมีความสุข  

และสนุกกับการทดสอบของคุณครูไม่ใช่น้อย ท้ัง

ยังท าให้ครูทราบว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนมาก

น้อยเพียงใด 

 

มีอะไรที่ควรปรับปรุง หรือช่วยเหลือนักเรียนคนใด

อีกบ้าง ดังนั้นเทคนิคในการทดสอบย่อย ทบทวน

ความเข้าใจระหว่างทางโดยใช้เครื่องมือ และเกมส์

ต่างๆ จะช่วยให้ครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจ

ของนักเรียนได้อย่างสม ่าเสมอ มีเครื ่องมือท่ี

มากมายในหลายเว็บไซต์ ที ่เราจะวัดความเข้าใจ

ของนักเรียนของเรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ตรงใจเยาวรุ่นเหล่านี้ ดังนี้ 
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1. เว็บไซต์ Kahoot คือ โปรแกรมที่ช่วยในเรื่อง

ของการประเมินผลนักเรียนในรูปแบบของเกมส์ 

โดยเป็นค าถามปรนัย (มีตัวเลือก) โดยค าถามนั้น

จะแสดงบนหน้าจอชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนนั้นกด

ค  าตอบท ี ่ อย ู ่ ใ นอ ุ ปกรณ ์ของตน เอง ท้ัง

คอมพิวเตอร์ มือถือหรือแท็บเล็ต 

จุดเด่น: Kahoot ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุก 

และ กระตือรือร้นในการท าแบบทดสอบเพราะ

ถึงแม้จะตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้องแต่ไม่ได้

หมายความว่าจะได้คะแนนเท่ากัน เพราะความเร็ว

ในการตอบนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนน

ด้วย เหมาะมากส าหรับ Pre-test ก่อนเข้าเนื้อหา

ในชั้นเรียน เพื่อสร้างประเด็นที่น่าสนใจ และท าให้

นักเรียนของเราทราบว่าเรื่องใดที่เขายังไม่รู ้อีก

บ้าง รูปแบบของค าตอบเป็นแบบสัญลักษณ์และสี

มีผลต่อการเรียนรู้ของสมองท าให้มีการจดจ าท่ี

ดี การจับเวลาที่เหมาะสมท าให้มีความตื่นตัว และ

การรวมคะแนนเป ็นรายข ้อท  าให ้ผ ู ้ เร ียนได้

วางแผนว่าข้อถัดไปนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไร 

จ ุดด ้อย: เน ื ่องจากสามารถท าร ูปแบบการ

ทดสอบเป็นในรูปแบบปรนัยเท่านั้น ท าให้ไม่ได้วัด

ในเชิงการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก 

อ ีกเร ื ่องในเร ื ่องของความพร ้อมในเร ื ่อง

เครื่องมือ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การสื่อสารของ

นักเรียนท่ีมีความพร้อมไม่เท่ากัน รวมไปถึงความ

เสถียรของแอปพลิเคชันที่อาจท าให้เกิดปัญหา

ระหว่างการใช้ได้ 

คลิกเข้าเว็บไซต์ https://kahoot.com 

2. เว็บไซต์ Mentimeter เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้าง 

Presentation ที ่สามารถให้ผู ้เร ียนนั ้นมาตอบ

ค าถาม แสดงความคิดเห็นได้ หรือสร้างกิจกรรม

โต้ตอบภายในชั้นเรียน ท าให้วัดความเข้าใจ และ

ความคิดเห็นของผู้เรียนได้ทันที 

จุดเด ่น: สามารถสร้างการน าเสนอข้อม ูลท่ี

หลากหลายได้ ทั ้งในรูปแบบของ Wordcloud , 

Ranking, Scale ตลอดจน Matrix มี template, 

theme ให้เลือกมากมายเพื่อความสวยงาม และไม่

จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม แสดงผลข้อมูลได้น่าสนใจ 

ช่วยให้นักเรียนของเราเห็นผลลัพธ์พร้อมกัน และ

จับประเด็นส าคัญได้มากขึ้น 

จุดด้อย: ส าหรับเวอร์ชั่นท่ีให้ใช้ฟรี (free version) 

พบว่า ใน 1 presentation จะมีได้แค่ 2 กิจกรรม

หล ั ก  ( 2  slides) แ ล ะม ี โ จทย ์ ป ร ะ เ ภท  quiz 

competition ได ้ส ูงส ุด  5  ข ้อค  าถามและ ไม่

สามารถ export ไฟล์เป็น excel, csv ได้ 

คลิกเขา้เวบ็ไซต ์https://www.mentimeter.com 

 

3. เว็บไซต์ Padlet เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการเรียน

การสอน และมีประโยชน์มากมายสามารถใช้เพื่อ

ร ีว ิวหน ังส ือ  สร ุปเน ื ้อหา บอร ์ดต ั ้งค  าถาม 

ตลอดจนบอร์ดแสดงความคิดเห็น ที ่รองรับผู้

ใช้ได้จ านวนมาก สามารถเข้ามาร่วมกันอธิบาย 

แลกเปลี่ยนข้อมูล เขียนค าตอบ และสรุปเนื้อหา

การเร ียนร ู ้ ร ะหว ่ างคร ูและนั กเร ียน Padlet 

สามารถโพสต์ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และ

ลิงก์เว็บไซต์ รวมถึงใช้ในรูปแบบแผนที่ความคิด 

(mind map) และยังสามารถน าข้อมูลในบอร์ด

ออกมาเป็นไฟล์ pdf csv excel หรือพิมพ์และแชร์

ผ ่านช ่องทาง social media ได้  ไม ่ว ่ าจะ เ ป็น 

Facebook Twitter E-mail โดยสามารถเข ้า ใช้

26 >>> 

 

แนะน าหลกัการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

https://www.mentimeter.com/
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(mind map) และยังสามารถน าข้อมูลในบอร์ด

ออกมาเป็นไฟล์ pdf csv excel หรือพิมพ์และแชร์

ผ ่านช ่องทาง social media ได้  ไม ่ว ่ าจะ เ ป็น 

Facebook Twitter E-mail โดยสามารถเข ้า ใช้

งานได้ทั ้ง Padlet.com หรือดาวน์โหลดได้ท้ัง 

Play Store และ App Store 

จุดเด่น: เป็นพื้นที่ที่สามารถท างานได้หลากหลาย 

ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นหรือการตั้งค าถามต่าง 

ๆ รวมถึงสรุปและท า mind map จึงท าให้ใช้เป็น

สื ่อกลางในการระดมความคิดและแลกเปลี ่ยน

ข้อมูล ท าให้คุณครูรวมถึงนักเรียนในชั้นเรียนมี

ส่วนร่วมในการท างานร่วมกันมากขึ้น นักเรียนท่ี

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นสามารถใช้เป็นสื่อกลาง

ในการแสดงความคิดเห็นได้ และส่งงานออนไลน์

ได้ 

จุดด้อย: เว็บไซต์นี้อาจมีข้อจ ากัดด้านความเร็ว

เล็กน้อย บางช่วงเวลาอาจจะไม่เสถียรในการใช้

งาน 

คลิกเข้าเว็บไซต์ https://padlet.com 

 

4. Vonder go แอปพลิเคชันสัญชาติไทยที่ท าให้

การเรียนรู้นั้นไม่น่าเบื่อ ในรูปแบบเกมส์ และมีตัว

การ ์ต ูนมากมาย ใช ้ประโยชน์ได ้หลากหลาย 

ทบทวนเนื ้อหา ตลอดจนการท าแบบทดสอบ 

Vonder Go เป็นการตอบค าถามแบบต้องอาศัย

การท างานเป็นทีม ท้ังนี้ในแต่ละเกมส์จะตอบโจทย์

วิธีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน บางเกมส์วัดความ

แม่นย า บางเกมส์วัดความเร็ว และบางเกมส์ก็เน้น

ท่ีความคล่องตัว  

จ ุด เด ่น :  สามารถเล ือกร ูปแบบการตอบได้

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1) เลือกหนึ่งค าตอบท่ี

ถูกต้อง สร้างค าถามที่มีค าตอบถูกต้องเพียง

หนึ ่งเดียว 2) เลือกหนึ ่งภาพที ่ถูกต้อง สร้าง

ค าถามท่ีมีภาพท่ีถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว 3) เลือก

หลายค าตอบที่ถูกต้อง สร้างค าถามที่ต้องเลือก

มากกว่าหนึ่งค าตอบที่ถูกต้อง 4) เลือกหลาย

ภาพที่ถูกต้อง สร้างค าถามที่ต้องเลือกมากกว่า

หนึ่งรูปภาพที่ถูกต้อง และ 5)เรียงล าดับ สร้าง

ค าถามท่ีต้องเรียงล าดับค าตอบให้ถูกต้อง 

จุดด้อย: มีจ ากัดผู้เล่นสูงสุดท่ี 50 คน 

คลิกเข้าเว็บไซต์ https://www.vonder.co.th 

 

เครื ่องมือที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้ จะช่วยให้ครู

สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้

อย่างสม ่าเสมอ มีประส ิทธิภาพ เข ้าใจความ

ต้องการของเยาวรุ่นซึ่งเป็นนักเรียนของเรา และ

ท าให้ครูอย่างเราได้ทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ และ

สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเยาวรุ่นของเรา

ด้วยเช่นกัน 
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https://padlet.com/
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EDUCA คดัสรร: TPF & EDUCA Live 

• Live TPF: โควิดระลอก 3 เรยีนรูร้่วมกนั...สร้างโรงเรียนให้ไปตอ่ไดทุ้กคน 

 
 

 
 

• EDUCA Live: ลดการกลัน่แกลง้ ในโรงเรยีนของเรา 

    
รับชมไดท้ี ่https://www.youtube.com/watch?v=UP7YgzN4Bng 

 

EDUCA คัดสรร 
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รับชมไดท้ี ่https://www.facebook.com/educathai/videos/2956760501225830/ 
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ลองฟัง (E)DU PODCAST EP.11-16:  

PODCAST รุน่ใหมใ่สใ่จการศึกษา  
 

 

 

     

 

คลกิรบัฟังได้ที ่http://www.educathai.com/videos?category_id=7 

 

30 EDUCA คดัสรร 
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ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.11: มองระบบผลติคร ู(4) กา้วแรกสูเ้สน้ทาง

วา่ทีค่รไูทย  

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/0nm7H0pjzzU 

http://www.educathai.com/videos/656 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.12: มองระบบผลติครู (5) สงัคมมองวชิาชพี

ครอูย่างไร 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/-3xs5papOqg 

http://www.educathai.com/videos/658 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

Podcast EP.13: Online Learnนิง่? (1) รับมอื

เรยีนมหา'ลยัออนไลน ์

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/6gt5suuf-jQ 

https://www.educathai.com/videos/661 

EDUCA คดัสรร 

 

<<<<< 31 

https://youtu.be/-3xs5papOqg


 

  

EDUCA Review 2021    พลังความรู้เพื่อครูไทย  © Copyright EDUCA Thai, 2021 All Rights Reserved 

 

   

 

 
 

                 
                       

  

 
 

 
  

 

   
 

 

     

                    

            

 

>>> EDUCA คดัสรร 

 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.14: Online Learnนิ่ง? (2) สอนออนไลน ์ 

สไตล ์อ.ฮูก 

https://youtu.be/hO0LZZ_ErAc 

http://www.educathai.com/videos/663 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.15: Online Learnนิ่ง? (3) สรา้งทักษะ 

การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง กบั อ.ดี ้

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/K33AcrssQKI 

http://www.educathai.com/videos/665 

 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.16: Online Learnนิ่ง? (4) รว่มเรียนรู้จาก

ผู้ปฏิบตั ิกบั ครพูมิ 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/CpqoWjzdHQc 

http://www.educathai.com/videos/680 
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https://youtu.be/hO0LZZ_ErAc
https://youtu.be/K33AcrssQKI
https://youtu.be/CpqoWjzdHQc
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     EDUCA พา LEaRN: EP.21-24 

ประจ าเดือนมถิุนายน 2564 
 

    

 
  

 

 

 

33 <<<<< EDUCA คดัสรร 

 

3 มถินุายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP.21.: 

รู้จกัเดก็ปัญญาเลศิ Gifted and Talented 

 

คลิกรับชมเลยที่  

https://youtu.be/p2tydANv1JA 

http://www.educathai.com/videos/660 

10 มถินุายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP.22.: 

สตอรี่เจ้าอูฐ สร้างเด็กคดิปญัญาเลศิ Gifted and 

Talented - History - Causal Reasoning: A 

Model 

 

คลิกรับชมเลยที่  

https://youtu.be/SOuNrs6xsBc 

http://www.educathai.com/videos/662 
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34 >>> EDUCA คดัสรร 

 

17 มถินุายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP.23.: 

สารพดัประโยชน ์ภาษากาย Body Language 

Techniques 

 

คลิกรับชมเลยที่  

https://youtu.be/LdU3fVCBijc 

http://www.educathai.com/videos/664 

24 มถินุายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP.24.: 

เรยีนไปดว้ยกนั Secondary SEN - Language 

and Inclusion 

 

คลิกรับชมเลยที่  

https://youtu.be/wc60ovYM5pw 

http://www.educathai.com/videos/679 
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        จันทรป์ลุกโปรย ประจ าเดือนมถิุนายน 2564 
       

 

 

 

  
 

<<<<< 

จนัทร์ปลุกโปรย EP.14: LOGIN to.....ห้องเรยีน

หลากหลาย ตอน 2 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/AZqSkk2_ViI 

http://www.educathai.com/videos/681 

จนัทร์ปลุกโปรย EP.13: LOGIN to.....ห้องเรยีน

หลากหลาย 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/KqhRO7EKjoE 

https://www.educathai.com/videos/654 

EDUCA คดัสรร 
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จนัทร์ปลุกโปรย EP.12: สวสัดเีทอมใหม ่สง่ใจใหค้ร ูและ 

#Dek65 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/n75FKPdlc80 

http://www.educathai.com/videos/677 

จนัทร์ปลุกโปรย EP.11: โปรยเมลด็พนัธุแ์หง่การเรยีนรู้ 

ปลุกผู้เรียนเติบโต งดงาม ยัง่ยนื 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/i7woUj8fbik 

http://www.educathai.com/videos/676 

https://youtu.be/KqhRO7EKjoE
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สแกนเพือ่ตดิตาม

พูดคยุกับ EDUCA    

ไดท้ีใ่นหลากหลาย

ชอ่งทาง 

สแกน QR Code
ลงทะเบยีนอปัเดท
ความรูก้อ่นใคร 
 

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

educathai.com 

 

EDUCA 

 

@educathai 

 

EDUCA 

 

EDUCA คดัสรร 
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