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รวมแนวทางพัฒนาวิชาชีพครู ตามปรัชญา SLC 

Message of EDUCA 

ถึง เพือ่นครูทีร่ัก, 

ก ่อนอ ื ่ น  EDUCA ขอขอบค ุณคร ู และ

นักการศึกษาทุกท่านนะคะ ที่ดาวน์โหลด

เอกสารชุดนี้ EDUCA Review เป็นความ

ตั้งใจของทึมงาน EDUCA ที่ต้องการช่วย

ครูในการในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 

ด้วยการคัดสรรและรวบรวมความรู ้ ท่ี

ท ันสมัยและทันเหตุการณ์ เพื ่อพัฒนา  

ทักษะวิชาชีพครู  

 

EDUCA Review ฉบับเดือนมีนาคม จะเน้น

พาคุณครูไปท าความรู ้จ ักกับแนวทาง    

การปฏิรูปการศึกษาแห่งศตวรรษท่ี 21 

“SLC - School as Learning Community 

โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้” 

เพื ่อน าไปปรับใช้กับการสอนในชั ้นเรียน  

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้รวบรวมบทความ

เพื่อแนะน าแนวทางส าหรับครูในการรบัมือ

เมื่อเด็กทะเลาะวิวาท หรือส่งเสียงรบกวน

ในชั้นเรียน รวมถึง กรณีศึกษาทางด้าน

นโยบายของโรงเร ียนในต ่างประเทศ         

ในการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียน และ

โอกาสในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทาง

การศึกษาสู ่ดิจิทัลทางการศึกษาอย่าง

ย่ังยืนของประเทศสิงคโปร์   

 

 

 

EDUCA Review ฉบ ั บนี้  เ ร าค ้ นหา แล ะ

รวบรวมแนวทางในการพัฒนาตนเอง      

ทุกมิติโดยไม่มีอุปสรรคใดจะมาขวางกั้นได้     

และทีมงานขอส่งความห่วงใยสู่เพ่ือนครูไทย

ทั่วประเทศ ให้พร้อมปรับตัวในทุกเรื่อง เพ่ือ

สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ดีที ่สุดแก่เด็กไทย 

และสังคมของเราต่อไป 

 

สุดท้ายนี้ เรายินดีจะเป็นสื่อกลางในการรับ

ฟังทุกเสียงของเพื ่อนครูท่ีก าลังประสบ

ปัญหาในช่วงปิดเทอมนี้ว่า ต้องการเรียนรู้

หรือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านใดบ้าง 

โดยเราเปิดช่องทางให้คุณครูแชร์ปัญหา

หรือความต้องการผ่านทาง Official Line 

EDUCA  สแกน QR Code เป็นเพื่อนกับเรา

ได้เลยค่ะ ขอให้รักษาสุขภาพและสนุกกับ   

การเรียนรู้นะคะ 
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“ทุกปัญหาของครู         

คือ ปัญหาของเรา” 

สแกนเพ่ือแชร์เร่ืองราว     

ท่ีครูอยากรู้และต้องการ

ความช่วยเหลือ! 

 

 

@educathai 
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SLC เป็นแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา 

โดยการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกัน เด็กทุกคน

ได้รับสิทธิในการเรียนรู้ ความเสมอภาค และ

ค ุณภาพการ เ ร ี ย น ร ู ้ ส ู ง ข ึ ้ น  แ ล ะ ก า ร

เ ต ร ี ย มพ ร ้ อ ม ส ั ง ค ม ส  า ห ร ั บ ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย ทุกคนต่างเป็นศูนย์กลางใน

โรงเรียน ยึด 3 ปรัชญาส าคัญ ปรัชญาแห่ง

ความเป ็นสาธารณะ  ปร ัชญาความเ ป็น

ประชาธิปไตย และ ปรัชญาแห่งความเป็นเลิศ 

โดยใช้ระบบกิจกรรม เพื ่อช่วยฝึกฝนครูและ

นักเรียนให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังใน

ห้องเรียนเกิดขึ้นที่ญี่ปุ ่น โดย Prof. Manabu 

Sato, Ph.D. ปัจจุบันขยายออกเป็นวงกว้างใน

เอเชีย ผ่านเครือข่ายนานาชาติ เป็นเครื่องมือ

น าสู่การพัฒนาโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 

 

การรวมกลุ่มเครือข่ายครู ผู้บริหารโรงเรียน 

นักครุศึกษา และนักการศึกษา เพื่อขับเคลื่อน

นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

และการพัฒนาครูร่วมกัน  โดยเรียกนวัตกรรม

นี ้ว ่า School as Learning Community หรือ 

SLC โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 

 

 

SLC แนวทางปฏริูปการศกึษาแหง่ศตวรรษที ่21 

“SLC (School as Learning Community) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC คืออะไร?” 
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ที่มา : 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ครุฯ จุฬาฯ 

 

ช ุดหน ังส ือ เพ ื ่อคร ูการปฏ ิร ูป โรงเร ียน  : 

แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”  

กับการน าทฤษฎีมาปฏิบัติจริงพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน เพื ่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ : คู ่มือการ

ปฏิรูปโรงเรียนท่ียั่งยืน 

 

“ทุกคนเคยกัดลิ ้นตัวเองใช่ไหมคะ ความรู ้สึก

เจ็บปวดนี้ก็เหมือนกับความรุนแรงที่เกิดขึ ้นใน

ปัจจุบัน คือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างครู

และนักเรียน เพราะปัจจุบันนักเรียนไทยร่วมกัน

สร้างจุดยืนทางการเมือง  

 

โดยออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาก

ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน จน

ลุกลามเป็นปัญหาขัดแย้งขึ้นมาในสถานศึกษา

ไทย” ทั้งครูและนักเรียนต่างได้รับการปลูกฝัง

อิทธิพลทางความคิด และความเชื่อท่ีแตกต่าง

กัน จึงเป็นเรื ่องปกติที ่จะเกิดปัญหาความ

ขัดแย้งทางความคิดขึ้น และยากที่จะแสวงหา

ข้อยุติความขัดแย้งในครั้งนี้ได้โดยง่าย ท าให้

การเรียนการสอนในห้องเรียนอยู่ในภาวะท่ีอึด

อ ัด เน ื ่องจากต่างฝ่ายต่างถูกครอบง า

ความคิด และอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกัน  

 

 

 

 

Manabu Sato (2019). “School as Learning 

Community: Global Dissemination and 

Progress”. Public Lecture Presentation at 

Faculty of Education, Chulalongkorn 

University on the 2 3 rd February 2 0 1 9 

(แปลและเรียบเรียง โดย อรรถพล อนันตวรสกุล 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 

การน าแนวคิด SLC มาใช้ในห้องเรียน พร้อมภาพประกอบ Infographic 

SLC แนวทางปฏริูปการศกึษาแหง่ศตวรรษที ่21 
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ที่มา : 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครุฯ จุฬาฯ 
 

 

SLC แนวทางปฏริูปการศกึษาแหง่ศตวรรษที ่21 
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แปลและเรียบเรียง: สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 

 

ความรุนแรงในโรงเรียน หมายถึง ความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้นกับเยาวชนภายในโรงเรียน เยาวชนอาจ

เป็นเหยื่อ หรือผู้ก่อความรุนแรง หรือพยานใน

เหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรง

ในโรงเรียนบางอย่างอาจน าไปสู ่อันตรายทาง

กายและจิตใจ หรือแม้กระทั ่งการบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตก็ตาม 

 

ความรุนแรงในโรงเรียนในไทยถือว่าเป็นปัญหา

ส าคัญปัญหาหนึ ่งของระบบการศึกษาไทยท่ี

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักเรียน เรามักจะเห็น

ข่าวสารในโทรทัศน์น าเสนอข่าวความรุนแรงใน

โรงเรียนมาบ้างแล้ว เช่น ข่าวผู้อ านวยการ 

          สถิติของ UNESCO (2559) พบว่า นักเรียน

ไทยที ่ร ักต่างเพศแต่ไม่แสดงออกทางเพศให้

เหมือนกับบรรทัดฐานหญิงชาย 24% เคยประสบ

วธิรีบัมอืเมือ่เดก็ทะเลาะกนัและสง่เสยีงรบกวนในชัน้เรยีน 

โรงเรียนแห่งหนึ ่งชักปืนขึ ้นหน้าเสาธงขณะท่ี

นักเรียนก าลังเข้าแถว เนื่องจากมีปัญหาด้านชู้

สาวกับนักเรียนชั้นม.3 และข่าวอื่น ๆ อีกมากมาย 

เรามาดูกันว่าความรุนแรงในโรงเรียนในไทยนั้น

ส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากน้อยอย่างไร 

          

สถิติของ UNESCO (2559) พบว่า นักเรียนไทยท่ี

รักต่างเพศแต่ไม่แสดงออกทางเพศให้เหมือนกับ

บรรทัดฐานหญิงชาย 24% เคยประสบกับความ

รุนแรงในโรงเรียน และ นักเรียนไทยที่เคยประสบ

กับความรุนแรงในโรงเรียนจากเพื่อนเพศเดียวกัน

ถึง 31% ขาดเรียนในช่วง 1 เดือน  

 

สถิติที่รวบรวมจากแบบทดสอบสุขภาพนักเรียน

โดยกระทรวงสาธารณสุข (2558) พบว่า นักเรียน

ไทยอายุ 13 – 15 ปีถึง 29% เคยถูกบูลลี ่ ใน
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สถ ิต ิท ี ่ รวบรวมจากแบบทดสอบส ุขภาพ

นักเรียนโดยกระทรวงสาธารณสุข (2558) 

พบว่า นักเรียนไทยอายุ 13 – 15 ปีถึง 29% 

เคยถ ูกบูลล ี ่ ในโรงเร ียนช ่วง 1 เด ือน  และ

นักเรียนไทย 26% เคยเกี่ยวข้องกับการทะเลาะ

วิวาทและท าร้ายร่างกายอย่างน้อย 1 คร้ัง

ในช่วง 1 ปี 

           

ผลกระทบของความรุนแรงในโรงเรียนส่งผล

กับน ักเร ียนท ี ่ประสบกับความร ุนแรงนั้น

โดยตรงอย่างมาก เช่น การขาดเรียนติดต่อกัน 

ประสิทธิภาพทางการเรียนและผลการเรียนท่ี

ลดลง หรือแม้กระทั่งการลาพักและลาออกจาก

โรงเรียน และการต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

จากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ

ผลกระทบมิได้ส่งผลต่อผู ้ที ่ประสบกับความ

รุนแรงนั ้นโดยตรงเพียงอย่างเดียว แต่ยัง

ส ่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติ  เช่น 

ความกังวลของนักเรียนคนอื่นและผู้ปกครอง 

ภาพลักษณ์ของโรงเรียน เป็นต้น 

           

วิธีแก้ปัญหาความรุนแรงภายในโรงเรียนนั้น

ค่อนข้างซับซ้อนและเฉพาะตัว เพราะเป็นปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล  

 

 

วิธีที ่อาจจะท าให้นักเรียน ครู หรือแม้กระท่ัง

ผู ้อ านวยการไม่กล้าก่อความรุนแรงภายใน

(ข้อสอบวัดจรรยาบรรณครูอาจไม่ช่วยอะไรได้

มากนักกับปัญหานี้) วิธีที่อาจจะท าให้นักเรียน ครู 

หรือแม้กระทั ่งผู ้อ  านวยการไม่กล้าก่อความ

รุนแรงภายในโรงเรียนมีท้ังวิธีเชิงบวกและเชิงลบ 

 

วิธีเชิงบวกอาจจะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่ง

การ เร ี ยนร ู ้ ท ี ่ ปลอดภ ัยภาย ในห ้อง เร ี ยน                  

การเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียนให้เห็น

ถึงความส าคัญของการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน

จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือรายงานให้

ครูทราบเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่า

จากใครก็ตามภายในโรงเรียน 

 

ส่วนวิธีเชิงลบจะเป็นการเพิ ่มโทษให้กับผู้ที ่ก่อ

ความรุนแรง เช่น การเพิ่มเงื่อนไขการตัดคะแนน

ความประพฤติของนักเรียน การลดขั้นเงินเดือน

และว ิทยฐานะของครู  หร ือ การให ้ออกจาก

ราชการและติดบัญชีด าของผู้อ านวยการ เป็นต้น 

วิธีดังกล่าวข้างต้นคงเป็นวิธีที่ดูรุนแรงไม่น้อย 

แต่ว่ามันน่าจะรุนแรงมากพอที่จะยับยั้งไม่ให้เกิด

ความรุนแรงในโรงเรียนขึ้นอีก  

วธิรีบัมอืเมือ่เดก็ทะเลาะกนัและสง่เสยีงรบกวนในชัน้เรยีน 



 

  

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

 

           
 

 

 
 
 

>>> 16 

ทีม่า : 

 

Centers for Disease Control and Prevention. 

(2016). School Violence Fact Sheet. สืบค้นเมื่อ 

2 กุมภาพันธ์ 2564 จาก 
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UNESCO. (2017). School violence and bullying: 
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UNICEF. (2018). Half of world’s teens 

experience peer violence in and around 
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วธิรีบัมอืเมือ่เดก็ทะเลาะกนัและสง่เสยีงรบกวนในชัน้เรยีน 
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แปลและเรียบเรียง: ณัฐมนต์ เกษมสุข 

 

“นักเรียนอย่าคุยแข่งครู” 

“อ้าว เงียบ ๆ หน่อย” 

“ครูไม่ได้ยินที่เพื่อนก าลังพูดเลย เบาลงหน่อยได้

ไหม” 

ประโยคเหล่านี ้คงเป็นประโยคที่ช ินปากส าหรับ

คุณครูทุกท่านไปแล้ว นอกจากเสียงของเด็ก ๆ ท่ี

ก  าล ั งพ ู ดค ุ ยก ั น แล ้ ว  บาง โ รง เ ร ี ยนท ี ่ มี

สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย หรืออยู่ใกล้แหล่งท่ีมี

เส ียงดังรบกวนตลอดเวลา เช ่น สถานีรถไฟ 

ตลาด ถนนใหญ่ อาจได้รับผลกระทบจากเสียง

เหล่านั้น 

           

ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 7-11 ปี ในเขต

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผลการศึกษา

ศาสตราจารย์ Bridget Shield ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เสียง จาก London South Bank University ได้

ท าการศึกษาเกี ่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยมี

กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อาย ุระหว ่าง 7-11 ปี ในเขตกร ุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าเสียงรบกวน

จากภายนอกส่งผลกระทบด้านลบต่อสมรรถนะ

ของผู้เรียน ส่วนเสียงรบกวนที่เกิดขึ ้นภายใน

ห้องเร ียนส่งผลกระทบต่อผลการสอบของ

ผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนั้นการศึกษา

ดังกล่าวยังพบว่าระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐาน

ส่งผลต่อการรับรู้ทั ้งในการอ่านเขียน และการ

คิดค านวณอีกด้วย 

          เช่นเดียวกับภาควิชาจิตวิทยาการรู ้คิด 

และพัฒนาการ University of Kaiserslautern 

ประเทศเยอรมนี ที่ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบ

วธิรีบัมอืเมือ่เดก็ทะเลาะกนัและสง่เสยีงรบกวนในชัน้เรยีน 
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3. ท าความเข้าใจ และข้อตกลงในชั้นเรียน : ครู

อาจจะน  าเสนอผลกระทบต่อเส ียงรบกวนให้

นักเรียนฟัง และร่วมกันสร้างข้อตกลงในชั้นเรียน 

          เคล็ดลับทั้ง 3 ข้อง่าย ๆ นี้จะท าให้คุณครู

ประหยัดพลังงานในการตะโกนบอกให ้ เง ียบ          

เพิ่มสมาธิให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน ลดเสียงรบกวน

ภายในชั้นเรียน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน   

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย 

 

 

อ้างอิง: 

 

Shield, B. M., & Dockrell, J. E. (2008). The 

effects of environmental and classroom 

noise on the academic attainments of 

primary school children. The Journal of the 

Acoustical Society of America, 123(1), 133–

144. https://doi.org/10.1121/1.2812596 

 

Klatte Maria, Bergstroem Kirstin, Lachmann 

Thomas. (2013). Does noise affect learning? 

A short review on noise effects on cognitive 

performance in children. Frontiers in 

Psychology, 576. 
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 เช่นเดียวกับภาควิชาจิตวิทยาการรู ้ค ิด และ

พ ัฒน าก า ร  University of Kaiserslautern 

ประเทศเยอรมนี ที่ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบ

ของเสียงรบกวนต่อการรู ้คิดของผู ้เรียนท้ัง

ฉับพลันและระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าเสียง

รบกวนจะส่งผลกระทบต่อการพูดและการฟัง

ของผู ้เร ียนในระยะฉับพลัน ในระยะยาวเสียง

รบกวนและเสียงสะท้อนภายในห้องเรียนส่งผลให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการสื่อสารท่ีต ่าลง 

 

จะเห็นได้ว่าเสียงรบกวนนั้นส่งผลกระทบอย่าง

ยิ่งต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะในทักษะด้านการอ่าน

เขียน ดังนั ้นเราจึงอยากแนะน า 3 วิธีจัดการ

เสียงรบกวนในชั้นเรียน 

1. ไม่บอกใหเ้งียบ แต่ยกมือเป็นสัญลักษณ์แทน : 

วิธีนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น

แล้ว ยังเป็นวิธีที ่ดึงความสนใจจากผู้เรียนท้ัง

ห้องได้อีกด้วย 

2. ก าหนดเวลาเงียบ : หากไม่สามารถจัดการให้

ผ ู ้ เร ียบเง ียบตลอดทั ้งคาบได้  ครูอาจจะท า

ข ้อตกลงก าหนดเวลาเงียบกับผู ้ เร ียน โดย

ระยะเวลาอาจจะเป็น 10-15 นาที ตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

วธิรีบัมอืเมือ่เดก็ทะเลาะกนัและสง่เสยีงรบกวนในชัน้เรยีน 
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แปลและเรียบเรียง: ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์ 

 

          แม้หลายประเทศจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีน 

COVID-19 ให ้ก ับกลุ ่มเส ี ่ยงไปบ้างแล้ว แต่

จ านวนผู้ติดเชื ้อทั ่วโลกยังคงเพิ ่มสูงอย่าง

ต่อเนื่อง เมื่อเราอยู่กับสถานการณ์การระบาด

นานๆ เข้า สภาพจิตใจของเราอาจไม่ได้เข้มแข็ง

มากเท่าเดิม นักเรียนทั ่วโลกต้องเปลี ่ยนมา

เรียนรู้แบบออนไลน์แทน ไหนจะการด าเนินชีวิต

ที่อาจไม่ได้มีอิสระมากเท่าแต่ก่อน ปัจจัยเหล่านี้

ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตของ

นักเรียนในสถานการณ์เช่นนี้โรงเรียนในแต่ละ

ประเทศจะมีแนวทางช่วยเหลือนักเรียนรักษาใจ

ให้ผ่านช่วงวิกฤตไปได้อย่างไร 

 

 

19 <<<<< ถอดบทเรยีนการตัง้รบัเชงินโยบาย 

โรงเรยีนในตา่งประเทศ...ชว่งวกิฤตโิควดิ-19 

สุขภาพจิตและการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 

(SEL) ของนักเรียนในช่วงที่เกิดการระบาดของ

ไวรัสเป็นประเด็นที่ประเทศชั้นน าหลายประเทศให้

ความส าคัญอย่างมาก และก าลังเพิ่มช่องทาง

ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ประเทศ

เหล่านี้ท าแบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 

 

อันดับแรก เพิ ่มจ านวนเจ้าหน้าที ่ที ่ปรึกษาใน

โรงเรียน ประเทศสิงคโปร์มีการจ้างเจ้าหน้าท่ี

สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นส าหรับโรงเรียนทุกแห่ง 

ประเทศญี่ปุ่นก็ก าหนดให้เพิ่มจ านวนนักสังคม

สงเคราะห์ และผู้ให้ค าปรึกษากับทางโรงเรียน

ตามความต้องการพื้นฐาน 
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เพราะสุขภาพจิตที ่ด ีของนักเรียนคือปัจจัย

ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีของ

พวกเขา จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียน 

ครู บุคลากรฝ่ายต่างๆ รวมถึงผู ้ปกครองท่ี

ต้องผสานความร่วมมือกันเป็นทีม ให้ความ

ช ่วยเหล ือน ัก เร ียนอย ่างเต ็มท ี ่ ในช ่วงท่ี

สถานการณ์ยังไม่ปกติ เพื่อให้การเรียนรู้ของ

พวกเขาด าเนินไปได้ดีท่ีสุด 

 

 

อ้างองิ 

 

NCEE1. (2021, January 07). Expanding 

Mental Health and Social and Emotional 

Learning (SEL) Supports for Students. 

Retrieved February 02, 2021, from 

https://ncee.org/2020/12/teachers-of-

the-future-meeting-the-needs-of-21st-

century-learners/ 

อ ันด ับสอง พ ัฒนาโครงการใหม ่ๆ  เพื่ อ

สนับสนุนนักเรียน ประเทศเกาหลีก าลังพัฒนา

โครงการให้ค าปรึกษาแห่งชาติส าหรับนักเรียน

ที ่ม ีความเปราะบาง  ส่วนที ่ส ิงคโปร์ก  าลัง

พัฒนาโครงการเพื ่อนให้ค าปรึกษาส าหรับ

นักเรียน ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของการพัฒนา

หลักสูตรคุณลักษณะและความเป็นพลเมืองท่ี

ให้ความส าคัญกับสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดีใน

โลกไซเบอร์ (Cyber wellness) 

 

อันดับสาม พัฒนาทรัพยากรส าหรับครูและ

ผู้ปกครองเพื่อใช้สนับสนุนนักเรียนรัฐบริติช

โคลัมเบียได้สร้างโครงการ We Well-being 

แบบเสมือนจริงที่มีทรัพยากรหลักสูตรต่างๆ 

ให้นักการศึกศึกษาไว้ใช้ช่วยนักเรียนพัฒนา

ทักษะ SEL นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงการกล

ยุทธ์รับมือความวิตกกังวลในชีวิตประจ าวัน

ส  า ห ร ั บน ั กการศ ึ กษ า  (EASE) ส  าห รั บ

ผู ้ปกครองและผู ้ให้การดูแลเด็กที ่ประสบกับ

ความกังวลและความโดดเดี่ยว 
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แปล: พิศวัสน์ สุวรรณมรรคา 

เรียบเรียง: ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์ 

 

          ส ิงคโปร ์หน ึ ่ง ในประ เทศช ั ้นน  าทาง

การศึกษาของโลก แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

ไม่ต่างจากประเทศอื่น แม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้

จะไม่ได้น่าดูเป็นกังวลมากเท่าไร แต่สิงคโปร์ก็

ตั้งรับและปรับตัวได้ไวเมื่อเกิดการระบาดในพื้นท่ี 

ด้วยการปรับให้ครูและนักเรียนหันมาจัดการ

เรียนรู้แบบ Home-Based Learning: HBL 

          เช่นเดียวกับอีกหลายๆ ประเทศที่ต่างก็

กังวลเมื่อมีการจัดการเรียนรู้แบบ HBL สิงคโปร์

เองก ็ เป ็นห ่วงในเร ื ่องทร ัพยากรท ี ่ แต ่ล ะ

ครอบครัวมีไม่เท่ากัน และวิธีการที่ครูจะสร้าง

การมีส่วนร่วมกับนักเรียนนั ้นก็หลากหลาย

แตกต่างกันไป กระทรวงศึกษาธ ิการของ

สิงค์โปรก็ไม ่ได้น ิ ่งนอนใจ ร ีบออกมาแก้ไข

ปัญหาทั้ง 2 ประเด็นอย่างจริงจัง เพื่อให้การ

เรียนรู้ของเด็กๆ ไม่หยุดชะงักลง 

 

เริ ่มจากกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนยืม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 20,000 เครื ่อง และ

อุปกรณ์ที ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้กว่า 1,600 

เครื ่อง นอกเหนือจากการเปิดสถานที ่เร ียน

ส  าหร ับน ักเร ียนท ี ่ต ้องการการสนับสนุน

เพิ ่มเติม เพื ่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน

อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้

แบบ HBL 
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โดยตั้งเป้าว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน

จะมีอุปกรณ์ใช้ภายในสิ้นปี 2021 

 

2. สมรรถนะในการออกแบบการเรียนรู้ของครู 

ก ่อนท ี ่จ ะ เป ็นน ักออกแบบการเร ียนร ู ้ท ี ่มี

ประสิทธิภาพได้นั้น ครูจ าเป็นต้องมีทักษะและ

ความสามารถในการใช ้ เครื ่องมือดิจ ิท ัลท่ี

หลากหลาย เพื ่อออกแบบประสบการณ์การ

เรียนรู ้ให้แก่นักเรียนและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

สถานการณ์ที ่ ไม ่ เคยมีมาก่อน การวิจ ัยใน

ท้องถิ่นโดยสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (The 

National Institute of Education: NIE) พบว่า

การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาภายใน

หลักสูตรเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านของการ

จัดการเรียนรู้ได้ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการจัดการ

เร ียนร ู ้ท ี ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป ็นศูนย์กลางนั ้นยัง

จ าเป็นต้องมีครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ไม่ใช่

เป็นเพียงแค่ผู้ใช้เทคโนโลยี การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ของครูต่างหากที่เป็นตัวก าหนด

ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู ้ได้

อย่างไร ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการของที่นี่ได้

ริเริ ่มให้ e-pedagogy เป็นส่วนหนึ่งของทักษะ

แห่งอนาคตของนักการศึกษา ซึ่งจะเปิดโอกาส

ให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้มากขึ้น 
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ส่วนในแง่ความหลากหลายของรูปแบบการสอน

นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการเสริมสร้าง

สมรรถนะของคร ู ในการ ใช ้ เทคโนโลย ีทาง

การศึกษา 

 

ศ.เพ็ก เอิร์ทเมอร์ จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดิว ระบุ

ว่าสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

ในการศึกษามีอยู่ 3 อย่าง คือ โครงสร้างพื้นฐาน 

สมรรถนะในการออกแบบการเรียนรู้ของครู และ

วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพของครู 

ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

 

1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อนเกิดการระบาดของ COVID -19 สิงคโปร์เร่ิม

มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานและแผนการต่างๆ ทาง

เทคโนโลยีแล้ว เช่น พิมพ์เขียวของ The Smart 

Nation ในปี 2018 พยายามท่ีจะขยายการเข้าถึงบ

ร อ ด แ บ ร น ด ์ ไ ป ย ั ง ท ุ ก ค ร ั ว เ ร ื อ น 

กระทรวงศึกษาธิการยังมีแผนจะเปิดตัวอุปกรณ์

การเรียนรู้ส่วนบุคคลแบบก้าวหน้า (Progressive 

Roll-Out of Personal Learning Devices: PLDs) 

ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนภายในปี 2028 

และยังเร่งด าเนินการน า PLDs สู่การปฏิบัติจริง

ภายใน 7 ปี  

 

 

โดยตั้งเป้าว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนจะมี

อุปกรณ์ใช้ภายในสิ้นปี 2021 
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 3. การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

การเรียนรู ้ดิจิทัลอย่างยั ่งยืนจ าเป็นต้องได้รับ

ความร ่วมม ือจากทุกภาคส่วน ท ั ้งผ ู ้บร ิหาร

โรงเรียนและผู้ปกครอง งานวิจัยพบว่า เมื ่อครู

ได้รับโอกาสให้ท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุน

จากผู้เชี่ยวชาญ ครูเหล่านี้จะเต็มใจสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้

ของนักเร ียน บทบาทของผู ้น  าโรงเร ียนจึงมี

ความส าคัญอย่างมากในการสร้างสภาวะท่ีเอื้อต่อ

การออกแบบการเรียนรู้ 

           

กลับมามองสถานการณ์การเรียนออนไลน์ที่บ้าน

เรา ศ.ดร.สมพงษ์ จ ิตระดับ อาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า

ยังประสบกับปัญหาหลายอย่าง ซึ่งมีสาเหตุหลัก

มาจากความเหลื่อมล ้า การเรียนออนไลน์ที ่เกิด

ประโยชน์และท าได้จริงจึงเกิดขึ้นเฉพาะโรงเรียน

ขนาดใหญ่ที ่อยู ่ในเมือง หรือโรงเรียนที ่มีความ

พร้อมเท่านั้น ซึ่งทั้งประเทศมีเพียงไม่กี่ร้อยแห่ง 

การให้ใบงานนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออน์

ไลน์ได้ หรือแม้กระท่ังการเรียนออนไลน์เองก็ไม่ควร

ท าเกิน 1 เดือน เพราะอาจท าให้คุณภาพการศึกษา

แย่ลง 

การเปลี่ยนผ่านการศึกษาไปสู่ดิจิทัลที ่ประสบ

ความส าเร็จจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพียง

ชั่วเวลาไม่กี่เดือน หากแต่เกิดจากการวางแผน

อย่างเป็นระบบ รับฟังปัญหา และการท างาน

ร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล ครูใหญ่ ครูและ

ผู้ปกครอง แม้การเริ่มต้นจัดการเรียนรู้ออนไลน์

คร ั ้งแรกของหลายๆ ประเทศอาจย ังไม ่ ได้

คุณภาพเทียบเท่าการเรียนในชั้นเรียนจริง แต่

จุดเริ่มต้นในครั้งนี้ก็ท าให้เราได้มองเห็นปัญหาท่ี

รอการแก้ไขอยู ่ได้ชัดเจนขึ ้น ซึ ่งเป็นขั ้นตอน

ส าคัญของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ดิจิทัลใน

อนาคต 
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แหล่งเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองที่ครูควรรู้ 
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คลกิอ่านได้ที ่https://www.educathai.com/ 

 

EDUCA คดัสรร 

 

https://www.educathai.com/
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ถงึเวลาจดัการศกึษา Re-innovation 

Learning กบั ผศ.ดร.ชญาพมิพ ์อสุาโห 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/630 

https://youtu.be/od3nh51qS6U 
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SLC the Series: ถอดบทเรยีน SLC International   

Conference ครัง้ที่ 8  

 

ถอดบทเร ียน SLC The Series จาก Facebook Live SLC The Series: เป ิดโลก              

การเรียนรู้ ผ่านแนวคิด SLC School as Learning Community โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ จาก SLC International Conference ครั้งที่ 8  ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  

 

 

     

 

EDUCA คดัสรร 

 

คลกิรบัชมไดท้ี่ https://www.facebook.com/educathai/videos/473638350341869 

 

 

https://www.educathai.com/videos/630
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EDUCA คดัสรร 

 

สรา้งเดก็เรยีนรู ้ถงึสจัธรรมของชวีติ กบั  

รศ.ดร.สริพินัธ ์สวุรรณมรรคา 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/629

https://www.youtube.com/watch?v

=0uojFrcw8aY&t=138s 

 

0
0 

ท าไมการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่ที่ครูคนเดียว แต่
เราต้องไปด้วยกัน กับ ดร.จรินทร วินทะ
ไชย์ 
 
 

คลกิรบัชมเลยที ่

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

628 

https://youtu.be/e882hEA5Ilw 
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EDUCA พา LEaRN  

ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
 

 

 

4 มีนาคม 2564 - EDUCA พา LEaRN EP8.: สร้างเด็กวทิย์ คิดแบบญี่ปุน่  

Japan-Teaching Science 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/ChGKvMmozso 

https://www.educathai.com/videos/617 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://youtu.be/ChGKvMmozso
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11 มนีาคม 2564 - EP9.: ฝกึเดก็ใหเ้ปน็ Mentor! เทคนิค Peer Mentoring 

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/CLw80mynUo0 

https://www.educathai.com/videos/620 

     

 

 

 

                      

 

 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://youtu.be/CLw80mynUo0
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18 มนีาคม 2564 - EP10.: จัดการหอ้งเรียน ผา่นตวัตนที่แทจ้รงิของครู           

Be Yourself 

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/EI6ty6Goz1M 

https://www.educathai.com/videos/624 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 >>> EDUCA คดัสรร 

 

https://youtu.be/EI6ty6Goz1M
https://www.educathai.com/videos/624
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25 มนีาคม 2564 - EP11.: วิธรีบัมือกับเด็ก Extrovert หัวใส ด้วยความเข้าใจ  

Bright Extrovert 

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/KYN1hWGB5vY 

https://www.educathai.com/videos/631 
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   EDUCA Cafe Podcast 

 

  
 

 

 

 

   

     

EDUCA Cafe Podcast                                          

EP.56: ปฏริปูโรงเรยีน เริม่ทีป่รชัญา มใิช่

เพยีงแคมเปญ 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/ubPwKM98ZNU 

https://www.educathai.com/videos/612 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.57: เชื่อหมดใจ และ คดิอย่างไตรต่รอง! 

จุดเริม่ตน้ความสขุของเดก็และหอ้งเรยีน 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/613 

https://youtu.be/iFNsm9AhlxM 

 

EDUCA คดัสรร 
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EDUCA Cafe Podcast 

EP.58: สร้างคณุภาพการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

รวมพลงั (Collaborative Learning) 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/616 

https://youtu.be/dzptF7OKX68 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.59: Bloom’s Taxonomy  

ใช้อยา่งไร ไม่ใหเ้ชย 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/622  

https://youtu.be/UB2Bl0YNc50 

<<<<< EDUCA คดัสรร 
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EDUCA Cafe Podcast 

EP.60: สร้างครผููน้ า (วชิาการ) ดว้ยหลกั PIM 

 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/623 

https://youtu.be/7N2qRGPNp-M 

 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.61: ชวนครสูะทอ้นคดิ สูก่ารสอนขัน้เทพ 

 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/625 

https://youtu.be/dVYfYSR7sKg 

34 >>> EDUCA คดัสรร 

 



 

  

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

สแกนเพือ่ตดิตาม

พูดคยุกับ EDUCA    

ไดท้ีใ่นหลากหลาย

ชอ่งทาง 

สแกน QR Code
ลงทะเบยีนอปัเดท
ความรูก้อ่นใคร 
 

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

educathai.com 

 

EDUCA 

 

@educathai 

 

EDUCA 
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