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เติมเต็มทักษะชีวิต...ด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ทางอารมณ์และสังคม 

Message of EDUCA 

ถึง เพือ่นครูทีร่ัก, 

EDUCA รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมส่งก าลังใจ

ให้คุณครูทุกท่านในช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ผ่านการน าเสนอสาระด ีๆ ท่ี

คุณครูสามารถน าไปใช้กับสถานการณ์

ช่วงนี้ได้ เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการ

พัฒนาทักษะความรู้ควบคู่ไปกับทักษะชีวิต

อย่างเต็มท่ี และคงเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า 

ทักษะชีวิตที่ดีไม่อาจเรียนรู้ได้จากทักษะ

ทางวิชาการหรือความฉลาดทางเชาว์

ปัญญา (IQ) เท่านั้น แต่มาจากส่วนผสมที่

สมดุลของทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์

และสังคม (SEL) ด้วย เพื ่อให้นักเรียนมี

ความสามารถในการเข้าใจและจัดการ

อารมณ์ของตนเอง รู้จักการตั้งเป้าหมาย

และบรรลุเป้าหมาย และมีความเห็นใจต่อ

ผู้อ่ืน ฉะนั้น การส่งเสริมทกัษะทางอารมณ์

และสังคมแก่นักเรียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัซึง่

ครอบคลุมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) ด้วย แม้แต่ในสถานการณ์ที ่ต้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ คุณครู

ก็สามารถส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้แก่

นักเรียนได้เช่นกัน 

 

EDUCA Review ฉบ ับ เด ือนกรกฎาคม 

2564 จึงรวบรวมสาระมากมายเกี่ยวกับ

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์

และ 
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“ทุกปัญหาของครู  

คือ ปัญหาของเรา” 

สแกนเพื่อแชร์เรื่องราว     

ที่ครูอยากรู้และต้องการ

ความช่วยเหลือ 
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และสังคม (SEL) ที่มีประโยชน์มาบอกต่อ

แก่คุณครู ซึ่งอาจก าลังวางแผนการสอน

ที ่จะสอดแทรกการส่งเสริมทักษะนี ้แก่

นักเรียน เปลี ่ยนห้องเรียนออนไลน์บน

หน้าจอสี ่ เหลี ่ยมแคบ ๆ ให้ม ีส ีส ันด้วย

หลากหลายเทคนิค ทีมงานของเราขอส่ง

ก าลังใจให้คุณครูทุกท่านผ่านทุกบทความ 

หวังว่าสาระท่ีเราหยิบยกมาน าเสนอจะช่วย

เติมเต็มไอเดียให้คุณครูสร้างสรรค์การ

เรียนรู้ท่ีดีแก่เด็กไทยต่อไปค่ะ 

 

EDUCA ขอขอบคุณครูและเพื่อน ๆ ทุกคน

ในแวดวงการศึกษา ที่ดาวน์โหลดเอกสาร

ชุดนี้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กไทยยุคใหม่ ทีมงานมีความตั้งใจ

อย่างยิ่งท่ีอยากส่งเสริมวิชาชีพครู ให้ก้าว

ทันการเปลี ่ยนแปลงของโลก สุดท้ายนี ้  

EDUCA ยินดีเป็นสื่อกลางรับฟังเสียงของ

ครูที ่อยากบอกเล่าหรือบอกต่อสิ ่งดี  ๆ 

เกี่ยวกับการศึกษาในมุมมองของตัวเอง 

โดยทาง EDUCA ได้เปิดช่องทางให้คุณครู

แชร์ทุกประสบการณ์ ทุกปัญหากับเราได้ที่ 

Official Line EDUCA พวกเรายินดีรับฟงั

นะคะ 
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การเรียนการสอนในปัจจุบันมักอัดแน่นไปด้วย

หลักวิชาการ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานและ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที ่มี

หุ ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

แทบทุกมิติ แต่รู ้หรือไม่ว่า ยังคงมีอีกทักษะ

หนึ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ 

ซึ่งไม่ใช่วิชาหลักในโรงเรียน แต่เป็นทักษะพิเศษ

ที่ทุกคนสามารถเสริมสร้างได้ เราเรียกกันว่า 

ทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (SEL)  

 

เมื่อโลกยุคใหม่พยายามผลักดัน AI ให้เข้ามา

ท างานแทนที่ประชากรแรงงาน อีกทั้งผู้คนก็

เริ ่มห่างเหินกันมากขึ้น เพราะความล ้าสมัย

ของเทคโนโลยีส ื ่อสารประเภทต่าง ๆ เช ่น 

สมาร์ทโฟน ไอแพด (iPad) แล็ปท็อป (Laptop) 

น าไปสู่ปรากฏการณ์ “สังคมก้มหน้า” ฉะนั้น 

การเร ียนการสอนปัจจุบ ันจึงจ าเป็นต ้อง

ถ่ายทอดและฝึกฝนทักษะท่ีเหนือกว่า AI นั่นคือ 

ทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจ ความรู้สึก

แห่งความเป็นมนุษย์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ 

ความอดทน ความมุมานะพยายาม การอยู่

ร่วมกับผู้อื่น และการควบคุมตนเอง ซึ่งทักษะ

เหล่านี้ครูสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ 

ให ้น ักเร ียนฝ ึกฝนได ้ง ่าย  ๆ ผ ่านการท  า

โครงงาน  หรือการท ารายงานกลุ่ม   นอกจาก 

4                                 SEL ทักษะชวีติส ำหรบัโลกยุคใหม่ 

เรียบเรียงโดย จิรำพร เณรธรณี 
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เป็นกำรเน้นทักษะทำงวิชำกำรอย่ำงกำรฟัง 

พูด อ่ำน และเขียนแล้ว กำรเปิดโอกำสให้เด็ก

นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม ยังเป็นส่วน

หนึ ่งของกำรฝึกฝนทักษะทำงอำรมณ์และ

สังคม (SEL) ที่นักเรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง 

 

กรณีเด็กอำยุน้อย เช่น ช่วงวัยอนุบำล และช่วง

วัยประถมศึกษำ ครูอำจน ำเกมกำรศึกษำมำให้

นักเรียนได้ท ำกิจกรรมร่วมกันมำกขึ ้น โดย

ก ำหนดกฎกติกำกำรเล่น ให้ครูเข้ำร่วมเล่น

กิจกรรมกับนักเรียนด้วย เพื่อคอยแนะน ำทักษะ

ทำงสังคมและอำรมณ์ให้แก่นักเรียน และต้อง

สังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกด้วย 

ยกตัวอย่ำงเช่น ครูบอกกับนักเรียนว่ำ “วันนี้

ครูสนุกและมีควำมสุขมำก ๆ ที่นักเรียนทุกคน

ให้ควำมร่วมมือดีมำกและปฏิบัติตำมกฎกติกำ 

แต่ถ้ำนักเรียนไม่ท ำตำมกฎกติกำ เปลี่ยนกฎ

ตำมใจตนเอง และไม่รู ้จักแพ้ชนะ นักเรียนจะ

ไม่ได้ท ำกิจกรรมนอกห้องสนุก ๆ แบบนี้อีก” 

โดยครูอำจมีกำรโต้ตอบกับนักเรียนด้วยกำร

ถำมค ำถำมที่สะท้อนควำมรู้สึกนึกคิดของเด็ก

ได้ว่ำ พวกเขำรู้สึกอย่ำงไรที่ได้ท ำกิจกรรม หรือ

ต้องท ำอย่ำงไรถึงจะได้เล่นกิจกรรมสนุกแบบนี้

ต่อไป  

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ 

นับเป็นทักษะที่มีเฉพำะในสิ่งมีชีวิตที่ต้องอำศัย

อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมเพื่อควำมอยู่รอดใน

กำรด ำเนินชีวิต ดังนั้น ครูจึงไม่ควรมองข้ำมที่

จะเสรมิทักษะนี้แก่เด็กนักเรียน เพรำะเป็นทักษะที่ 

AI ไม่มี และถูกแทนที ่ด้วย AI ไม่ได้ เพียงแต่   

กำรฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะ SEL จะต้องมี

ควำมต่อเนื่องสม ่ำเสมอ ตรำบที่นักเรียนยัง

สำมำรถช่วยเหลือตนเองและด ำเนินชีว ิตได้

อย่ำงมีคุณภำพ ย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อของค ำ

กล่ำวหำที่ว่ำ “ควำมรู้ท่วมหัว เอำตัวไม่รอด”  

 

SEL ทักษะชีวติส ำหรบัโลกยุคใหม่                             5  
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ช่วงเวลานี้รูปแบบการเรียนออนไลน์ยังต้อง

ใช้อยู่ และอาจเริ่มขยายเวลามากขึ้น เชื่อว่า

คุณครูผู ้อ ่านทุกท่านคงจะก าลังเริ ่มวาง

แผนการสอน ตระเตรียมสื ่อการสอน และ

เสาะหาวิธีสอนออนไลน์อยู่แน่นอน ซึ่งการหา

วิธีสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื ่อง

ง่าย เพราะสภาพแวดล้อมของการเร ียน

ออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนแตกต่างกัน

อย่างสิ ้นเชิง ในวันนี ้  EDUCA จึงขอเสนอ

ทางเลือกในการสอนออนไลน์ที่คุณครูทั่วโลก

นิยมใช้ นั่นก็คือ Game-based Learning 

 

Game-based Learning (GBL) ค ือว ิ ธ ีการ

สอนผ่านเกม เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียน

รู 

เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 

โดยผสมผสานระหว่างเกมกับเนื ้อหาอย่าง 

ลงตัว การใช้ GBL ในการสอนออนไลน์จะช่วย

กระตุ ้นให้นักเรียนตื่นตัวระหว่างการเรียน     

ในคาบเรียน รวมถึงช่วยสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน

ในคาบเรียน ผ่านค าถามที ่จะใช้เล่นในเกม 

เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดก่อน

เลิกเรียน การใช้ GBL ยังช่วยให้นักเรียนมี

ปฏิสัมพันธ์บ้างผ่านการพูดคุยกันภายในกลุ่ม 

เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ด้วย

ตัวเองอีกด้วย 

 

Game-based Learning มีให้เลือกใช้มากมาย 

และหลากหลายมากขึ้น แพลตฟอร์ม Game-

based Learning ท่ีแนะน าคือ 
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Kahoot แพลตฟอร์มนี้ คุณครูอาจจะคุ้นหคูุ้น

ตากันมาบ้างแล้ว เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่

นิยมมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ เพราะมีผู้เล่น

มากกว่า 1 พันล้านคน จากกว่า 193 ประเทศ

ทั่วโลก และมีเกมให้เล่นมากกว่า 50 ล้านเกม 

คุณครูสามารถสมัครเป็นสมาชิก และสร้าง

เกมได้ด้วยตัวเอง เพื ่อให้แบ่งปันให้คุณครู

ท่านอื ่นได้น าไปใช้ และด้วยความนิยมของ 

Kahoot นี้เอง แพลตฟอร์มจึงไม่ได้จ ากัดแค่

ก า ร ใ ห ้ น ั ก เ ร ี ย น เ ล ่ น เ กมอย ่ า ง เด ี ย ว 

แพลตฟอร์มยังรวบรวมเพื่อนครูไว้เป็นชุมชน

ออนไลน์เพื่อแบ่งปันสื่อการสอนผ่าน Kahoot 

ให้คุณครูท่านอื่นได้น าไปปรับใช้ในคาบเรียน

ของตัวเองได้ด้วย รูปแบบเกมของ Kahoot ก็

ง่ายทั้งส าหรับครูและนักเรียน เพราะคุณครู

สามารถตั้งค าถาม และเวลาในแต่ละข้อได้เอง 

ท าให้ครูควบคุมเนื้อหา และเวลาที่จะใช้ผ่าน

เกมได้อย่างง่ายดาย และระบบของเกมไม่

ซับซ้อน ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีเลน่ได้

ง่าย 

 

Baamboozle  แพลตฟอร์มนี ้คล ้าย ๆ ก ับ 

Kahoot แต่มีลูกเล่นของเกมมากกว่า ระบบ

เกมซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ท้ิงความเป็น

แพลตฟอร์มเกมการศึกษา  ครูท่ัวโลกได้สร้าง 

เกมผ่านเว ็บ Baamboozle ไว ้ถ ึงประมาณ 

450,000 เกม ซึ ่งคุณครูผู ้อ่านก็สามารถ

สมัครสมาชิกฟรีในเว็บไซต์ เพื่อสร้างเกมของ

ตนเองได้เช่นกัน Baamboozle ท าให้แต่ละเกม

มีลูกเล่นเป็นของตัวเอง เพราะถึงแม้ว่าครูจะ

เล่นเกมนั้นซ ้า แต่ตัวค าถามจะสลับกันภายใน

เกม และเพิ่มลูกเล่นที่เรียกว่า Power-up เข้า

ไปในเกมด้วย เช่น นักเรียนอาจเปิดไม่เจอป้าย

ค าถามแต่เปิดได้ป้าย “โชคดี” ท่ีจะช่วยให้ทีมได้

แต้มหรือ “ขโมย” ที่จะขโมยแต้มจากฝั่งตรง

ข้ามเข้าทีมตัวเอง เป็นต้น Power-up เหล่านี้

คุณครูก็สามารถเลือกได้เช่นกัน 

 

นอกจาก Kahoot และ Baamboozle แล้วก็ยัง

มีแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่จะมีลักษณะเฉพาะเป็น

ของตัวเองในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น Quizizz 

ที่ปรับปรุงปัญหาเรื ่องการแสดงค าถามใน  

แต่ละข้อจาก Kahoot เพราะ Kahoot จะแสดง

ค าถามจากหน้าจอของครูเท่านั้น แต่ Quizizz 

จะปรับปรุงโดยจะแสดงค าถามผ่านหน้าจอ

นักเรียนแต่ละคนโดยตรง เพื่อให้นักเรียนเห็น

ค าถามได้อย่างชัดเจน ส่วนหน้าจอของครูจะ

แสดงคะแนนของแต่ละทีม และ Quizalize ที่มี

งานว ิจ ัยรองรับว ่าช ่วยลดช่องว่างทาง      

ผลการเรียนของนักเรียนถึงร้อยละ 8  และยัง 
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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) 

 
 
 

 มีฟังก์ชันในการช่วยเก็บข้อมูลของนักเรียน

แต่ละคน เป็นต้น 

 

แม้ Game-based Learning จะมีแพลตฟอร์ม

ให้เลือกมากมาย สามารถน ามาเลือกใช้ได้

สะดวกและช่วยให้คุณครูสอนออนไลน์ได้ง่าย

ขึ ้น แต่การใช้ Game-based Learning ต้อง

ค านึงถึงบริบทการเร ียนในแต่ละคาบและ

โอกาสในการใช้ เพราะถ้าใช้บ่อยเกินไปหรือ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นักเรียนอาจเกิด

การเบื่อหน่าย ไม่สนุกกับการเล่นเกมเดิม ๆ 

ซ ้า ๆ หรือถ้าใช้กับเนื ้อหาที ่มีปริมาณมาก  

การสอนผ่านเกมอาจไม่ครอบคลุมเนื ้อหา

ทั้งหมด คุณครูจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้รูปแบบ

การสอนอื่นสลับกันไปตามโอกาสเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ที ่ส  าคัญอย่าลืมเรื ่อง

ส าคัญของการเรียนรู้ท่ีไม่ใช่เพื่อเอาชนะในเกม

อย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความรู้สึกอยาก

เรียนรู้ต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด การใช้เกมจึงเป็น

เพียงจุดเริ ่มต้น และแรงเสริมในการเรียนรู ้     

ให้สนุกสนาน และครูควรน านักเรียนของเรา

ไปสู่การเห็นความส าคัญ และความหมายของ

การเรียนรู้ท่ียั่งยืนด้วย 

แหล่งอ้างอิง 

https://wbsc.dusit.ac.th/pluginfile.php/

534/mod_forum/attachment/4320/GBL

%20DOC.pdf, เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น 

– มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สืบค้นเมื่อ 14 พ.ค. 

2564) 

 

https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2 5 5

6 / km4 0 8 5 6 cl_ch2 . pdf Game-Based 

Learning - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สืบค้น

เมื่อ 14 พ.ค. 2564) 

 

https://kahoot.com/ Kahoot (ส ืบค ้นเม ื ่อ 

14 พ.ค. 2564) 

 

https://www.baamboozle.com/ 

Baamboozle (สืบค้นเมื่อ 14 พ.ค. 2564) 

 

https://quizizz.com/ Quizizz (ส ืบค ้นเม ื ่อ 

14 พ.ค. 2564) 

 

https://www.quizalize.com/ Quizalize  

(สืบค้นเมื่อ 14 พ.ค. 2564) 
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เรียบเรียงโดย จิรำพร เณรธรณี 

 
 
 
   

                           

การเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอ เป็นสิ่งที่ท้าทาย

และยากล าบากของครูและนักเรียน เพราะขณะที่

ทุกคนก าลังนั่งอยู่หน้าจอ ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะ

เข้าถึงความรู้สึกที่อยู่ข้างในจิตใจของแต่ละคน 

ครูอาจไม่ร ู ้ เลยว่าเด็ก ๆ ก าลังกังวลใจ เศร้า 

หวาดกลัว หรือรู ้สึกทุกข์จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ครูวัดและประเมิน

ความชอกช ้าทางอารมณ์ของผู้เรียนได้ยากกว่า

การเรียนในห้องเรียนแบบต่อหน้า ดังนั ้น การ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ 

หร ื อ  Social & Emotional Learning (SEL) จ ึ ง

เป็นหลักการหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์

และส ังคมแก่ผ ู ้ เร ียนผ่านการเร ียนการสอน

ออนไลน์ได้  เพราะเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีดี  

จ าเป็นต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ และมี

วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมที่ดีด้วย ซึ่งครู

อาจลองสอดแทรกวิธีสร้าง SEL แก่นักเรียน

ผ่าน 5 ทักษะ ดังนี้  

 

1. Self-Awareness 

การตระหนกัรูใ้นตวัเอง 

การเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง คือทักษะ

ส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนประเมินตนเองได้ชัดเจน

ยิ ่งขึ ้น รวมถึงรู ้จักควบคุมอารมณ์ ความ-

ประพฤติของตัวเองได้ด้วย ซึ ่งครูสามารถ

กระต ุ ้นน ักเร ียนให ้ตระหน ักร ู ้ ในเองผ ่าน

กระบวนการสอนที่มีการคิดเชื่อมโยงมากขึ้นได้ 

โดยการยกสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นักเรียน 
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  พิจารณามาตรฐานทางจริยธรรมในสิ ่งที่

ตนเองเลือกกระท า อาจเรียกได้ว่า รู้จักยอมรับ

ความจริงหรือผลที่มีเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง 

เช่น ในคลาสเรียนออนไลน์ หากนักเรียนเลือก

สอบเก็บคะแนน 100 % แทนการส่งงาน ดังนั้น 

หากนักเรียนสอบได้คะแนนไม่ดี เพราะไม่ได้อ่าน

หนังสืออย่างเพียงพอ นักเรียนควรยอมรับและ

รับผิดชอบในการกระท าของตนอย่างเข้าใจ 

โดยครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือก

อย่างเสรี และเท่าเทียมกันด้วย 

 

4. Relationship Skills  

ทักษะด้านความสัมพันธ์  

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

นักเรียนกับนักเรียน หรือนักเรียนกับผู้ปกครอง 

ฯลฯ ล้วนมีการสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญ ไม่ว่าจะ

เป็นการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาและวัจนภาษา 

โดยเฉพาะการเรียนผ่านออนไลน์ จ าเป็นต้อง

อาศัยความกระตือรือร้นและตื่นตัวด้วยกันทั้ง

สองฝ่าย ดังนั้น ครูอาจก าหนดให้นักเรียนสลบั

ค ู ่ก ันท างานที ่หลากหลายมากขึ ้น  เพ ื ่อให้

นักเรียนมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน

คนอื ่น ๆ รู ้จักการปฏิสัมพันธ์กับเพื ่อนที ่ ไม่

คุ้นเคย และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

 

  

ฝึกฝนการรับรู้ความคิด ความรู้สึก การกระท า 

ว่าเชื ่อมโยงถึงกันอย่างไร เพื ่อให้นักเรียนมี

โอกาสทบทวนความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

 

2. Self-Management   

การบริหารจัดการตัวเอง  

ครูสามารถส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการ

ตัวเองให้ผู้เรียนได้ง่าย ๆ เช่น ครูก าหนดการ

ส่งงานและการสอบย่อยออนไลน์ในชั่วโมงเรียน

เดียวกัน เพื ่อให้นักเรียนฝึกบริหารเวลาและ

จัดการตัวเอง ว่าควรเตรียมตัวหรือท าอย่างไร

ให้ส่งงานได้ตามก าหนดและสอบย่อยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์      

ซึ่งครูมีโอกาสช่วยกระตุ้นนักเรียนได้น้อยกว่า

การเรียนในห้องเรียน ถือเป็นช่วงเวลาในการ

ฝึกฝนทักษะดังกล่าวได้มากกว่าปกติ ซึ ่งไม่

เพียงส่งผลดีต่อผู้เรียนในด้านการบริหารงาน

ที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น แต่ผู้เรียนยังสามารถ

จัดการความรู ้ส ึก ความประพฤติ และรู ้จ ัก

ล าดับความส าคัญในชีวิตได้ด้วยตนเอง 

 

3. Responsible Decision-Making  

ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก  

ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก เป็นทักษะ

ท่ีเกิดจากนักเรียนต้องรู้จักและมีความสามารถ 
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5. Social Awareness  

การตระหนักรู้ทางสังคม  

ถ ือ เป ็นท ักษะส  าค ัญท ี ่ ท  า ให ้น ัก เร ี ยนมี

ความสามารถที ่จะเข้าอกเข้าใจ (empathy) 

ความรู ้ส ึกของผู ้อ ื ่น ไม่ว ่าจะเป็นการเรียน

ออนไลน์หรือในห้องเรียน ย่อมแวดล้อมไปด้วย

ผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ความสามารถ ชีวิตความเป็นอยู่ บุคลิกภาพ

และลักษณะนิสัย อย่างกรณีนักเรียนคนหนึ่งมี

อุปกรณ์การเรียนที่ไม่ครบพร้อม ท าให้ช่วย

เพื่อนน าเสนองานในรูปแบบออนไลน์ได้ไม่เต็มท่ี 

ส่งผลให้เพื่อน ๆ ไม่พอใจนักเรียนคนนั้น ครูจึง

ต้องชี ้แนะให ้น ักเร ียนรู ้ซ ึ ้งถ ึงอารมณ์และ

ความรู้สึกของเพื่อน โดยครูอาจถามว่า “ถ้า

หนูเป็นเพื ่อนที่ขาดอุปกรณ์การเรียน หนูจะ

รู ้ส ึกอย่างไร และหนูช่วยเพื่อนได้หรือไม่  ?” 

ค าถามนี้จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกให้นักเรียน     

มีจินตนาการนึกถึงผู้อื่น และเกิดความเข้าอก-

เข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น 

 

ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีทักษะทางอารมณ์และ

ส ังคม (SEL) ด้วย จึงจะสามารถถ่ายทอด

ทักษะดังกล่าวไปสู่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

แหล่งอ้างอิง      

ณิชากร ศรีเพชรดี.  SOCIAL AWARENESS 

ฝึกเด็กๆ เข้าไปถึงใจคนอื่นด้วยค าถาม “ถ้า

เป็นเรา-เราจะรู้สึกยังไง”. (2562).  

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://thepotential.org/knowledge/soci

al-awareness/ (สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564) 

 

Everydayspeech. A Guide To Social-

Emotional Learning. (n.d.).  

[online]. From  

https://everydayspeech.com/guide-to-

sel/ (retrieve June 2, 2021) 

 

Roger Weissberg. Why Social and 

Emotional Learning Is Essential for 

Students. (2016).   

[online]. From  

https://www.edutopia.org/blog/why-sel-

essential-for-students-weissberg-durlak-

domitrovich-gullotta  

(retrieve June 2, 2021) 
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วิกฤตการณ์ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ

พัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคมของนักเรียน 

เพราะรูปแบบการเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นที่ออนไลน์

มากขึ ้น ปฏิสัมพันธ์จึงลดน้อยลงจนน าไปสู ่  

ความเครียด ความโดดเดี่ยว ความท้อแท้ในการ

เรียนรู้ท่ามกลางวิกฤติ นักจิตวิทยานิยามอาการ

เหล่านี ้ว ่า ก าแพงกั ้นการเรียนรู ้  (Hitting the 

Pandemic Wall) เราจะมีวิธีอย่างไรเพื่อฟื้นฟูใจให้

ครูและนักเรียนพร้อมส าหรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ แม้

ต้องห่างไกลกัน 

 

การฝึกสติ (Mindfulness) เป็นกระบวนการหนึ่ง

ซึ่งก าลังได้รับความนิยมในหลายโรงเรียนท่ัวโลก  

 

เรียบเรียงโดย จิรำเจต วิเศษดอนหวำย 

หลังจากวิกฤติโควิด-19 ได้มีการเก็บข้อมูลใน

โรงเร ียนท ั ้ งร ัฐบาล  และ เอกชนในประ เทศ

สหรัฐอเมริกาที่ได้น ากระบวนการฝึกฝนสติให้

รู้เท่าทันอารมณ์มาใช้ในห้องเรียน พบว่าผู้เรียนมี

สมาธิมากขึ้น และเรียนรู้ได้ดีขึ้น เพราะธรรมชาติ

ของสมองจะท าหน้าที่ได้ดีเมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาวะ

อารมณ์ที่เป็นทางบวก จะท าให้สมองส่วนที่ท า

หน้าท่ีคิด จ า ประมวลผลท างานได้อย่างราบร่ืน 

 

กิจกรรม “เช็คอินความรู้สึก” เป็นหนึ่งในกิจกรรม

ฝึกสติ โดยครูมีหน้าท่ีรับฟังอย่างไม่ตัดสินเพื่อให้

ผู้เรียนระบุความรู้สึก และอารมณ์วันนี้ได้อย่าง

จริงใจ  
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คุณครูอาจน ากิจกรรม”เช็คอินความรู้สึก” ไป

บูรณาการร่วมกับรายวิชาที่ตนสอนได้ในช่วง

ต้นของคาบเรียนได้ เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์

เชื ่อมโยงกับเรื ่องสถิติอารมณ์ของเพื ่อนใน

ห้อง ภาษาไทยเรื่องเพิ่มคลังค าศัพท์เรียกชื่อ

อารมณ์ หรือวิชาศิลปะใช้สีแสดงแทนอารมณ์       

ขอส่งก าลังใจให้คุณครูทุกท่านน าพาลูกศิษย์    

ฝ่าวิกฤติไปได้ด้วยกัน 

วันนี้จะลองยกตัวอย่างบทสนทนาในกิจกรรม

เช็คอินความรู้สึก เพื่อให้คุณครูสามารถน าไป

ปรับใช้ได้ในห้องเรียนได้ 

 

ครู: วันนี ้ครูอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปัน

ความรู้สึกของนักเรียน โดยบอกว่าวันนี้นักเรยีน

รู้สึกอย่างไรบ้าง 

นักเรียน: วันนี้หนูรู ้สึกเบื่อมากเลยค่ะ ไม่อยาก

เรียน ไม่รู้จะท ายังไงดี 

ครู: นักเรียนก าลังรู้สึกเบื่อ ท าให้ไม่อยากเรียน  

ใช่ไหมคะ พอจะบอกได้ไหมคะ ว่าอยากให้ครูหรือ

เพื่อน ๆ ช่วยอะไรบ้าง เพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้น 

นักเร ียน: อยากให ้คร ู ไม ่ด ุ  แล ้วก ็อยากเล ่น 

kahoot ค่ะ 

 

จะเห็นว่านอกจากการรับฟังโดยไม่ตัดสินแล้ว

การที่ครูแสดงให้เห็นว่าความรู้สึก และอารมณ์

ของนักเรียนแต่ละคนนั ้นเป็นเรื ่องธรรมชาติ        

ที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน และยอมรับรับฟัง 

ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนคือการ

รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้

เขาหาทางรับมือกับอารมณ์ของตนเองระหว่าง

การเรียนรู้ได้โดยมีครู และเพื่อนเคียงข้างร่วมกัน

หาทางออก 
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พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมในมิติทาง

เพศเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความรุนแรงใน

สังคมโลกที่เกิดขึ ้นด้วยเหตุแห่งเพศ ปัญหา

สุขภาพจิตของเยาวชนที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ รวมทั ้งเพศชายหญิงตามกรอบ

สังคม จึงมีหลายประเทศในแถบยุโรปที่เริ่มจัด

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และการเลี้ยงดูเด็ก 

ให้มีความเป็นมิตรต่อความหลากหลายมาก

ย ิ ่งข ึ ้น  ด ้วยแนวค ิด Gender Neutral หร ือ 

ความเป็นกลางทางเพศ 

 

 วัยเด็ก เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และเร่ิมต้นในการ 

 

 

 

เรียบเรียงโดย จิรำเจต วิเศษดอนหวำย 

วางรากฐานความเข ้า ใจในช ีว ิต  การจ ัด

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีเป็นกลางทางเพศ

จะช่วยให้เขาได้รับโอกาสพัฒนาทักษะชีว ิต    

ทุกด้าน เช่น การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนที่

สวีเดน มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรม

ที่หลากหลาย ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดทางเพศ  

หรือโรงเรียนในประเทศอังกฤษที่สร้างห้องน ้า

แบบไม ่ระบ ุ เพศในโรงเร ียนประถมศ ึกษา 

นอกจากนี ้  ครูย ังร ่วมสร้างบรรยากาศที ่       

เป็นมิตรและไม่อดกลั้นต่อความรุนแรงในเรื่อง

เพศสภาพ  (Zero tolerance approach to 

violence against LGBTQ+) เช ่น ม ีภาพหรือ

งานศิลปะสีรุ้งในห้องใดห้องหนึ่งของโรงเรียน  
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วางธงสีรุ้งที่บ่งบอกความหลากหลายทางเพศ  

ตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน ระมัดระวังการใช้ค าท่ี

แบ่งแยกเพศ เพื่อให้เด็กสะดวกใจและกล้าที ่จะ

เปิดเผยเพศสภาพของตนเอง (come out) และ

โรงเรียนควรมีนโยบายชัดเจนในเรื่องป้องกัน

การกลั ่นแกล้งรังแกด้วยเหตุแห่งเพศอย่าง

เข้มแข็ง 

 

มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การเลี้ยงเด็กใน

สภาพแวดล้อมแบบเป็นกลางทางเพศไม่ได้

ก ่อให ้ เก ิดผลลัพธ ์ทางด้านลบ ไม ่ว ่าด ้าน

พัฒนาการและอารมณ์ ผลการวิจัยระยะเวลา

กว่า 20 ปี จากการน าแนวคิดความเป็นกลาง

ทาง เพศ ไป ใช ้ ในการออกแบบหล ักส ู ตร

แกนกลางของประเทศสวีเดน เมื่อเทียบเด็กจาก

โรงเรียนอนุบาลแบบดั้งเดิม กับเด็กนักเรียน

จากโรงเรียนท่ีเป็นกลางทางเพศซึ่งมีแนวโน้มจะ

เล่นกับเด็กที่มีเพศแตกต่างจากตนเองมากกว่า 

พบว่าผลจากการเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่มีความ

หลากหลายทางเพศตั ้งแต่เด็ก ท าให้เด ็กมี

พัฒนาการทางอารมณ์ท่ีมั่งคง และมีทักษะทาง

สังคมท่ีมากกว่าเด็กๆ ซึ่งได้รับการปลูกฝังทาง 

เพศอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่

น่าสนใจด้วยว่า   เด็กผู้ชายท่ีถูกอบรมเลี้ยงดูใน 

 

สภาพแวดล้อมแบ่งแยกเพศชัดเจน มีแนวโนม้จะ

โตไปเป็นคนก้าวร้าวมากกว่าเด็กที ่ถูกเลี ้ยง

อย่างเป็นกลางทางเพศ 

 

สังคมไทยในอนาคตอาจต้องปลูกฝังค่านิยม

ใหม่ เพื ่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งผู้คนที่มี   

อัตลักษณ์หลากหลายอยู ่ร่วมกันได้อย่างมี

ศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในตัวเอง โดยเริ่มต้นจาก

ห้องเรียนเป็นก้าวแรก และมีคุณครูเป็นผู้ปัก

ธงชัยคนแรกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้น

ให้เกิดขึ้นจริง 
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สักเล็กน้อย เพื่อเป็นการผ่อนคลายและช่วยให้

นักเรียนพร้อมที่จะเรียนต่อไป วันนี้ EDUCA จึง

ขอแนะน าให้คุณครูได้รู ้จักกับสิ ่งที ่เรียกกันว่า 

ASMR 

 

รู้จัก ASMR คืออะไร 

ASMR  หร ือ Autonomous Sensory Meridian 

Response คือ อาการที ่สมองตอบสนองต่อ

ประสาทรับความรู้สึกอัตโนมัติ ทั้งการมองเห็น 

การได้ยิน การสัมผัส ซึ่งช่วยท าให้เกิดความรู้สึก

ผ่อนคลาย และมีสมาธิในการท าสิ่งต่าง ๆ มาก

ขึ้น ASMR จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เน้น

การใช้เสียงเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น 

 

เรียบเรียงโดย อำทิตยำ ไสยพร 

ในการเรียนการสอนแต่ละคาบ คุณครูพบปัญหา

เหมือนกันหรือเปล่า นั่นคือนักเรียนของเรามัก

เหม่อลอย หันหน้าไปยังหน้าต่างบ้าง ประตู

ห้องเรียนบ้าง หรือพอครูหันหน้าเข้ากระดาน

เมื ่อไร นักเรียนต้องจับกลุ่มคุยกับเพื่อนทุกที  

แม้แต่วันที่ครูถามนักเรียนว่า “เข้าใจหรือไม่เข้าใจ

บทเรียนตรงไหนบ้าง” นักเรียนของเราก็ยังคง

ตอบกลับมาว่า “เข้าใจแล้ว” ทั้งที่ความจริงเขาไม่

เข้าใจเลยตั้งแต่ต้น หากมีอาการแบบนี้เกิดขึ ้น

แสดงว่านักเรียนของเราก าลังประสบปัญหาการ

ขาดสมาธิในระหว่างการเรียนการสอนนั่นเอง ซึ่ง

เป็นเรื่องธรรมดาที่สมาธิในการจดจ่อมักมีจ ากัด 

ฉะนั้น ครูจึงต้องคั่นเวลาฟื้นฟูสมาธิของนักเรียน 
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เสียงจากธรรมชาติ หรือเสียงรับประทานอาหาร 

ซึ่งใน YouTuber มีผู้ใช้งานสร้าง Content เอาไว้

อย่างแพร่หลายก็ถือเป็น ASMR เช่นกัน 

 

Giulia Poerio เป็นนักวิจัยคนแรก ๆ ที่ทดลองไข  

ข้อสงสัยเกี ่ยวกับ ASMR ว่าท างานต่อสมอง

ของคนเราได้อย่างไร เธอท าการทดสอบกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับให้ลองดู

คลิป ASMR  ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างตอบ

กลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ASMR สามารถช่วย

แก้ปัญหาการนอนหลับของพวกเขาได้จร ิง      

อีกทั้งยังมีงานวิจัยการบันทึกคลื่นสมองของ

คนหลากหลายกลุ ่มระหว่างดู ASMR แล้วพบ

ผลลัพธ์ที่ว่า ASMR มีส่วนช่วยท าให้สมองของ

พวกเขาผ่อนคลาย ลดอาการเครียด และสร้าง

อารมณ์บวกได้เช่นเดียวกับการฟังเพลงอีกด้วย 

 

ประโยชน์ของ ASMR  

นอกเหนือจากงานวิจัยข้างต้น ASMR ยังช่วย

แก้ปัญหาอื่น ๆ ได้อีก เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ 

ASMR ช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจ่อกับ

สิ ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ ้น เหมาะอย่างยิ่งที ่คุณครูจะ

น าไปใช้ระหว่างพักการเรียนการสอนในคาบเป็น

ระยะเวลาสั้น ๆ  เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีสมาธิ  

ลดความเครียด และความกดดันจากการเรียนได้ 

 

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ครูจะต้องหาวิธีการดึงสมาธินักเรียนให้จดจ่ออยู่

กับบทเรียนมากที่สุด การกระตุ้นนักเรียนด้วย 

ASMR จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความน่าสนใจ 

ไม่ว่าจะเป็นการสอดแทรกกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ระหว่างจัดการเรียนการสอน การฟังเพลง หรือ

ดูวิดีโอที่ปลุกการตื่นตัวของระบบประสาท เมื่อ

สมองนักเรียนได้รับการกระตุ ้นให้มีชีวิตชีวา    

อีกครั ้ง การเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ

ตามมาเช่นกัน 
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เมื่อนักเรียนแต่ละคนจากหลากหลายครอบครัวท่ี

มีความแตกต่างกัน ต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคม

ในโรงเรียน จึงไม่แปลกที่จะเกิดปัญหามากมายให้

ครูต้องช่วยแก้ไขและตักเตือนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ

เป็นนักเรียนระดับปฐมวัยไปจนถึงนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นความจริงที่ว่า ปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับเด็กมักมีปัจจัยส าคัญมาจากการเลี้ยงดู

ของพ่อแม ่และอ ิทธ ิพลของกลุ ่มเพ ื ่ อน  เช ่น        

เด็กนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียวมักไม่ค่อยมีเพื่อน 

อาจเพราะมีนิสัยเอาแต่ใจ ไม่ใส่ใจความรู้สึกของ

คนอื่น แสดงถึงลักษณะการอบรมเลี ้ยงดูจาก

ครอบครัวที่ใส่ใจทุกความต้องการของเด็กมาก

เกินไป  อยากได ้อะไรก็พร ้อมจัดหามาให้  แต่

แน่นอนว่า ทุกสารพันปัญหาย่อมมีวิธีรับมือเสมอ 

 

และครูสามารถน าวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวเด็ก

นักเรียนไปปรับใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการ

สอนได้ ดังนี้ 

 

การเข้าสังคมไม่เป็น  

มักเกิดกับนักเรียนที่เป็นลูกคนเดียว หรือเด็กที่มี

ปัญหามาจากที่บ้าน ดังนั้น ครูต้องคอยสังเกต

พฤติกรรมทั ้งในและนอกชั ่วโมงเรียน เมื ่อพบ

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ครูสามารถแก้ไขได้โดยเน้น      

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้นักเรียนท างาน

เป็นกลุ่ม หรือครูใช้วิธีการพูดคุยในเร่ืองท่ีนักเรียน

คนนั ้นสนใจ  เพื ่อให ้น ักเร ียนรู ้ส ึกเป็นกันเอง            

มีความสุขที ่มีเพื ่อนพูดคุย และอาจน าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ด้วย 

เรียบเรียงโดย จิรำพร เณรธรณี 
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การไม่รู้จักแบ่งปัน  

ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ครูมักพบในห้องเรียน

เสมอ ครูอาจใช้วิธีการพูดให้นักเรียนมีความ

เข้าอกเข้าใจผู ้อื ่น (empathy) เช่น การพูดให้

นักเรียนเกิดจิตส านึกและมองสะท้อนกลับมายัง

ตัวเขาเองว่า หากเป็นตัวเราที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ หรือก าลังขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเพื่อนอีก

คนมี เราจะรู้สึกอย่างไร เราอยากให้เพื่อนมีน ้าใจ

ต่อเราไหม นั่นเพราะการแบ่งปันหรือการมีน ้าใจ

เป็นทักษะหนึ ่งที ่จ าเป็นในการอยู ่ร่วมกันเป็น

สังคม 

 

ความวิตกกังวล  

เด็กนักเรียนที่ภายนอกมีหน้าตายิ้มแย้ม ดูเป็น

ปกติ แต่ภายในอาจบอบช ้าจากปัญหาที่บ้าน เช่น 

พ่อแม่ทะเลาะกัน มีปัญหากับพ่อแม่ ปัญหาด้าน

ฐานะครอบครัว ฯลฯ คงเป็นเรื ่องยากที ่ครูจะ

ทราบถึงปัญหาของเด็กได้จากการมองเพียง

ภาพรวมภายนอก ครูจึงต้องเป็นผู้ใส่ใจและคอย

สังเกตนักเรียนทั้งกิริยาท่าทางและค าพูด เมื่อ

พบว่านักเรียนมีความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่อง

หนึ ่ง คร ูอาจเร ิ ่มช ่วยแก้ไขด ้วยการคอยให้

ก าลังใจเด็ก ซึ่งครูจ าเป็นต้องรู้จักกลวิธีในการ

พูดด้วย 

 

ฉลาดเกินไป  

นักเรียนที่ฉลาดมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนอาจ

พบปัญหาอื่นตามมา  เช่น  การเข้ากับเพื่อนไม่ได้ 

เพราะมีพัฒนาการทางความคิดมากกว่าเพื่อน

คนอื ่น ครูจ ึงต้องเข ้าใจถ ึงปัญหานี ้ว ่าเป ็น

ธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าไปพูดคุยกับนักเรียน

ให้มากขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แนะการปรับตัว

ให้เด็กเข้ากับผู้อื่น ไม่ควรปล่อยให้เขารู้สึกแปลก-

แยก แต่ต้องช่วยน าทางให้นักเรียนเห็นว่าความ

ฉลาดของเขา ไม่ได้เป็นสิ่งปิดกั้นเขาจากเพื่อน

และสังคม และเขาอาจใช้ความฉลาดในทางที ่     

ก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ 

 

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  

ครูต้องคอยสังเกตและดูแลนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษอยู่ห่าง ๆ เพราะอาจมีบางสิ่งท่ีเขา

ยังต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเพื่อนคนอื่น 

เช่น ความผิดปกติทางการได้ยิน ความผิดปกติ

ทางการมองเห็น ความล่าช้าทางการเรียนรู้ ซึ่ง

ครูจะต้องสอนเพื่อน ๆ ในห้องให้เข้าใจถึงความ

แตกต่าง มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน เพื่อให้

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและ

ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ 

 

สังคมในโรงเรียนคือแหล่งรวมผู้คนหลากพ่อ  

พันแม่ การเผชิญหน้ากับสารพันปัญหาจึงเป็น

สิ่งที่ทั้งนักเรียนและครูต่างหลีกหนีไม่พ้น ครูจึง

ต้องคอยสังเกตและแก้ไขปัญหาด้วยทักษะการ

เรียนรู ้ทางสังคมและอารมณ์ และใช้ใจของครู

สอนนักเรียนให้สามารถอยู่ในสังคมที่มากด้วย

ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข 

 

1 ปขีอง “กำรจดักำรเรยีนออนไลน์” หลังโควิด-19                 23 
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แหลง่อา้งองิ 

บุญชนก ธรรมวงศา. สังคมดี เพราะเด็กรู้คิดและ

คิดดี มีคุณครูเป็นผู ้ช ่วยคนส าคัญ. (2562). 

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://thepotential.org/knowledge/teachi

ng-children-to-think/ (สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 

2564) 

 

Trainkru. เข้าสังคมไม่เป็น ไม่รู ้จักแบ่งปัน! 5 

ปัญหาพบบ่อยของเด็กในรั้วโรงเรียน!!! รวมทั้ง

วิธีแก้ไข. (2562). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://www.trainkru.com/เข้าสังคมไม่เป็น-

ไม่ร ู ้/สาระความรู ้/  (สืบค้นเมื ่อ 25 มิถุนายน 

2564) 
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ในยุคโลกาภิวัตน์ “แนวคดิพลเมอืงโลก” เร่ิมเป็นท่ี

สนใจของผู ้คนทั ่วโลกมากขึ ้น  ซ ึ ่งหมายถึง

ประชาชนทุกคนล้วนเป็นผู ้ที ่อาศัยอยู ่บนโลก

เหมือนกันทั้งสิ้น ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ เพศ หรือ

เผ่าพันธุ์ และยึดหลักการที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมี

ศักดิ ์และสิทธิ ์  และควรได้รับการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” เมื่อแนวคิดพลเมืองโลกแพร่หลายในหมู่

คนรุ่นใหม่มากขึ้น การตระหนักรู้ถึงการพัฒนา

สังคมโลกก็เริ ่มตามมา ก่อเกิดเป็นแนวคิดว่า 

ด้วยพลเมืองโลกพัฒนาสังคมโลกที่ขยายไปใน

วงกว้าง กระทั ่งองค์การสหประชาชาติเริ ่ม       

หันมาขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 

ปี 2558  เพื ่อก าหนดให้เป็นเป้าหมายร่วมกัน 

ของทุกประเทศเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน      

เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 

จึงท าให้พลเมืองโลกรุ่นใหม่ใส่ใจปัญหาสังคมที่

เกิดขึ ้นทั ่วโลก โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นประเทศ

ตัวเองหรือไม่อีกต่อไป เพื ่อร่วมกันมองหาวิธี

แก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 

 

การสอนให้นักเรียนตระหนักรู้ถึง SDGs นับเป็น

สิ ่งส าคัญอย่างยิ ่ง เพื ่อปลูกฝังให ้น ักเร ียน

มองเห็นถึงปัญหาสังคมที ่ก าลังเกิดขึ ้น  และ

ป ัญหาเหล ่าน ั ้นจ  าเป ็นต้องอาศัยพลังของ

นักเรียนในอนาคตมาช่วยปรับเปลี่ยนและพัฒนา

ให้สังคมดีขึ้นกว่าเดิม ในฐานะ “ผู้เปลี่ยนแปลง 

และพัฒนา”  ทั้งนี้ การเรียนการสอนเรื่อง SDGs 

จึงจ าเป็นต้องมีครูเป็นผู้คอยชี้ปัญหา   น าทางให้

นักเรียนคิดตาม โดยครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดเนื้อหา

เพียงอย่างเดียว  แต่ยังต้องแสดงให้นักเรียนเห็น 

เสรมิสรำ้งทักษะ SEL ผ่ำนกำรเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน                  25 
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ว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการประพฤติตน

เป็นผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงและการพัฒนาของ

นักเร ียนเป็นเร ื ่องส าคัญต่ออนาคต เพื ่อให้

นักเรียนมองว่าครูเป็นผู้น าและแบบอย่างในเรื่อง

ดังกล่าว รวมถึงครูต้องเป็นแหล่งข้อมูลภายใน

ห้องเรียน ให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวมุมมองดี ๆ ที่

อาจจุดประกายความคิดให้นักเรียนน าไปต่อยอด

ได้ 

 

ประโยชน์ทางอ้อมของการสอน SDGs อีกข้อหนึ่ง

คือ การรู ้จ ักตนเอง เร ื ่องนี ้ถ ือเป็นปัญหาที่

นักเรียนไทยต้องประสบมาทุกยุคสมัย แต่ด้วย

ขอบเขตเนื้อหาของ SDGs ที่ครอบคลุมศาสตร์

หลายแขนงและทุกอาชีพ จึงมีส่วนช่วยให้นักเรียน

มองเห็นสิ ่งที ่ตัวเองชอบและไม่ชอบ ถนัดและ      

ไม่ถนัด ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงทักษะที่ตัวเอง

มีหรืออยากมี สิ่งที่ตัวเองต้องการจะท าหรือมี

แรงบันดาลใจที่จะท าในอนาคตได้ ทั้งนี้ ครูต้อง

จัดการเรียนการสอน SDGs ด้วยการท าให้เป็น

ห้องเรียนแห่งบทสนทนาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้จะดีท่ีสุด อย่าสอน SDGs ด้วยการ

ให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาในรูปของตัวหนังสือมาก

จนเกินไป เพราะด้วยเนื้อหาของ SDGs ท่ีค่อนข้าง

เยอะอาจท าให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีไม่ดีในการเรียน 

รวมทั้งไม่เกิดประโยชน์อันใดในการส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  

 

การสอน SDGs ให้ได้ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องจัด

ให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วย 

  

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดของ

ตัวเองได ้อย่างเต็มที ่  จ ึงจะช ่วยให ้น ักเร ียน

ตกตะกอนความคิดของตนเอง และพัฒนาทักษะ

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ได้ด้วย 

แม้ว่าเนื ้อหาเป้าหมาย SDGs จะเน้นหนักไปทาง

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ แต่แท้จริงแล้วครูสามารถ

บูรณาการเนื้อหาดังกล่าวได้ในหลายสาขาวิชา 

เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ให้เห็นถึงการรับมือกับ

ภาวะโลกร้อนในระดับประชาคมโลก การพัฒนา

ระบบนิเวศน์ทางทะเลและมหาสมุทร หรือการ 

บูรณาการระบบการย่อยอาหารกับการแก้ปัญหา

ความหิวโหยของผู้คนในประเทศต่าง ๆ การสอน

ภาษาไทยด้วยการบูรณาการด้านการอ่าน โดยให้

นักเรียนอ่านบทความเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา

สังคมตาม SDGs หรือบูรณาการด้านการเขียน 

โ ด ย ใ ห ้ น ั ก เ ร ี ย น เ ข ี ย น เ ร ี ย งคว าม แ สด ง

แนวความคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาสังคมตาม 

SDGs เป็นต้น 

  

สุดท้ายนี้ ขอฝากความคิดเห็นสั้น ๆ ให้ลองขบคิด

กันว่าจริงหรือไม่ที่ “การสอน SDGs เป็นหนึ่งใน

หลายวิธีในการส่งเสริมนักเรียน จุดมุ ่งหมาย

ส าคัญของการเรียนการสอนทางสังคม คือการ

แนะแนวทางให้นักเรียนเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกท่ี

มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาสังคมและพัฒนาโลกได้

อย่างยั่งยืน เพราะพวกเขาคอือนาคตของชาต ิซึง่

มีครูในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็น

ผู้น าทาง” 

26                 เสรมิสรำ้งทักษะ SEL ผ่ำนกำรเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน  
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แหล่งอ้างอิง 

สวัสดี SDGs (2) – ว่าด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 

เป้าของ SDGs, จาก  

https://www.sdgmove.com/2017/06/01/go

als/ [สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2564] 

 

สว ั สด ี  SDGs (1 )  –  ข ้ อม ู ลพ ื ้ น ฐาน , จาก 

https://www.sdgmove.com/2017/05/21/he

llo-sdgs-1/ [สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2564] 

 

ระบบย่อยอาหารกับการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 

(SDGs), จาก 

https://inskru.com/idea/-

MOWqv0hyyTPPalGrhpn  

[สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2564] 

 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ฉบับเต็ม, จาก  

https://siam.edu/wp-

content/uploads/2 0 1 8 / 1 0 / Sustainable-

Development-Goals.pdf  

[สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2564] 

1 ปขีอง “กำรจดักำรเรยีนออนไลน์” หลังโควิด-19               27  
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เรียบเรียงโดย อำทิตยำ ไสยพร 

เมื ่อเราพูดถึงบทบาทหน้าที ่ของคุณครู เราจะ   

นึกถึงหน้าที่ในการสอน หรือการจัดการเรียนรู้

เป็นหลักใช่ไหมคะ แต่ที่ส าคัญไปมากกว่านั้นคือ 

การสร้างทัศนคติทางบวกให้นักเรียนมีต่อวิชาท่ี

ก าลังเรียนรู้ หากนักเรียนจมอยู่กับความรู้สึก       

ท าไม่ได้ เก่งไม่พอ สิ่งเหล่านั้นจะท าให้นักเรียน

เกิดความรู้สึกไม่ชอบการเรียนวิชานั้น ๆ ไปได้ 

ท้ังนี้ เรามาร่วมหาวิธีสนองความต้องการเรียนรู้

ของนักเรียนร่วมกัน โดยการเพิ่มบทบาทการเป็น 

Facilitator หร ือ  ผ ู ้ อ  านวยความสะดวกให้

นักเรียนเข้าถึงเนื ้อหาสาระความรู ้ได้ง่ายกัน

ดีกว่า 

 

 

Learning Facilitator (ผู้เอื้ออ านวยการเรียนรู้) 

คือ ใคร 

Facilitator คือ ผู้น ากระบวนการเรยีนรู ้เพื่อ     ให้

เก ิดช ุดความรู ้ ใหม่ข ึ ้นจากภายในจิตใจของ

ผู้เรียนเอง ชุดความรู้ใหม่นั ้นมีได้หลากหลาย    

ทั้งมุมมองใหม่ ความหมายใหม่ ความรู้สึกใหม่ 

ความคุ้นชินใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่หรือกรอบ

ความเชื่อใหม่  ท่ีส าคัญต้องสร้างพื้นท่ีปลอดภัย

ต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

และเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมไป

ถึงการเป็น Facilitator ที่ดีสิ่งที่ต้องมีคือทักษะ

การเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างลึกซึ้งอันประกอบด้วย 
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การได้ยินความรู้สึก และความต้องการของอีก

คน ตั้งใจด้วยหัวใจ เข้าอกเข้าใจ ไม่จับผิดตัดสิน 

 

8 ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับ facilitator ประกอบด้วย 

1.ทักษะการฟัง (Listening) 

2.ทักษะการตั้งค าถาม (Questioning) 

3.ทักษะการให ้ โอกาสแลกเปล ี ่ยนความค ิด 

(Sharing) 

4.ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) 

5 .ท ั กษ ะการแก ้ ไ ขข ้ อข ัด แย ้ ง  (Resolving 

Conflict) 

6.ทักษะการยอมรับผู้อื่น (Accepting Others) 

7.ทักษะการน าเข้าสู่การอภิปราย (Leading) 

8.ทักษะการบริหารเวลา (Time Management) 

 

นอกจากทักษะทั้ง 8 ด้านที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นั ้นมี 5 Key 

Principles ที ่คุณครูผู ้ท าหน้าที ่  Facilitator จะ

สามารถน าไปใช้เพื่อช่วยสร้างให้ผู้เรียนได้เกิด

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่  

 

1.Esteem รักษาและเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเอง  

2.Empathy ฟังและตอบสนองอย่างเข้าอกเข้าใจ 

3.Involvement สนับสนุนการมีส่วนร่วม  

4.Share แลกเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อสร้างความไว้ใจ 

5.Support เสนอความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 

 

อีกหนึ ่งสิ ่งที ่ขาดไม่ได้นั ่นคือ 6 Key Actions 

หลักการสอนในรูปแบบ Facilitation ที่จะช่วยให้

คุณครูท าหน้าท่ีได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

 

1 . ใ ช ้  Key Principles ช ่ วย ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยน เก ิ ด

ความร ู ้ส ึกม ีค ุณค่าและ เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของ         

การเรียนการสอน 

2.เชื่อมั่นในวิชาที่สอน แสดงออกถึงความเชื่อ

ส่วนบุคคล ในแนวคิด เคร่ืองมือ และเนื้อหาท่ีสอน 

หรือกิจกรรมท่ีท า 

3.อธ ิบายว ัตถ ุประสงค์ของหลักส ูตร/ว ิชา 

รวมถึงเคร่ืองมือ กิจกรรม ท่ีใช้ในการสอน 

4.ใช้ทักษะการสังเกตและวัดผล ครูต้องมั่นใจว่า

ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันในสาระส าคัญตาม

หัวข้อท่ีก าหนดในเวลาท่ีก าหนด 

5.เน ้นไปที ่ประโยชน์ส่วนตนของผู ้ เร ียน ทั ้ง

ประโยชน์ของการใช้แนวคิด ทักษะ เครื่องมือที่ได้

จากการเรียนไปใช้ในการท างาน 

6.มีความชัดเจนในการน ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้

ภาษาที่เข้าใจง่ายในการอธิบายถึงกิจกรรมว่า

ต้องท าอะไร อย่างไร และเมื่อไร 
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30                 เสรมิสรำ้งทักษะ SEL ผ่ำนกำรเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 

จากค าแนะน าข ้างต้นเห ็นได ้ช ัดเลยนะคะว ่า 

คุณครูนั ้นไม่ได้เพียงแค่สร้างองค์ความรู ้และ

สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่คุณครู

นั ้นยังมีบทบาทไปถึงการเป็นผู ้อ านวยความ

สะดวก ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู ้ในแบบ

ของตัวเองได้อีกด้วย 

 

เชือ่เลยวา่ในอนาคต 

บทบาทของคณุครใูนโรงเรยีนจะเปน็ผูน้ า 

การเปลีย่นแปลงใหน้กัเรยีนไดอ้กีมากมาย 

ไมเ่พยีงแคก่ารเปน็ครเูพือ่สอนความรู ้

อยา่งเดยีวอกีตอ่ไป 

แหลง่อา้งองิ 

ธีรัญญ์ รัน. (2021, January 22). ผู้เอ้ืออ านวย

กระบวนการเรียนรู้ : Learning facilitator. 

runWISDOM.com. 

https://www.runwisdom.com/2018/07/lea

rning-facilitator 

 

กชวร จุ้ยมณี.(2563). เอกสารประกอบการสอน

บทบาทหน้าท่ีและทักษะที่จ าเป็นของนักจัด

กระบวนการเรียนรู้, หน้า 1-29.; กชวร จุ้ยมณ,ี 

 26พฤษภาคม 2564 

 

วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม. (2564). บทบาทของ 

Facilitator. 27 พฤษภาคม 2564,จาก  

http://cms2.swu.ac.th/Portals/195/บทบาท

ของ%20facilitator3กค57wanlaya.pdf 

 

Tham namprom. (2563). Facilitating 

Learning… เปลี่ยนครู ให้ไปดูแลขัน้ตอนท่ีเรียนรู้

ง่าย. 27 พฤษภาคม 2564,จาก  

https://reder.red/facilitating-learning-06-

07-2020/ 
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EDUCA คัดสรร 

TPF Highlight 

New Normal Instruction การสอนวิถีใหม่แบบโรงเรียนราชินีบน 

Home-Based Learning Community  

การสอบแบบ HBLC ฉบับโรงเรียนเพลินพัฒนา 

 

 

คลิกเพื่อรับชม  

 

 

 

คลิกเพื่อรับชม  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsj9Imor2g4&list=WL&index=130&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=4wOCprMF0yw&list=WL&index=131&t=6s
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32                    EDUCA คัดสรร 

EDUCA POSCAST 

ลองฟัง (E)DU Podcast รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษา 

ลองฟัง (E)DU Podcast รวมสาระ

ฟังเพลินที่อยากให้ทุกคนลองฟังกัน 

 

คลิกรับฟังได้ที่นี่ 

 

 

https://www.educathai.com/videos?category_id=7
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ลองฟัง (E)DU Podcast: 

Online Learnนิ่ง? (2) 

สอนออนไลน์ สไตล์ อ.ฮูก 

(ฉบบั Uncut)  

ลองฟัง (E)DU Podcast: 

Online Learnนิ่ง?  

สร้างทักษะการเรียนรู้

แบบน าตนเอง กับ อ.ดี ้

(ฉบบั Uncut) 

คลิกรบัฟังผ่าน YouTube 

 

 

คลิกรบัฟังผ่าน EDUCA 

 

 

คลิกรบัฟังผ่าน YouTube 

 

 

คลิกรบัฟังผ่าน EDUCA 

 

 

EDUCA POSCAST 

ลองฟัง (E)DU Podcast ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

https://www.youtube.com/watch?v=1t05ngTVo6I
https://www.educathai.com/videos/685
https://www.youtube.com/watch?v=T0oyogmpcn4
https://www.educathai.com/videos/689
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34                    EDUCA คัดสรร 

EDUCA พา LEaRN 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564  I  EP.25-28 

EDUCA พา LEaRN 

EPISODE 25  

ละครสัตว์ของพวกเรา  

A Very Special Circus 

EDUCA พา LEaRN 

EPISODE 26  

เปิดโลกโรงเรียนหลากภาษา  

A Love of Languages 

คลิกรบัชมผ่าน EDUCA 

คลิกรบัชมผ่าน YouTube คลิกรบัชมผ่าน EDUCA 

คลิกรบัชมผ่าน YouTube 

https://www.educathai.com/videos/684
https://www.youtube.com/watch?v=XOmVBljWBpg
https://www.educathai.com/videos/682
https://www.youtube.com/watch?v=ssequ2AgGWg
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คลิกรบัชมผ่าน YouTube 

คลิกรบัชมผ่าน YouTube คลิกรบัชมผ่าน EDUCA 

คลิกรบัชมผ่าน EDUCA 

EDUCA คัดสรร                  35 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564  I  EP.25-28 

EDUCA พา LEaRN 

EDUCA พา LEaRN 

EPISODE 27  

เปลี่ยนบทบาท เสริมบทเรียน 

KS3/4 Modern Foreign 

Languages - Pupil As Teacher 

EDUCA พา LEaRN 

EPISODE 28  

สอนออกเสียง Phonics  

คาบนี้ไม่เสียน ้าตา  

Phonics without Tears 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGs7mwSIg0
https://www.youtube.com/watch?v=OLqw54AWpfs
https://www.educathai.com/videos/688
https://www.educathai.com/videos/692


 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36                    EDUCA คัดสรร 

จนัทร์ปลุกโปรย 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564  I  EP.15-18 

จันทร์ปลกุโปรย EP.15: เพ่ือนด ีเพ่ือนแท้..กัลยาณมิตร 

จันทร์ปลกุโปรย EP.16: ครู...ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

จันทร์ปลกุโปรย EP.17: ปลุกพลังการประเมิน...ทุก (ทุกข์ใน)

ใจครู เด็ก และผู้ปกครอง ตอน 1 

จันทร์ปลกุโปรย EP.18: ปลุกพลังการประเมิน...ทุก (ทุกข์ใน)

ใจครู เด็ก และผู้ปกครอง ตอน 2 

คลิกชมผ่าน YouTube 

คลิกชมผ่าน  EDUCA 

คลิกชมผ่าน  EDUCA 

คลิกชมผ่าน  EDUCA 

คลิกชมผ่าน YouTube 

คลิกชมผ่าน YouTube 

คลิกชมผ่าน YouTube 

 

คลิกชมผ่าน YouTube 
คลิกชมผ่าน  EDUCA 

https://www.youtube.com/watch?v=HakZqBHFt74
https://www.educathai.com/videos/686
https://www.educathai.com/videos/687
https://www.educathai.com/videos/690
https://www.youtube.com/watch?v=3gXAa1uk8rc
https://www.youtube.com/watch?v=DrKdKyTSl94
https://www.youtube.com/watch?v=Otm1OzEcBRw
https://www.educathai.com/videos/683
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สแกนเพ่ือตดิตำม

พูดคยุกบั EDUCA    

ไดท้ีใ่นหลำกหลำย

ชอ่งทำง 

สแกน QR Code
ลงทะเบียนอัปเดต
ควำมรูก่้อนใคร 
 

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

educathai.com 

 

EDUCA 

 

@educathai 

 

EDUCA 
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https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA
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