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เติมพลังรับปีใหม ่ 

ให้ครูไทยสร้างห้องเรียนที่เด็กเปล่งประกาย 

กับ EDUCA Online Workshop 

สวัสดีปีใหมเ่พื่อนครูทุกคนค่ะ 

ต้อนรับปีใหม่ได้เดือนเดียวกับการสอน

ออนไลน์เต็มรูปแบบ ครูทุกท่านเป็นอย่างไร

กันบ้างคะ ว่ากันว่าเดือนมกราคมเป็นเดือน

ที่ยาวนานส าหรับใครหลายๆ คน แต่หน้าที่

ของครูท ี ่ ไม ่ เคยมีว ันหยุด แถมยังต้อง

เตรียมพร้อมกับการเรียนออนไลน์ที่เราไม่รู้

ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไร คงท าให้เดือนนี้ผ่านไป

อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ 

เริ่มต้นปีกันทั้งที EDUCA ขอเป็นก าลังใจให้

ครูทุกท่านด้วยของขวัญพิเศษรับวันครูที่

ผ่านมาด้วย EDUCA Online Workshop ที่

ขยายเวลาร ับชมยาวไปจนถึงส ิ ้นเด ือน

เมษายน ส าหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้

แล้ว ส่วนสมาชิกที่ลงทะเบียนไม่ทันรอบที่

แล้ว เพียงลงทะเบียนใหม่ก็สามารถอบรม

ออนไลน์อยู่บ้านแบบง่ายๆ ได้เลยค่ะ ใครยัง

ไม่ได้ลงทะเบียน ต้องรีบแล้วนะคะ 

ส าหรับครูที่ชอบติดตามเทคนิคการสอน

ของครูต่างประเทศ เราประเดิมต้นปีด้วย

รายการน้องใหม่  ‘EDUCA พา LEaRN’ 

บุกห้องเรียนครูต่างประเทศ ดูแล้วได้

ไอเดียไว้ประยุกต์ใช้กับห้องเรียนไทยค่ะ 

สุดท้ายนี้ ขอฝากครูทุกท่านแอดไลน์และ

กดติดตามเพจ EDUCA กันเยอะๆ นะคะ จะ

ได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆ ที่เราน ามาฝาก

กันทุกเดือนค่ะ 

ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ ์

บรรณาธิการ 
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ในเด็กปฐมวัย ช่วง 5 ปีแรกเป็นช่วงที่พัฒนาการ

ทางด้านต่างๆ เต ิบโตอย่างรวดเร ็ว และมี

ความส าคัญต่อทิศทางการเจริญเติบโตหลัง

จากน ั ้น  ส ิ ่งน ี ้ท  าให ้ เราตระหน ักถ ึงการให้

ความส าค ัญต่อการศึกษาที ่สน ับสนุน และ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นดั่ง

ดินสอที่มีคุณภาพส าหรับพวกเขาผู้ซึ ่งเปรียบ

เหมือนสมุดบันทึกที่ก าลังจะเร่ิมเขียนบทแรกของ

เรื่องราวชีวิตของตนเอง โดยดินสอที่พึ่งพาได้

เป็นเพื่อนร่วมทาง 

 

ถ้าช่วงวัยหนึ่งของชีวิตมนุษย์เปรียบเสมือนกับ

หน้าหนึ่งหน้าในสมุดบันทึก การตัดสินใจต่างๆ 

ของเราอาจเปรียบได้กับการหยิบดินสอมา 

ขีดเขียนเรื ่องราวในช่วงเวลานั ้นๆ ของการ

เติบโตจนจบหน้ากระดาษแผ่นนั้น โดยดินสอแท่ง

นั้นอาจถูกปรับเปล่ียนเพื่อให้มีความสอดคล้อง 

และยังคงสามารถใช้งานได้ด ีในการท างาน

ร่วมกับกระดาษเพื่อบันทึกเรื่องราวของเราต่อไป 

แน่นอนว่าการศึกษาในเด็กปฐมวัยมีความส าคัญ

อย่างมากเพราะเป็นรากฐานของการเรียนรู้ด้าน

ต่างๆ ในอนาคต ดังนั้นในบทบาทของความเป็น

ครู เราจึงผู้เป็นผู้ที ่มีหน้าที่ในการออกแบบการ

เรียนรู ้ที่จะมอบโอกาสให้กับพวกเด็กๆ ในการ

เหลาดินสอของตัวเองในช่วงปฐมวัย เพื่อให้พวก

เขาสามารถเขียนบันทึกที่ตรงกับหัวใจของพวก

เขาได้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่จะสามารถสนับสนุนการ

ขัดเกลาดินสอของนักเรียนในช่วงปฐมวัยได้นั้น 

ได้แก่ 

เรยีบเรยีง: สรุเชษฐ ์ตรรกโชต ิ 

Content Developer Cohort 2 Alumni  

Teach For Thailand 
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ความเป็นผู้น า โดยเด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ใน 2 

ขั ้นตอนคือการท าตามพฤติกรรมของผู ้ใหญ่

รอบตัวพวกเขา จนกระทั่งการกระท านั้นถูกปรับ

เข้ามาเป็นบุคลิกของพวกเขาเอง เมื่อเราลองนึก

ย้อนกลับไปถึงครูผู้ที่เคยสอนเรามาในสมัยที่เรา

ยังเป็นเด็ก อาจพบว่ามีหลายๆ เหตุการณ์ที่

คุณครูเป็นท าบางอย่างในบางสถานการณ์ และ

เราก็เลือกที่จะท าตามในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น

เราจ ึงสามารถเล ือกท ี ่จะ เป ็นต ัวอย ่างของ

คุณลักษณะที่เราอยากเห็นในตัวพวกเขาได้ เช่น

ถ้ามีครูที่รับฟัง พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ 

และเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่รับฟังคนข้างๆ มากขึ้น 

และเมื่อถึงจุดหนึ่งนักเรียนก็ควรได้เรียนรู้กับการ

ท างานกับอุปสรรคบางอย่างในชีวิต เพื่อให้พวก

เขาได้ฝึกทักษะการตัดสินใจ และการท างาน

ร่วมกันกับผู้อื่น 

 

ความรักในการสนับสนุน ความหลงใหลในงาน

สอนเป ็นค ุณสมบัต ิส  าค ัญต่อการสอนเด็ก

ปฐมวัย ห ัวใจท ี ่ย ินดีร ่วมด้วย และพร้อมจะ

สนับสนุนความส าเร็จของเด็กๆ และครอบครัว

ของพวกเขา เป็นหนึ่งในแต้มต่อที่ส าคัญในการ

สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวเด็ก เพราะ

ความรู้สึกของคุณจะกลายเป็นหนึ่งในแรงที่คุณ

ใช้ในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ในส่วนที่โลกของคุณ

และโลกของเด็กๆ ทับซ้อนกัน เมื่อคุณพบแง่มุมที่

คุณรักในสิ่งที่คุณท า และอนุญาตให้หัวใจของ

คุณเต็มที่ไปกับการเติบโตพวกเขา พวกเขาก็มี

แนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ออกไปขับเคลื่อน

ความสุขในหัวใจดวงอื่นๆ และกลายเป็นคนที่มี

ส่วนท าให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งแน่นอน

ว่าเราไม่สามารถขอแอบไปดูภาพของอนาคตได้ 

แต่ถ้าคุณเฝ้าดูพวกเขา คุณอาจได้พบกับภาพ

บางอย่าง หรือค าพูดบางค าที่ชวนให้คุณรู้สึกมี

ความหวังกับอนาคตมากขึ้น และสิ่งนั้นอาจเป็น

คุณค่าที่จะเติมพลังชีวิตต่อไปให้กับครูอย่างเรา 
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การเป็นดั่งของขวัญในโลกของพวกเขา ของขวัญเป็นอะไรที่มี

หน้าตาที ่หลากหลาย ของขวัญบางชนิดจับต้องได้  แต่

ของขวัญบางอย่างก็จับต้องไม่ได้ และในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับ

ผู ้รับว่าจะมองว่าสิ ่งที ่เป็นของขวัญนั ้นจับต้องได้หรือไม่ 

ส าหรับเด็กนักเรียน ครูอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นของขวัญ

ประเภทหนึ่งที่สร้างความเพิ่มแต้มของความสุขให้กับพวกเขา

ได ้“การสอนเป็นโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อชวีิตของเด็ก

ในทางบวก” - Dawn Richards ครูระดับเตรียมอนุบาลของ 

Imagine Schools West กล่าวไว้ และเขาได้กล่าวต่อว่า “คุณ

คือบ้านหลังหนึ่งของพวกเขาที่เพิ่งจากบ้านมา และใน

สภาพแวดล้อมที ่เต็มไปด้วยความรัก คุณจะมองเห็น

ความเป็นมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวพวกเขา” 

 

เมื่อดินสอที่ก าลังจะถูกน าไปวาดเขียนเรื่องราวของชีวิตเป็น

ดินสอที่ถูกประกอบขึ้นมาด้วยความพิถีพิถัน และด้วยความ

เข้าใจ การเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กๆ ย่อมมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีรากฐานที่ยึดโยงกับส่วนหนึ่งใน

หัวใจของพวกเขา และไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งในอนาคต เด็กๆจะ

เป็นผู้ขัดเกลาดินสอที่เราก าลังจะใช้เขียนบันทึกหน้าต่อไปของ

เรา 

 

อ้างอิง 

Qualities of a Good Early Childhood Education Teacher 

By Kendall Bird Posted On February 6 , 2020  from 

https://www.futureeducators.org/qualities-of-a-good-

early-childhood-education-teacher/ 

 

Early childhood education by Unicef from 

https://www.unicef.org/education/early-childhood-

education 

 

https://www.futureeducators.org/qualities-of-a-good-early-childhood-education-teacher/
https://www.futureeducators.org/qualities-of-a-good-early-childhood-education-teacher/
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ซึ ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุส าคัญที่อธิบายว่าท าไมการ

จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก และการสนับสนุนพัฒนาการของช่วง

วัยเด็กอย่างเต็มที ่จึงมีความส าคัญอยางยิ่งต่อความส าเร็จใน

อนาคตของเด็ก 

 

“เหตุผล 10 ประการ... 

ว่าด้วยความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก” 

การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส าหรับเด็กเล็กประกอบกับการสั่งสม

ทักษะ ความสามารถและความพร้อมด้านทรัพยากรถือเป็นสิ่ง

ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเสมือนพื้นฐานของการเรียนรู้

ตลอดจนการใช้ชีวิตและการมีสุขภาพจิตที่ดี จากการรวบรวมข้อมูล

จากบทความต่าง ๆ พบเหตุผลที่สนับสนุนระบบการศึกษาว่าท าไม

ควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ

ให้แก่เด็กเล็กอย่างเต็มที่ ดังนี ้

1. ช่วงวัยเด็กเล็กเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาการมากที่สุดและเร็ว

ที่สุด สมองมีการเจริญเติบโตและปรับตัวต่อให้มีกลไกการท างานที่

ซับซ้อนมากขึ้น 

 

 

 

เรียบเรียง: กนกวรรณ สุภาราญ 

 

รากฐานที ่แข็งแกร่งคือสิ ่งส าคัญ

ของการเรียนรู้...การเริ่มต้นที่ดีมีชัย

ไปกว่าคร่ึง โรงเรียนอนุบาลหรือการ

จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็กนั้นมี

อ ิทธิพลกับการเจริญเติบโตทาง

ร่างกาย ภูมิคุ ้มกันด้านจิตใจ และ

พัฒนาการความสามารถด้านการ

เรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก หาก

ระบบการศึกษาสามารถจ ัดการ

เร ียนร ู ้ส  าหร ับเด ็กเล ็กได ้อย ่าง

เหมา ะสม  แล ะม ี ป ร ะส ิ ทธ ิ ภ าพ 

สามารถสนับสนุนพัฒนาการของ

เด ็กอย่างเต ็มท ี ่แล ้วน ั ้นเด ็กก ็มี

แนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จทั้ง

ด้านการเรียน และการด ารงชีวิตใน

อนาคต 
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ทักษะ และพัฒนาการด้านการรับรู้

บกพร่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผล

การเรียนรู้ท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน 

 

4. สภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัว

เด็กมีผลต่อการปรับเปลี ่ยนหรือ

ปลูกฝังลักษณะนิสัย ความคิดและ

ความเชื่อในศักยภาพของเดก็เลก็ซึง่

ส่งผลต่อตัวเด็กจนกระทั ่งเติบโต 

โดย เฉพาะสภาพแวดล ้อมท ี ่ ไม่

เหมาะสม การเป็นตัวอย่างที ่ ไม่ดี  

รวมทั ้งการเลี ้ยงดู หรืออบรมสั่ง

สอนที่ไม่เหมาะสมล้วนส่งผลต่อการ

แ ส ด ง อ อ ก ท า ง อ า ร มณ์  แ ล ะ

พฤติกรรมของเด็กทั้งสิ้น เมื่อเด็ก

ซ ึ ม ซ ั บพฤต ิ ก ร รมท ี ่ ไ ม ่ ด ี จ าก

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น

เป ็นเวลานาน เด ็กก ็จะเร ียนร ู ้จะ

ประพฤติพฤติกรรมสุ ่มเส ี ่ยงจน

กลายเป็นนิสัยได ้

 

5.  การพ ัฒนาเด ็ก เล ็กอย ่างมี

คุณภาพคือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้

เด็กประสบความส าเร็จในชีวิต จาก

การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการสมอง

ของเด็ก เมื ่อท าการเปรียบเทียบ

อัตราการเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์

ระหว่างเด็กในกลุ่มที่ผ่านการจัดการ

เรียนรู้และเด็กกลุ่มที ่ไม่ได้ผ่านการ

จัดการเรียนรู ้ทางด้านภาษาในวัย

เด็กอย่างเหมาะสมนั้น พบว่า เด็กใน

กลุ่มทีผ่่านการจัดการเรียนรู้ด้าน 

โดยเฉพาะการรับร ู ้สถานการณ์  

การแสดงออกทางอารมณ์ และการ

ปรับตัวทางสังคมได้อย่างเหมาะสม

ตามสิ ่งแวดล้อมที ่เด็กคุ ้นชิน ซึ่ง

พ ัฒนาการด ังกล ่ าวล ้วน เป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ และส่งผล

ต่อความส าเร็จของเด็กในอนาคต 

 

2. ช่วงวัยเด็กเล็กเป็นช่วงวัยของ

การเร ิ ่มเร ียนร ู ้ส ังคมที ่ม ีความ

หลากหลาย ประสบการณ์ที่เด็กได้

เ ร ี ยนร ู ้ ในช ่ วงว ัยน ี ้ ส ่ งผลต่อ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ

สมองของเด็กในระยะยาว เด็กที่

ผ ่านประสบการณ์การใช ้ความ

ร ุนแรงหร ือ ได ้ร ับการปล ูกฝัง

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช่วงวัยนี้ 

ส่วนมากจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา

พัฒนาการด้านอารมณ์ ส่งผลให้

เกิดปัญหาพฤติกรรม และการใช้

ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 

การเข้าสังคม และการเรียนรู้ในระยะ

ยาว เป็นต้น 

 

3. ความแตกต่างด้านพัฒนาการ

ระหว่างเด็กที ่ได ้ร ับการส่งเสริม

พัฒนาการอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เล็ก

กับเด็กเล็กที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการเท่าที่ควร พบว่าหนึ่งใน

สี่ของเด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

เท่าที่ควรนั้นประสบกับปัญหาด้าน

การเจริญเติบโตของร่างกาย  

 

ภ า ษ า ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม น ั ้ น มี

ศักยภาพในการใช้ภาษา และ

ส า ม า ร ถ จด จ  า ภ า ษ า ไ ด้

มากกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ได้ผ่าน

การจัดการเรียนรู้  2-3 เท่า 

เป็นต้น 

 

6. การจัดการเรียนรู้ส าหรับ

เ ด ็ ก เ ล ็ ก ช ่ ว ย ป ้ อ ง กั น

พฤต ิก รรม เส ี ่ ย ง  แล ะลด

อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อระดับ

ของพัฒนาการที ่ล่าช้าหรือ

ผิดปกติได้ ซึ ่งอุปสรรคหรือ

ปัจจัยที ่มีผลต่อพัฒนาการ

ของเด็ก ได้แก่ ความยากจน 

สภาพจิตใจ และพฤติกรรม

ของผู้ดูแล ครอบครัว คนรอบ

ข้าง การอบรมเลี ้ยงดูท ี ่ ไม่

เหมาะสม ไม่ส่งเสริมสนับสนุน

เด ็กอย ่ างถ ูกว ิ ธี  รวมทั้ ง 

ความรู้และทักษะการอ่านออก

เขียนได้ของมารดาเด็กที ่ไม่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยิ่งเด็ก

ประสบกับปัจจัยเสี่ยงมากแค่

ไหน พัฒนาการความสามารถ

ของเด ็กก ็ม ี แนว โน ้มท ี ่ จ ะ

ผิดปกติมากขึ้นตามไปด้วย 
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7. การเสริมสร้างเด็กให้มคีุณภาพคือรากฐานส าคัญในการลด

ความไม่เท่าเทียม และความยากจนของสังคมในอนาคต การ

สนับสนุนให้เด็กเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน 

รวมทั้งได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมนั้น ถือเป็นการ

สร้างพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็งซึ่งไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นที่ได้รับ

ประโยชน์ หากแต่ในระยะยาวเด็กที ่เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เหล่านั้นจะกลายเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ มีความสามารถใน

การขับเคลื่อน และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมอย่าง

มหาศาล 

 

8. เด็กช่วงอายุ 1-3 ปีมักได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมและผิด

วิธีการมากที่สุด การดูแลที่ไม่เหมาะสมนั้นประกอบไปด้วย ขาด

ความรู้ด้านการดูแลสุขลักษณะที่ถูกวิธี ขาดความเข้าใจเรื่อง

การคุกคามทางร่างกาย จิตใจและการคุกคามทางเพศ ซึ่งการ

กระท าข้างต้นนั้นล้วนส่งผลให้เด็กมีปัญหาด้านการควบคุม

อารมณ์ ขาดความเชื่อมั่นหรือไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

ประสบปัญหาในการเข้าสังคมและการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 

9. การดูแลเด็กเล็กอย่างผิดวิธีนั ้นส่งผลกระทบต่อปัญหา

สุขภาพของเด็กในระยะยาว เช่น การละเลยเรื่องโภชนาการ

ของเด็กส่งผลให้เด็กเป็นโรคร้ายแรงก่อนวัยอันควร การใช้

ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

มีปัญหาทางจิตใจและการจัดการอารมณ์ได้ แม้แต่การให้เด็กใช้

เทคโนโลยีที่มากเกินไปโดยขาดการดูแล และให้ค าแนะน าจาก

ผู้ใหญ่ ส่งผลให้เด็กประสบปัญหาทางด้านการรับรู้ และการอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เป็นต้น 

 

10. พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ สังคมได้คนคุณภาพ ประเทศก็

เต็มไปด้วยคนคุณภาพ การส่งเสริมงบประมาณด้านการดูแล

สร้างเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมทั้ง

ด้านความรู้และการด ารงชีวิตนั้น จะท าให้เด็กเติบโตขึ ้นมา

อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างการพัฒนากลับคืนสู่สังคม 

ได ้มากกว ่าม ูลค ่าการลงท ุนใน

ตอนต้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้น

ของรายได้ประชากร อ ัตราของ

ประชากรที่ได้รับการศึกษา และการ

พัฒนาสังคมโดยรวม 

 

ดังนั ้นการจัดการเรียนรู้  และการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กจึงถือ

เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ

ต่อการที่เด็กจะค้นพบศักยภาพและ

ความถนัดของตนเอง หลุดพ้นจาก

อุปสรรค และข ้อจ  าก ัดทางการ

เรียนรู ้ท ี ่ตนเองไม่ได้เป ็นผู ้ เล ือก 

น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตได้ การ

จัดสรรงบประมาณ และบุคลากรที่มี

ความสามารถ เล็งเห็นความส าคัญ

กับการส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก

เ ล ็ ก อย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร รค์  แ ล ะ มี

ประส ิทธ ิภาพ ซ ึ ่งผลล ัพธ ์ท ี ่ ได้

การศึกษา และการส่งเสริมเด็กอย่าง

เต็มที ่นั ้นจะสร้างผลประโยชน์ และ

สร ้ างการพ ัฒนา ให ้ แก ่ ส ั งคม

โดยรวมในท้ายที่สุด 
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แปลและเรียบเรียง: 

ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์ 

 

การเรียนรู ้ทางอารมณ์และ

ส ั ง ค ม  ( SEL: Social and 

Emotional Learning) เ ป็ น

ประเด็นที่การศึกษายุคใหม่ให้

ความส าคัญนอกเหนือจาก

การจัดการเรียนรู ้ด้านอื ่นๆ 

แม้แต่องค์กรระดับโลกอย่าง 

OECD และ UNESCO เองก็ยัง

เตร ียมส ่งเสร ิม  SELให ้แก่

นักเรียน ครู และชุมชน แต่อีก

ด้านหนึ่งเรากลับพบว่าถึงแม้

โรงเรียนทั่วไปจะมีหลักสูตร 

SEL อ ย ู ่ แ ล ้ ว ใ น ร ะ ดั บ

ประถมศึกษา 

แต่ผลส ารวจครูอเมริกันระดับชั้น ม.6 

จ านวน 15,000 คน และครูใหญ่ 3,500 

คน เม่ือปี 2009 กลับพบว่าเมื่อนักเรียน

ข ึ ้นช ั ้นม.ปลายแล ้วกล ับไม ่ค ่อยมี

บ ท เ ร ี ย น  SEL เ ห ม ื อ น ใ น ร ะ ดั บ

ประถมศึกษาสักเท่าไร แม้ว่าช่วงวัยรุ่น

จะเป็นช่วงเวลาเฉพาะที่ส าคัญส าหรับ

นักเรียนในการพัฒนาความสามารถ

ทางสังคมและอารมณ์ก็ตาม 

 

SEL ตอ้งเริม่ทีผู่ใ้หญ ่ไมใ่ชน่กัเรยีน 

SEL ได้รับค านิยามโดย Collaborative 

for Academic, Social, and 

Emotional Learning (CASEL) ว่าเป็น

กระบวนการที่เด็กและผู้ใหญ่เข้าใจและ

จัดการกับอารมณ์ ก าหนดและบรรลุ

เป้าหมายเชิงบวก มีความเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และ

ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 

SEL จึงเป ็นท ักษะท ี ่จ  าเป ็นและมี

ประโยชน์ต่อทุกคน ช่วยให้เรามี

ความสัมพันธ์ที ่ด ีและอยู ่ร ่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 

 

เช่นเดียวกับการปลูกฝังทักษะอื่นๆ 

ให ้น ักเร ียน จ ุดเร ิ ่มต ้นของการ

พัฒนา SEL อาจไม่ได้อยู่ที่หลักสตูร

ที ่เข้มข้นในห้องเรียน แต่อยู ่ที ่ครู 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่

จะต้องเข้าใจความสามารถทางด้าน

อารมณ ์และส ังคมของต ัว เอง

เสียก่อน เพื่อที่จะสอนเรื่องเหล่านี้

ให้กับนักเรียนได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับ

งานวิจัยที่เผยแพร่โดย RAND ที่ท า

ขึ้นก่อนเกิดการระบาดของ COVID-

19 พบว่า ครู 80% อยากให้มีการ

พัฒนาเชิงวิชาชีพในหลายๆ เรื่องที่

เกี่ยวข้องกับ SEL 
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ความท้าทายคือจะท าอย่างไรให้เกิดการ

ลงมือปฏิบัติจริง และจะพัฒนา SEL ให้กับ

นักเรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ภาษา หรือนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

ร่างกายได้อย่างไร 

 

ครูทั้งหมดยังเห็นตรงกันอีกด้วยว่า SEL 

จะพัฒนาความสามารถทางวิชาการของ

นักเรียนได้ ส่วนครูอีก 1 ใน 3 เห็นด้วยว่า

ผู้ใหญ่นอกเหนือจากพวกเขาเอง เช่น ที่

ป ร ึ กษา โ รง เร ี ยน  น ั กจ ิตว ิ ทยาแล ะ

ผ ู ้ปกครอง ล ้วนมีส ่วนส  าค ัญในการ

ตอบสนองต่อความต้องการ SEL ของ

นักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 

 

ความท้าทายของการพัฒนา SEL ใน

ห้องเรียน 

แม้ว่าการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และ

สังคมของนักเรียนจะเป็นทักษะส าคัญไม่

แพ ้ ท ั กษ ะอ ื ่ น ๆ  แต ่ ผลส  า ร วจของ 

Education Week Research Center 

กลับพบว่า นักการศึกษา 81% บอกว่า

โรงเร ียนของพวกเขาให ้ความส าคัญ 

“เล็กน้อย” หรือ “มาก” ต่อ SEL ส าหรับ

เด็ก ป.1-3 แต่เมื่อนักเรียนเรียนระดับชั้นที่

ส ูงข ึ ้นอย ่าง ม.3-6 โรงเร ียนกล ับให้

ความส าคัญกับ SEL เพียง 66% เท่านั้น 

ครูใหญ่บางคนก็เคยเข้าใจหลักการของ 

SEL ผิด รวมถึงเคยต่อต้าน SEL กับครู

ด้วย บ้างก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของนักเรียนที่

มีปัญหาพฤติกรรมหรือใช้เฉพาะเด็กเล็ก

เท่านั้น 

 

 

เทคนิคช่วยครูพัฒนา SEL ของตนเอง 

ในโรงเรียนนั้นครูใหญ่มีวิธีช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถทาง 

SEL ของตนเอง และส ่งเสร ิมสว ัสด ิภาพทางอารมณ์ได้

หลากหลาย เช่น หาเวลาพิเศษส าหรับการสอน SEL จัด SEL 

บุ๊คคลับ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที ่แน่นแฟ้นระหว่างผู้ใหญ่ใน

โรงเรียน และให้การสนับสนุนในสิ่งที่ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ต้องการ การให้โอกาสครูได้พูดคุยมากยิ่งขึ้นก่อนการตัดสินใจ

ในเร่ืองต่างๆ หรือเร่ิมต้นการประชุมด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและ

ปิดการประชุมด้วยทัศนคติที่เป็นบวก ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่

ครูใหญ่ดึงมาใช้ได้ 

 

นักเรียนของเราจะเติบโตมามีทักษะอารมณ์และสังคมดีเพียงใด 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งคือผลผลิตจากผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนใน

การถ่ายทอดและฝึกฝนทักษะนี้ให้กับพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อย 

โดยไม่ได้จ ากัดเพียงแค่รั้วโรงเรียน ที่ส าคัญเราไม่อาจหยุดการ

พัฒนาทักษะนี้ให้กับนักเรียนทุกช่วงวัยได้เลย แม้พวกเขาจะเขา้สู่

วัยรุ่นแล้วก็ตาม เพราะ SEL คือการเรียนรู้ที่สร้างทักษะติดตัวไป

ตลอดชีวิต และให้ประโยชน์กับกับทุกคนอย่างไม่มีขีดจ ากัด 
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ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่า การมองโลก

ในแง่บวกเพิ่มโอกาสเสี่ยงติดเชื ้อ COVID-19 เพราะท าให้เราระวังตัว

น้อยลง ไม่ว่าจะเรื่องการใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ หรือการเว้นระยะห่างทาง

สังคม งานวิจัยเมื่อปี 2020 ก็มีข้อมูลสนับสนุนว่าคนทั่วไปเชื่อว่าตัวเอง

เสี ่ยงติดเชื ้อน้อยกว่าคนอื ่น เพราะเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองใน

สถานการณ์ที่ดี แต่หากเป็นสถานการณ์ที่แย่เรากลับประเมินต ่ากว่า

ความเป็นจริง กลับมาสู่ค าถามที่ว่าเมื่อการมองในแง่บวกไม่ได้ท าให้อะไร

ดีข ึ ้นเสมอไป ท าไมจึงเป ็นเช ่นนั ้น แล ้วอะไรจะท าให ้ เราข้ามผ่าน

สถานการณ์อันเลวร้ายที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ โดยเฉพาะแวดวงการศึกษา

ที่ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน 

 

เหตุผลที่การมองโลกในแง่บวกที่มากจนเกินไปไม่ก่อให้เกิดผลดีก็เพราะ

ไม่ได้สร ้างแรงจูงใจ แต่กลับท าให้ต ัวเองหรือผู ้อ ื ่นรู ้ส ึกผิด เกิด

ความเครียดท่ีไม่สามารถจะมองโลกในแง่ดีได้ ในความเป็นจริงเรา

ไม่สามารถมองโลกในแง่บวกได้ตลอดเวลา ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะน าให้เรา

ปล่อยให้ตัวเองได้รับรู้ความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้น แม้ว่าความรู้สึกนั้นจะ

เป็นเรื่องที่แย่ก็ตาม โดยเฉพาะคนเป็นครูที่สังคมคาดหวังว่าควรเป็น

ต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆ ครูไม่ควรจะบอกเด็กๆ ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี  

แปลและเรียบเรียง: 

ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์ 

 

“อดทนอีกนิดนะ เดี๋ยวอะไรๆ ก็ดี

ขึ้นเอง” ค าพูดให้ก าลังใจตัวเอง

หรือผู้อื่นแบบมองโลกในแง่บวก

นี้อาจใช้ได้ดีในสถานการณ์อื่น 

แต่เมื ่อโลกเรายังคงเผชิญกับ

การระบาดของ COVID-19 เป็น

แรมปี ผู้เชี่ยวชาญกลับให้ข้อมูล

ว่า การบอกให้มองโลกในแง่บวก

ใ นย ามท ี ่ ก  า ล ั ง เ ผ ช ิญกั บ

สถานการณ์อันยากล าบากไม่ได้

กระตุ ้นให้นักเรียนและครูข้าม

ผ่านช่วงเวลาที ่ต ึงเครียดได้  

ค าพูดเหล่านี้กลับให้ผลตรงข้าม

ด้วยซ ้า 
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เพราะความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การเป็นต้นแบบที่ดีใน

สถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นการบอกเด็กๆ ให้รับรู้ความรู้สึก

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากกว่า 

 

นอกจากนี้ ยังมีผลการส ารวจที ่สะท้อนให้เห็นว่าโรค

ระบาดสร้างความบั่นทอนทางจิตใจให้แก่นักเรียน ครู และ

นักการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาไปไม่น้อยเลย เราพบว่า 

 

• นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย เกือบ 40% มี

ก  าล ังใจลดลงต ่ากว ่าช ่วงก่อนเก ิดการระบาด 

ครึ ่งหนึ ่งบอกว่าโรคระบาดท าให ้พวกเขามีแรง

บันดาลใจเร่ืองเรียนน้อยลง  

• ครู 45% ก็บอกเช่นเดียวกันว่าก าลังใจของพวกเขา

ลดต ่าลงกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาด  

ครู 42% มีแรงบันดาลใจน้อยลงท่ีโรงเรียน 

• นักการศึกษา เกือบ 1 ใน 3 เห็นว่าความพยายาม

ของผู้บริหารที่จะสร้างก าลังใจให้ครูนั้นแทบจะไม่มี

ผล อีก 4% บอกว่าความพยายามเหล่านั้นกลับท าให้

เสียก าลังใจมากขึ้นไปอีก 

 

เมื่อการมองโลกในแง่บวกไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

เสมอไป การกลับมายอมรับว่าตอนนี้ก าลังรู้สึกไม่โอเคกับ

อะไรบางอย่างน่าจะเป็นการรับรู้สิ ่งที่ก าลังเกิดขึ้นได้ดี

ที่สุด เพราะเมื่อไรท่ีเราเพิกเฉยกับความรู้สึกด้านลบก็ไม่ได้

ต่างอะไรกับการปิดหูปิดตา มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น 

สุดท้ายแล้วอารมณ์เหล่านี ้อาจแปรเปลี ่ยนเป็นความ

ซึมเศร้า พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ ความก้าวร้าว หรือ

ปัญหาสุขภาพ ที่น่ากลัวกว่าการติดไวรัสเสียอีก 
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ความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเป็น

หลัก 

 

แม้ว่าโครงสร้างหลักสูตรการจัดการ

เรียนรู้จะผ่านการคิดและวางแผนมา

เป็นอย่างดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหาก

ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทาง

ปฏ ิบ ัต ิ และตอบสนองต ่อความ

ต้องการของเด็กแต่ละกลุ่มที่อยู่ใน

ระบบการศึกษาได ้การจัดการความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพนั ้นก็ไม่อาจ

ประสบส าเร ็จดังท ี ่คาดหวังไว ้ได้  

ดังนั ้น  การจัดการเรียนรู ้ส าหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการในการดูแล

เป ็นพ ิ เศษ จ ึงต ้องอาศ ัยความ

ร ่ วมม ื อร ะหว ่ างคร ูผ ู ้ สอนแล ะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่ต้องได้รับการ

ด ู แล เป ็นพ ิ เศษ  หร ือท ี ่ เ ร ี ยกว่ า 

“SENCO” (the special educational 

needs co-ordinator) ร่ ว ม กั น

แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนเพื่อ

ออกแบบวิธ ีการจ ัดการชั ้นเร ียน 

วิธีการถ่ายทอดความรู้ และวิธีการ

รับมือกับพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนของ

น ั ก เ ร ี ย น ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 

สร ้ างสรรค์  จ ะช ่ วย ให ้น ัก เร ียน

สามารถเรียนรู ้ เนื ้อหาบทเรียนได้

 

 
 

เรียบเรียง: กนกวรรณ  สุภาราญ 

 

ผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านความต ้องการ

ทางการศึกษาแบบพิเศษ ได้เสนอ

ตัวอย่างพฤติกรรมที ่เป็นอุปสรรค

ของกระบวนการจัดการเรียนรู ้และ

การพ ัฒนาศักยภาพนักเร ียนซึ่ง

ผู ้เชี ่ยวชาญได้อธิบายและเสนอแนะ

แนวทางที ่สร ้างสรรค์ในการปรับ

กร ะบวนการด ู แล แล ะสน ั บสนุ น

นักเรียนที่มีความต้องการเฉพาะได้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แทนที่จะมุ่ง

หาว ิธ ีการที่ด ีท ี ่ส ุดหร ือว ิธ ีการที่

เหมาะสมวิธีการเดียวในการจัดการ

เรียนรู้และดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ครูผู ้สอนสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ในการจัดการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในชั้น

เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยยึด

อยู่บนพื้นฐานความต้องการและ 

ออกแบบวิธีการจัดการชั้นเรียน 

ว ิธ ีการถ ่ายทอดความรู้  และ

วิธีการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่

แน ่นอนของนักเร ียนได้อย ่าง

เหมาะสม สร้างสรรค์ จะช่วยให้

นักเรียนสามารถเรียนรู ้เนื ้อหา

บทเรียนได้อย่างสอดคล้องตาม

หลักสูตรที ่ควรร ู ้ด ้วยวิธ ีการ

แปลกใหม่และหลากหลาย 

 

3 พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ

การ เ ร ี ยนร ู ้ ข องน ั ก เ ร ี ยนท  ี ่

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

การจ ั ดการพฤต ิ กรรมท ี ่ มี

ลักษณะพิเศษนั ้น ล้วนแต่ต้อง

อาศัยแนวทางใหม่ ๆ ในการดูแล

พ ัฒนาน ั ก เ ร ี ย นท ี ่ ม ี ค ว าม

ต้องการแตกต่างกันไปอย่าง

สร้างสรรค์ ทั้งนี้ จากการศึกษา

และการสังเกตพฤติกรรมที่ เป็น

อุปสรรคในการเรียนรู้ซึ่งพบมาก

ในกลุ่มนักเรียนนั้น สามารถสรุป

พฤติกรรมสุ ่มเสี ่ยงออกเป็น 3 

ข้อหลัก ดังน้ี 
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ในกลุ่มนักเรียนนั้นสามารถสรุปพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง

ออกเป็น 3 ข้อหลัก ดังนี้ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมต่อต้านและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัย 

ร ู ้ส ึกไม ่ เป ็นส ่วนหนึ ่งก ับสมาชิกคนอื ่น  ๆ ของ

ห้องเรียน ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจบุคคลรอบ

ข้าง เม ื ่อตนเองรู ้ส ึกไม่พอใจก็ เล ือกที ่จะแสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นในทันทีทันใด 

เพื ่อหยุดการกระท าที ่ตนไม่พึงพอใจนั ้น หรือใน

บางครั้งก็เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากผู้อื ่น ทั้งนี้ 

แม้แต่วิธีการควบคุม ตักเตือนหรือกักบริเวณก็ไม่อาจ

แก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวให้ดีขึ้นได้ 

 

2. นักเรียนมีสมาธสิั้น หรือ มีความสามารถในการจด

จ่อกับการกระท าหนึ่ง ๆ ในระยะสั้น ไม่สามารถท า

หลาย ๆ การกระท าพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น 

การฟังพร้อมกับเขียน การฟังพร้อมกับการอ่าน

ตัวหนังสือ การอ่านพร้อมกับการคิด เป็นต้น  อัน

เนื่องมาจากปัญหาด้านพัฒนาการเองก็ดี จากการ

เลี้ยงดูก็ดี  ส่งผลให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกกดดัน

และอึดอัดกับการเรียนรู ้ในชั ้นเรียนจนไม่สามารถ

จดจ า เชื่อมโยง และท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของ

บทเรียน ไม่สามารถท างานส่งตรงตามเวลา รวมทั้ง

มีส ่วนร่วมในกิจกรรมของชั ้นเร ียนได้เท่าที ่ควร 

นักเรียนจึงคิดว่าตนเองมีปัญหาด้านการเรียนรู้  

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการมาโรงเรียน มี

สถิติขาดลามาสายบ่อยครั้งโดยที่ผู้ปกครองเองก็ไม่

สามารถให ้ เหตุผลต่อการกระท  าด ังกล่าวของ

นักเรียนได้ 

 

3. นักเรียนมีปัญหาด้านพัฒนาการการเรียนรู้ หรือ 

มีระดับทักษะการอ่านเขียนในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง 

บางกรณีนักเรียนสามารถพูดหรือออกเสียงค าต่าง 

ๆ ได้อย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถบอกหรืออธิบาย

ความหมายของค าเหล่านั้นจากความคิดความเข้าใจ

ของตนเองผ่านการเขียนอย่างถูกต้องได้ 

 

ทั ้งนี้  อาจมีสาเหตุจากปัญหาด้านพัฒนาการ ปัญหา

สุขภาพหรือมีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น 

เรียนรู้และเข้าใจบทเรียนช้ากว่าเพื่อน ไม่มีสมาธิในการเรียน 

ไม่สามารถจับใจความสิ่งที่อ่านและเขียน เป็นต้น ซึ่งปัญหา

ดังกล่าวท าให้นักเรียนรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขในการเรียน 

กลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในระยะยาว 

 

การดูแลและจัดการพฤติกรรมดังกล่าวต้องเผชิญกับความ

ท้าทายซึ่งจะต้องอาศัยทักษะ ความสามารถ ความใส่ใจ 

รวมทั้งใช้เวลาในการศึกษาหรือท าความเข้าใจพฤติกรรม

นักเรียนอย่างละเอียด ในเชิงลึก เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มา

สร้างแรงจูงใจหรือเงื่อนไขให้นักเรียนกลับมาสนใจและตั้งใจ

จดจ่อกับกิจกรรมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น การปรึกษาและขอ

ค าแนะน าจากนักจิตวิทยาด้านการศึกษาหรือจิตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญในวิธีการจัดการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน

อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของ

นักเรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และการเรียนรู้ในชั้น

เรียนที่ดียิ่งขึ้น 

 

เทคนิคหรือข้อเสนอแนะเบื้องต้นที่เหมาะสมในการพัฒนา

นักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

ส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมต่อต้านและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอย่างรวดเร ็วนั ้น ควรใช ้ว ิธ ีการสนับสนุน

พฤติกรรมโดยการใช้แรงจูงใจเชิงบวก การขัดเกลาทาง

สังคม แรงสนับสนุนทางสังคมและความเข้าใจจากกลุ่ม

เพื ่อนในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักเรียนที ่มีความ

ต้องการเฉพาะด้านนั้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับการดูแล

และขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจะช่วยให้นักเรียน

จะสามารถเรียนรู้ปรับตัวและซึมซับพฤติกรรมทางสังคมที่

เหมาะสมเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้

 

ส าหรับนักเรียนที่นักเรียนมีสมาธิสั้น หรือ มีความสามารถ

ในการจดจ่อกับการกระท าหนึ่ง ๆ ในระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญ

ต่างให้ค าแนะน าว่า ควรลดจ านวนนักเรียนในชั้นเรียน ลด

ปริมาณการบ้านให้น้อยลงแต่มุ่งให้คุณค่ากับการฝึกสมาธิ

และการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เพื่อที่ครูผู้สอน 
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สามารถเข้าถึงและใช้เวลาในการอบรมถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่นักเรียนแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้

การก าหนดเวลาเป็นตัวชี ้ว ัดและใช้เฝ้าติดตาม 

ประเม ินพ ัฒนาการของการมีสมาธ ิจดจ ่อกับ

กิจกรรมในห้องเรียน  

 

ในขณะเดียวกัน ส าหรับนักเรียนที ่มีปัญหาด้าน

พัฒนาการการเรียนรู้ หรือ มีระดับทักษะการอ่าน

เขียนในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง แนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญ

แนะน าในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่ การใช้สีและ

การเรียนรู้จากภาพเป็นตัวช่วยเรื่องการฝึกจดจ า 

สะกดและออกเส ียงค า  อีกท ั ้งช ่วยลดโอกาสที่

นักเรียนจะสับสนระหว่างตัวสะกดได้เป็นอย่างดี การ

สรุปย่อหลักการ โครงสร้าง และตัวอย่างในการใช้

ภาษาที่ถูกต้องให้สั้นกระชับชัดเจน เข้าใจและน าไป

ฝึกใช้ได้ง่าย การใช้วิธีการสื่อสารอธิบายตัวต่อตัว

ประกอบกับการให้ก าลังใจจากเพื่อนเป็นแรงเสริม

เชิงบวก การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ

เรียนรู้สนุกและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

 

ดังนั้น ปัญหาด้านพฤติกรรมจะสามารถปรับแก้ไขให้

ส  า เร ็จ ได้  ต ้องอาศ ัยความเข ้า ใจสาเหต ุของ

พฤติกรรมและเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียน 

อีกทั้งการจ าแนกกลุ่มของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

นั ้น ควรท าการจ  าแนกตามความเป ็นจร ิงโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อที่ครูผู้ซึ่งท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

จะสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ

ส่งเสริมพัฒนาการ ปรับแก้ปัญหาพฤติกรรมของ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของครูก็จะ

ไม่ใช่เพียงการท าหน้าที ่ร ับมือและแก้ปัญหากับ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ครูยังมี

บทบาทในการสร้างทางเลือกและสภาพแวดล้อมที่

เอ ื ้ออ านวยต่อการพัฒนาตนเองของนักเร ียน 

ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้สึกเห็นคุณค่าของ 

 

ตนเอง และเห็นคุณค่าของการเรียนรู ้รวมทั้งการปฏิบตัิ

ตนที่เหมาะสมเมือ่อยู่ร่วมกับผู้อืน่ในสังคมได้เช่นเดียวกัน 

 

อา้งองิ 

Daniel Sobel and Wendy Knott. (2014). 

Differentiation for SEN students: tips for boosting 

attainment. เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลวันที่ 5 กันยายน 2563 

จากhttps://www.theguardian.com/teacher-

network/teacher-blog/2014/apr/09/special-

educational-needs-tips-boosting-attainment 
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EDUCA คัดสรร 

 

 
 

 

องค์ความรู้ทันสมัยระดับโลกในหลากหลายรูปแบบ พร้อมเสิร์ฟถึงมือครูไทย 

ในทุกสถานการณ์ เพื่อเติมพลังการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

16 >>> 

ข่าวดีส าหรับครูที่ตดิตาม EDUCA Online Workshop 

ปีนี้เรามอบของขวัญวันครู ขยายเวลารบัชมจนถึงสิ้นเดอืนเมษายน 

ส าหรับครูที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว เพียงล็อกอินเข้าระบบ รับชมได้อย่างต่อเนื่อง 

ครูที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หากเคยเป็นสมาชิก EDUCA อยู่แล้ว เพียงลงทะเบียนฟรี ก็รับชมได้เลย 

ถ้ายังไม่เคยเป็นสมาชิก สมัครสมาชิกก่อนแล้วลงทะเบียนฟรี รับชมได้ทันที 

 

ลงทะเบยีน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564 

อบรมออนไลน ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 

ทาง http://educa2020.educathai.com/ 
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เปิดตัวรายการใหม่ EDUCA พา LEaRN  

ดูห้องเรียนต่างประเทศ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนไทย 

หลายครั้งที่ไอเดียการจัดการเรียนรู้ดีๆ มีอยู่ทุกมุมโลก ครูไทยกับครูต่างประเทศแม้จะ

แตกต่างกันเรื่องภาษา วัฒนธรรม หรือบริบทห้องเรียน แต่ครูทั่วโลกย่อมมีเป้าหมายไม่

ต่างกันคือ ท าอย่างไรถึงจะจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนได้ 

 

EDUCA พา LEaRN รายการน้องใหม่ที่จะพาครูมาเปิดโลกดูห้องเรียนของครูต่างประเทศ  

สร้างแรงบันดาลใจ ได้ไอเดียใหม่ๆ ให้ลองน ามาปรับใช้กับห้องเรียนไทย รับชมได้ทาง 

YouTube EDUCA 

คลิกที่นี่  https://bit.ly/3iUiKzf 
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EDUCA Cafe Podcast ตอนพิเศษรับวันครู 

ส าหรับครูที่เป็นแฟนพอดแคสต์ EDUCA ในเดือนพิเศษอย่างนี้ เรามีตอนพิเศษต้อนรับวันคร ู 

2 ตอน เน ื ้อหาจากหนังสือหลักการศึกษา ปาฐกถาวิชาครูม ัธยมของศาสตราจารย์

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่แม้จะได้รับการตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่เนื้อหาก็ยังคงมี

ความทันสมัยอยู่  ทั้งเรื่อง “8 ลักษณ์ของครูที่ดีตาม Common sense” และ “ครูใหญ่กับ 6 

หน้าที่สุดคลาสิก” สนใจตอนไหนคลิกฟังกันเลย 

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

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

 

 

 

educathai.com 

 

สแกนเพือ่ตดิตาม

พดูคุยกับ EDUCA    

ไดห้ลากหลาย

ช่องทาง 

EDUCA 

 

EDUCA 

 

@educathai 

 

19 <<<<< 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA


 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เติมพลังรับปีใหม่  

ให้ครูไทยสร้างห้องเรียนที่เด็กเปล่งประกาย 

 


