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รีวีวทุกเรื่องที่ครูต้องรู้! 
Review 

รวม 9 บทความสร้างสรรค์ไอเดียการจัดการเรียนรู้เพือ่ครูไทย 
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน 

COVID-19  
หยดุการเรียนรูค้รูไม่ได้!! 
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เม่ือโคโรน่าไวรัส  
หยุดการเรียนรู้ของครูไทยไม่ได้ 

Message of EDUCA 

ถึง เพื่อนครูที่รัก, 

ก่อนอื ่น EDUCA ขอขอบคุณ ครูและนักการ

ศึกษาทุกท่านนะคะ ที่ดาวน์โหลดเอกสารชุดน้ี 

EDUCA Review เป็นความตั้งใจของทึมงาน 

EDUCA และบร ิษ ัท ป ิ โก (ไทยแลนด์)  จ  ากัด 

(มหาชน)  ท ี ่ต ้องการช ่วยคร ู ให ้พร ัอมรับ

ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ที่เราก าลัง

เผชิญกันอยู่  ด้วยการอัปเดทความรู้ที่ทันสมัย

และทันเหตุการณ์ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนในเทอมใหม่ที่จะมาถึง เราค้นหา เรียบเรียง

และ สร้างสรรค์เนื้อหา ที่จะช่วยให้ครูเรียนรู้และ

สร้างแรงบั นดาจใจเในการพัฒนาตนเองทุกมติิ

โดยไม่มีอุปสรรคใดจะมาขว้างกั้นได้  

EDUCA สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนร่วม

ทางวิชาชีพครูในทุกสถานการณ์ เรามุ ่งม่ัน

ท างานในทุกสภาวะเพื ่อจะส่งมอบความรู้ที ่ดี

ที ่สุด ตลอดจนความห่วงใยสู่เพื ่อนครูไทยทั่ว

ประ เทศ ให ้พร ้อมปร ับต ัวในท ุกเร ื ่อง  เพื่อ

สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ดีที ่สุดแก่เด็กไทย และ

สังคมของเราต่อไป 

 

สุดท้ายน้ี เรายินดีจะเป็นสื่อกลางในการรับฟัง

ทุกเสียงของเพื ่อนครูที ่ก  าลังประสบปัญหา

ในช่วงปิดเทอมนี้ว่าต้องการเรียนรู้หรือพัฒนา

ความรู้  และท ักษะด ้านใดบ ้าง  โดยเราเปิด

ช่องทางให้คุณครูแชร์ปัญหาหรือความต้องการ

ผ่านการ Add Line Official EDUCA  สแกน QR 

Code เป็นเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ  
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“ทุกปัญหาของครู         

คือ ปัญหาของเรา” 

สแกนเพ่ือแชร์เร่ืองราว     

ท่ีครูอยากรู้และต้องการ

ความช่วยเหลือ! 

@educathai 
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สารบัญ 
รวมไอเดยีและแหลง่เรยีนรูด้ีๆ   
สรา้งการเรยีนรูสู้ ้COVID-19 

จาก ฝุ่นพษิสู่โรคระบาด บทบาทของโรงเรียนกบัการรบัมือภัยร้ายยุคใหม่ 04 

 

 

เราติดเช้ือแล้วหรือยังนะ พาเด็กเรียนรู้การแพร่กระจายของไวรัส  
ผ่านเกมจ าลองโรคระบาด 06 

 

 

รักษาสมดุลระหว่าง “วิชาการ” กบั “สุขภาพกายใจ”  
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19  
เตรียมพร้อมหากต้องสอนออนไลนใ์นเปิดเทอมใหม่ 09 

 

 

ไวรัสก็ต้องสู้ วิกฤตก็ต้องผ่าน เปิดเทอมนี้จะเป็นอย่างไร  
เรียนรู้จากประเทศอ่ืนๆ ที่สู้เหมือนกนั 12 

 

 

9 เทคนิค ซ้อม Teach from Home อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ  
ช่วงปิดเทอมแบบไม่ Burnout 14 

 

 

ไอเดียดีๆ สร้างการเรียนรู้ สู้ Covid-19 17 

 

 

ยังไม่มีอะไรแทน “ครู” ได ้เมื่อการสอนออนไลน์  
อาจไม่ใช่ค าตอบของทุกห้องเรียน 14  

 

 

7 เรื่องต้องรู้ ก่อนสอนออนไลน ์ 20 

 

 

EDUCA คัดสรร แหลง่เรียนรู้และพฒันาตนเองที่ครูควรรู้ 25 

 

 

MUSEUM ON DEMAND พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 28 
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จาก ฝุ่นพิษสู่โรคระบาด บทบาทของโรงเรียน
กับการรับมือภัยร้ายยุคใหม่ 

actual news 

นางสาว กนกวรรณ สุภาราญ 

 

กระแสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ท่ี
ก าลังตกอยู ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ระดับท่ีสูงและเป็นอันตรายมากข้ึนเรื่อยๆ ประกอบ
กับภัยฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ของไทยเป็นอย่างมาก 
ส่งผลให้กระแสการเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง
จากเชื้อโรคและฝุ่นพิษต่างได้รับความสนใจจาก
สังคมในวงกว้าง แต่ในทางกลับกันเมื่อสังเกตดู
ดีๆ กลับพบว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและ 
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากที่มีความรู้ในการ

ป้องกันตัวและ ยังคงรับมือกับภัยร้ายใกล้ตัว
เหล่าน้ีอย่างไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก 

 

โรงเรยีนมบีทบาท
ส าคญัในการอบรม
วธิกีารปอ้งกนัโรค
ระบาด และฝุน่พษิ?  
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การปอ้งกนั 

ทีย่ัง่ยนืเริม่ได้
จากการเรยีนรู้
ในห้องเรยีน 

โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการอบรมวิธีการ
ป้องกันโรคระบาด และฝุ่นพิษ ? 

 

หากครอบครัวไหนมีทุนทรัพย์เพียงพอจะซื้อหา
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งมี
ความรู้ความใส่ใจในเรื่องของการป้องกันตน มี
แนวโน้มที่จะสอนวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อ
โรคให้บุตรหลานเป็นอย่างดี ในทางกลับกัน เด็ก
นักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์และ ขาดการอบรมสั่ง
สอนถึงวิธีป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี บทบาท
และหน้าที่ส าคัญของสถานศึกษาในการให้ข้อมูล
ท ี ่ ถ ู กต ้ อ ง จ ึ ง ม ี ค ว ามจ  า เ ป ็ น อ ย ่ า ง ยิ่ ง 
นอกเหนือจากการอบรมของครอบครัว การ
อบรมสั่งสอนของโรงเรียนส าหรับนักเรียนก็มี
ความส  าค ัญไม ่น ้อยไปกว่าก ัน  การสอนให้
นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะเพื่อหลีกเลี่ยง
การติดเชื้อ อีกทั้งปลูกฝังค่านิยมการตระหนักรู้
ต่ออันตรายของโรคติดต่อให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อ
รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการรบัมอื
ป้องกนัโรคและฝุน่พษิ 

 

การจัดเตรียมสื่อเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคระบาดตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้ายความรู้ เป็นต้น เพ่ือ
เป็นการเสริมแรงและกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญของการดูแลป ้องกันตนเองใน
เบื ้องต้นจากการพบเห็นสื ่อประชาสัมพันธ์ใน
สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนบ่อยย่ิงข้ึน  

อีกทั้งมีการจัดเตรียม สบู่ และแอลกอฮอล์เจล ตามห้องน ้าและจุดล้าง
มือ เพื่อลดการสั่งสมของเชื้อโรคและสร้างเสริมการประพฤติเพื่อสร้าง
สุขลักษณะท่ีดีให้นักเรียนในระยะยาว 

 

การปอ้งกนัทีย่ัง่ยนืเริม่ได้จากการเรยีนรูใ้นหอ้งเรียน 

 

ครูผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนบูรณาการความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง
อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็น
การเตรียมตัวรับมือให้พร้อม ไม่เพียงแค่ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือสุข
ศึกษาเท่านั้น แต่ยังสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับวิชาเรียนอื่นๆ ได้
น่าสนใจไม่แพ้กัน ตัวอย่างเช่น วิชาภาษาอังกฤษ ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนผ่านการท ากิจกรรมในชั้นเรียนโดยมีสื่อการเรียนรู้เป็น
ภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันโรค ในการสอน
ค าศัพท์ แล้วจึงให้นักเรียนจับกลุ่มเลือกน าเสนออุปกรณ์ท่ีส าคัญในการ
ป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ เพ่ือทดสอบ
เบื้องต้นถึงความรู้ทั่วไปของนักเรียนในการป้องกันเชื้อโรค พร้อมท้ัง
สรุปคาบเรียนโดยการแนะน าวิธีการดูแลตัวเองที ่ถูกต้อง และชวน
นักเรียนนึกถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันจริงๆ ของนักเรียนว่าปลอดภัย
ปราศจากเชื้อโรคมากแค่ไหน หรืออาจจะเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ค้นคว้าหาข้อมูลและสรุปเป็นภาษาไทย พร้อมค าศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 
ซ่ึงการเรียนรู้เช่นน้ีจะท าให้เด็กนักเรียนเห็นภาพของความรุนแรงและภัย
ของโรคระบาด หรือแม้กระทั่งปัญหามลภาวะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิต นอกจากน้ันยังสามารถผสานเข้ากับการเรียนรู้เรื่องการ
ใช้ประโยคสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในโรงพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็น
การเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ชีวิต ท าให้นักเรียน
เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาและการใช้ชีวิต
มากย่ิงข้ึน 

 

การสอดแทรกปรากฏการณ์ส าคัญเข้ากับบทเรียนหรือการท ากิจกรรม
ในช้ันเรียนจะช่วยลดความเบ่ือหน่ายจากการเป็นผู้รับสารทางเดียวซ ้าไป
ซ ้ามา ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการผสานเข้ากับความรู้ในบทเรียนให้สมจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย โรงเรียนจึงมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างสุขลักษณะที่ดีและส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลป้องกันตนเองผ่านการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้
ในช้ันเรียนท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

 

 

 

ท่ีมา: 
https://www.matichon.co.th/education/news_1919941 

https://thaiedujobs.com/articles/16 
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เราติดเช้ือแล้วหรือยังนะ พาเด็กเรียนรู้การแพร่กระจาย
ของไวรัส ผ่านเกมจ าลองโรคระบาด 

 

“นี่เราตดิเชื้อแลว้หรือยงั” กลายเป็น

ค าถามที่ใคร่ ต่างก็ถามตัวเองอยู่

ทุกวัน ท่ามกลางสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ใน

บ้านเรา ที่พลิกโฉมรูปแบบการเรียน

การสอนแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ครู

และเด็ก ๆ  หันมาเรียนผ่านออนไลน์

กันมากขึ้น เพื ่อหลีกเสี ่ยงโอกาส

เสี่ยงในการรับเช้ือ 

ท่ามกลางวิกฤต หากมองอีกด้าน เรา
มักเห็นโอกาสดีๆ เสมอ ในสถานการณ์ท่ี
เชื ้อ COVID-19 ก าลังแพร่ระบาดอยู ่น้ี 
หากเรากลับมาจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้อีกครั้ง นี่คือโอกาสทองใน
การตั ้งค าถามพวกเขาว่า ท าไมจาก
จ านวนผู ้ติดเชื ้อแค่ไม่กี ่คนในประเทศ
เดียว ถึงแพร่กระจายเป็นแสนคนไปท่ัว
โลกได้ในเวลาไม่กี่เดือน ส าคัญที่สุดคือ 
เด็ก ๆ จะเป็นผู้ค้นพบค าตอบด้วยตัวเอง 
ผ่านเกมจ าลองโรคระบาด ที ่ ไม่ต้อง
เส่ียงเหมือนในชีวิตจริง  
 

เรียนรูใ้หส้นุกผา่นเกมจ าลองโรคระบาด 

 

อุปกรณ ์

 

1. ชีท A ส าหรับเด็กที่สมมติให้เป็นผู้ติด
เช้ือคนแรก 

2. ชีท B ส าหรับเด็กท่ีเหลือ 

3. ชีท C ส าหรับครู 
4. ปากกา 
 

หมายเหตุ ห้องเรียนควรมีเด็กอย่าง
น้อย 35 คน  
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กติกาและขัน้ตอนการเลน่ 

ชที A 

1. กฎส าคัญของเกมนี ้จะต ้องเก็บทุกอย่างเป็น
ความลับ ครูอธิบายกติกาให้เด็ก โดยไม่ต้องบอก
ว ่ าก  าล ั ง เล ่ น เกมอะ ไ รอ ยู่  การ เร ี ยนร ู ้ จ ะ มี
ประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่งข ึ ้ น เม ื ่อ เด ็ก ๆ ค ้นพบ
โครงสร้างของเกมด้วยตัวพวกเขาเอง 

2. แจกชีทให้เด็กคนละ 1 แผ่น ไว้ใช้บันทึกผล โดยชีท
แต่ละแผ่นจะมีหมายเลขลับ 1 หมายเลข เด็กท่ีเป็นผู้
ติดเชื้อคนแรกจะได้ชีท A ที่มีหมายเลข 0 เป็นเลข
ตั้งต้น 

3. เกมน ี ้จะ เล ่นหลายรอบ รอบแรกให ้ เด ็กบอก
หมายเลขของตัวเองกับเพ่ือนอีกคน (อย่าให้คนอ่ืน
ได้ยิน) จากนั้นให้คูณเลขของตัวเองกับเลขของ
เพื่อน แล้วบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งเลขนี้จะเป็นเลข
ใหม่ของแต่ละคนในรอบต่อไป 

4. ยกตัวอย่าง เลขของเราคือ 4 ขณะท่ีเลขของเพ่ือน
คือ 9 เลขของเราในรอบต่อไปคือ 4x9 = 36 

ชที B 

 

ชที C 

 



 >>> 
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เกมจบ ครูต้องไม่จบ 
ต้ังค าถามกระตุ้น 

ต่อมคิดกับเด็กๆ 

5. รอบที่สอง ให้มองหาเพื่อนอีกคน แล้วแลกเบอร์กัน 
คูณเลขของเรากับเลขของเพื่อน บันทึกผลลัพธ์ที่ได้ไว้
เป็นเลขใหม่ในรอบต่อไป ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ประมาณ 
4 นาที ครูค่อยส่ังยุติเกม 

6. เมื่อหมดเวลา ให้เด็กสังเกตเลขสุดท้ายที่ได้ ส่วนใหญ่
เด็กจะได้เลข 0 เกือบท้ังห้อง 

7. รวบรวมผลลัพธ์จากเด็กๆ เพื ่อน ามาใช้เป็นค าถาม
ต่อไป 

 

• ถามเด็กๆ ว่า ใครคือหมายเลข 0 คนแรก (มีเพียง
คนเดียวเท่าน้ัน) ครูบันทึกข้อมูลลงในชีท C 

• ถามเด็กๆ ว่า ในรอบท่ี 2 ของเกม ใครบ้างท่ีมีเลข 0 
เป็นเลขตั้งต้น ถามค าถามเดียวกันทุกๆ รอบ แล้ว
บันทึกข้อมูลไว้จนกว่าจะไม่มีเด็กคนไหนได้ 0 เพ่ิมข้ึน
อีก อย่าเพ่ิงบอกผลลัพธ์ใดๆ กับเด็ก 

• การบันทึกผลเฉพาะจ านวนเด็กที่ติดเชื้อ “รายใหม่” 
ในแต่ละรอบของเกมเป็นเรื่องส าคัญมาก 

 

8. ขณะที่เกมก าลังด าเนินไป ครูต้องให้เวลาเด็กในการ
สะท้อนคิดถึงจ านวนเพ่ือนท้ังหมดท่ีได้เลข 0 

9. เด็กแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในกลุ่ม สรุปออกมาเป็น
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและเวลาของ
เพื่อนที่ได้เลข 0 แล้วให้ตัวแทนออกมาวาดกราฟบน
กระดาน อธิบายว่าท าไมกราฟถึงมีลักษณะเช่นน้ัน  

10. เปรียบเทียบการคาดการณ์ของเด็กๆ กับผลลัพธ์จริงท่ี
ได้จากเกม แล้วให้ครูวาดกราฟโดยใช้ข้อมูลจากชีท C ท่ี
ครูบันทึกได้ลงบนกระดานหน้าห้อง 

เกมจบ ครูต้องไม่จบ ตั้งค าถามกระตุ้นต่อมคิดกับเด็กๆ 

 

กราฟที่เราได้จากเด็กๆ ไม่ได้เป็นบทสรุปสุดท้ายของเกม
ในเรื่องการระบาดของไวรัส แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ต้ังค าถามกระตุ้นความคิดของพวกเขาได้มากมาย เช่น 

 

• กราฟนี ้บอกอะไรเราได้บ้าง เกิดอะไรขึ ้นกับ
จ านวนเพ่ือนท่ีติดเช้ือ ท่ีได้หมายเลข 0 ขณะเล่น
เกม 

• กราฟนี้แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับที่เด็กคิดไว้
หรือไม่ อย่างไร 

• ท าไมเส้นกราฟถึงเป็นร ูปตัว  S เก ี ่ยวข้อง
อย่างไรกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนขณะเล่นเกม 

 

มองเผิน ๆ แล้วดูเหมือนเกมนี้จะสอนให้เด็กๆ เห็นภาพ
การระบาดของไวรัสในแบบรูปธรรมมากขึ้น แต่จริง ๆ 
แล้ว เนื้อหาของเกมสามารถปรับเปลี่ยนให้เชื่อมโยงกับ
สิ ่งที ่คร ูก  าล ังสอนในห้องเร ียนได ้หลายเร ื ่อง  เช่น 
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครูอาจให้เด็กยกตัวอย่าง
ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกับการระบาดของไวรัสในบริบทอ่ืน ๆ เช่น 
แฟช่ันเสื้อผ้า ทรงผม มือถือรุ่นใหม่ การเคลื่อนไหวทาง
สังคม ฯลฯ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้คิด เชื่อมโยง ต่อยอด
ความร ู ้จากในห ้องเร ียน ส ู ่สถานการณ์ป ัจจ ุบ ันท่ี
เก่ียวข้องกับของพวกเขามากย่ิงข้ึน 

 

ท่ีมา:  
The Infection Game: The Shape of Change By Rob 

Quaden and Alan Ticotsky With Debra Lyneis 

https://flusurvey.ie/media/uploads/Shape5 Infecti

onGameSF.pdf 
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รักษาสมดุลระหว่าง “วิชาการ” กับ “สุขภาพกายใจ” ในช่วงสถานการณ์      
โรคระบาดไวรัสโควิด 19 เตรียมพร้อมหากต้องสอนออนไลน์ในเปิดเทอมใหม่ 

ครูควรเปลีย่นจากการคดิระยะ
สั้นๆ ว่าจะสอนแบบออนไลน์
โดยมอบหมายงานระยะสัน้ 
เป็นวางแผนงานส าหรับการ
เรียนออนไลนอ์ย่างเต็ม
รูปแบบและเป็นระบบ 

วิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 
สร้างผลกระทบไปทั ่วโลกในทุกเร ื ่อง 
รวมทั ้งการจัดการศึกษาของแต ่ละ
ประเทศ ยังดีที่ตอนนี้ประเทศเราหลายๆ 
โรงเรียนอยู่ในช่วงปิดเทอม อย่างไรก็
ตาม อดคิดไม่ได้ว่าหากสถานการณ์ยัง
รุนแรงเช่นน้ี ก าหนดการเปิดเทอมหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจะเป็นอย่างไร 
และเราต้องเตรียมตัวอย่างไรหากต้อง
สอนออนไลน์จริงๆ 

EDUCA เรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นแนวทาง 
ท ี ่จะช ่วยคร ูและผ ู ้บร ิหารร ับม ือกับ
สถานการณ์หากต้องสอนออนไลน์ใน
เปิดเทอมใหม่ เราต้องท าอะไรบ้าง ท้ัง
การวางแผนการจัดการเร ียนรู้  และ
สร้างสุขภาพกายใจที่ดีแก่นักเรียนของ
เรา 
 

1. วางแผน ออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ออนไลน์ 
 

ผู้บริหารต้องร่วมมือกับครูหาข้อมูลและ
บอกให้ได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบไหนที ่ เหมาะสมกับน ักเร ียนและ
โรงเรียนของเรา เครื่องมืออะไรที่จะมา
สนับสนุนและจัดเตรียมได้ในบริบทของ
เรา เมื ่อระบุได ้ช ัดเจนแล้ว  ก็จะต้อง
วางแผนออกแบบระบบ และพื ้นที ่การ
เร ียนรู ้ที ่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึง

อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนด้วย ดังน้ี 

 

1.1 วางแผน ส ารวจเครือ่งมอื อุปกรณ ์
และอินเทอร์เน็ต  
 

ผู้บริหารฯ ต้องเตรียมทรัพยากรส าหรับ
สนับสนุนในเชิงเทคนิค และในเชิงการ
สอนแก่ครู  ป ิดเทอมนี ้ โรงเร ียนควร
จะต้องส ารวจการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนใน
รูปแบบนี้ของนักเรียนเสียก่อน เพื่อให้
ความช่วยเหลือเท่าที ่จ  าเป็น ส าหรับ
นักเรียนที่จ าเป็นต้องใช้แผนการศึกษา
เฉพาะบ ุคคล ( individual education 

plan) อาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนให้
เข้ากับสถานการณ์เช่นกัน หรือหากมี
ข้อจ ากัดในเร ื ่องอินเทอร์เน็ต เราจะ
จัดการเรียนการสอนโดยมีทางเลือก
อื่นๆ ได้อย่างไรบ้าง เช่น ใช้การเรียน 

<<<<< 
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ไม่ทิ้งวิชาการ  
วางแผน - ออกแบบ 

การสอนทางไกลจากมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น 

 

1.2 สือ่สาร เชือ่มตอ่เพื่อความเขา้ใจ        
ทีต่รงกนั 

ผู ้บริหารและครู ควรสื ่อสารผ่านส่ือ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย สารโรงเรียน 
เสียงและวิดีโอกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่น้ี ในท านอง
เดียวกันครูก็ควรส่ือสารระหว่างกันด้วย 
เพื่อวางแผนงาน และสร้างก าลังใจใน
การท างานให้ผ่านสถานการณ์เหล่าน้ีได้ 
โดยถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้เรื่อง
เทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากการสื ่อสาร

ภ า ย ใ น แ ล ้ ว  ท า ง โ ร ง เ ร ี ย น ค ว ร
ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อให้มั่นใจอยู่เสมอว่านักเรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของอุปกรณ์ 
หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณ
ดาวเทียม ส่วนในเรื่องการสอน ครูควร
มอบหมายงานด้วยค าสั ่งที่ชัดเจนและ
มั ่นใจได้ว ่าทุกคนเข้าใจตรงกัน และ           
พึงระลึกอยู่เสมอว่างานที่มอบหมายน้ัน
ตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้จริง ๆ 

 

1.3 สอนใหเ้หมอืนก าลังสอนในโรงเรียน
ออนไลนต์ลอดทัง้เทอม  

 

Quatem iur? Et ut mo beate nobis 

ครูควรเปลี่ยนจากการคิดระยะสั้นๆ ว่า
จะสอนแบบออนไลน์โดยมอบหมายงาน
ระยะสั ้น เป็นวางแผนงานส าหรับการ
เรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบและเป็น
ระบบ ทั ้งการก าหนดเวลาเรียน การ
ประเม ินผล และการให ้ผลป้อนกลับ 
(feedback) มี เช ็กล ิสต์  3 ข้อ ในการ
เตรียมการสอนออนไลน์ทั ้งโรงเร ียน 
ดังน้ี 

 

  • สร้างศูนย์กลางการสื่อสารระหว่าง
ทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ส่ือสารให้สม ่าเสมอ มี
ข้อมูลที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน โดย
อาจจัดท าเป็นชุดค าถามที่มักถูกถาม 
( Frequently Asked Questions; 

FAQs) ที่เกี ่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของโรงเรียนและการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงเวลาน้ี เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานร่วมกัน 

   • ก าหนดตารางการเรียนในแต่ละวัน 
เพ่ือให ้ช ัดเจนว ่านักเร ียนควรเข ้าไป
เร ียนร ู ้ ในโลกออนไลน์ตอนใด และจะ
สามารถขอความช่วยเหลือจากคุณครู
ได้เมื ่อใด เช่น ก าหนดการรายงานตัว
หรือเช็คอินในระบบออนไลน์ให้ชัดเจน 

   • เลือกใช้แพลตฟอร์ม (Platform) และ
เครื ่องมือที ่เหมาะสม ในที ่นี ้หมายถึง
ตอบโจทย์ความต้องการและข้อจ ากัด
ของคุณครู และนักเร ียนในโรงเรียน 
พร้อมทั้งฝึกซ้อมการใช้ในระหว่างปิด
ภาคเรียนน้ี 



 

2. การรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิตของ
นักเรียน 

การด ารงชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถ
ผสานเข้ากับการเรียนรู ้ เร ื ่องการใช้
ประโยคสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
โรงพยาบาลเบ ื ้องต ้น  ซ ึ ่ง เป ็นการ
เชื ่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ้ เข ้ากับ
ประสบการณ์ชีวิต ท าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาและการใช้ชีวิตมากย่ิงข้ึน 

 

2.1 ต ิดต่อถึงกันสม ่าเสมอ โดยการ
ติดต่อแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่อง
งานเท่านั้น แต่ควรถามไถ่สารทุกข์สุข
ดิบระหว่างกันด้วย 

 

2.2 สื่อสารด้วยความจริงอย่างเห็นอก
เห็นใจ นักเรียนอาจมีข้อสงสัยมากมาย
เกี ่ยวกับสถานการณ์ที ่ เก ิดขึ ้นหรือ
เก่ียวกับการบ้าน ครูควรส่ือสารกันด้วย
ความจริง ไม่ควรคาดการณ์ไปเองให้

เกิดความกลัว ควรยืดหยุ ่นและแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ 

 

2.3 สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
กันก็เป็นสิ ่งดี และควรเปิดโอกาสให้มี
การสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกระหว่าง
กันได ้อย ่างเป ิดเผย เก ิดเป ็นพ ื ้น ท่ี
ปลอดภัยในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ทุกคน 

 

2.4 ระบุเวลาที่ทุกคนสามารถติดต่อกัน
ได้ให้ชัดเจน 

 

2.5 สอนเรื่องการดแูลตัวเองและเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณป์ัจจุบัน เพราะ
นักเรียนจะน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

 

2.6 ลองให้น ักเร ียนได้ท  าก ิจกรรมที่
สร้างสรรค์หรืองานอื่นที่ไม่ใช่การบ้าน 
ห ร ื อ โ ค ร ง ง า นบ ้ า ง  เ พ ื ่ อ ร ั ก ษ า

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และอาจจะ
น างานเหล่านี้ไปส่งให้ผู้อื่นได้ด้วย เช่น 
ท าการ์ดส่งให้ผู้อ่ืนเพ่ือให้ก าลังใจกันและ
กัน เป็นต้น 

 

แนวทางเหล ่าน ี ้ เป ็นเพ ียงแนวทาง
เบื ้องต้นที ่ผ ู ้บร ิหารและครู  สามารถ
ร่วมกันคิดวางแผนก่อนที่จะเปิดเทอมได้ 
เพื่อสร้างความพร้อม และเตรียมการ
เชิงรุก โดยไม่ต้องรอนโยบายจากต้น
สังกัดอย่างเดียว เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง 
และมีวิกฤตการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น นี ่คือ
สถานการณ์จริงที ่ เป็นทั ้งโอกาสและ
ความท้าทายท่ีจะสอนให้นักเรียนของเรา
เรียนรู้ และเท่าทันการเปลี ่ยนแปลงท่ี
คาดไม่ถึง ซึ ่งนั ่นก็หมายถึงโอกาสใน
การเร ียนร ู ้ของเราในฐานะครู  และ
ผู้บริหารเช่นกัน EDUCA ส่งก าลังใจให้
ทุกท่านและพร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทาง
ฝ่าฟันทุกสถานการณ์ เพื ่อสร้างการ
เรียนรู้ให้เด็กๆ ของเราต่อไป 

 

ท่ีมา 
Joseph, M. & Ravesi-Weinstein, C. 

(2020). How schools can balance 

academic integrity with student 

emotional wellness during 

extended school closures 

Communication is key from the first 

week out and beyond, Retrieved 

March 16, 2020 from 

https://districtadministration.com/

how-schools-can-balance-

academic-integrity-with-student-

emotional-wellness-during-

extended-school-closures/ 
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ครูที่ปักกิ่งใช้ห้องเรียนเสมือนจริงท่ี
ถ ่ายทอดมาจากบ้านพวกเขาจาก
เมืองต่างๆ และจากประเทศต่างๆ          
ทั ่วโลก พวกเขามีเวลาแค่ไม่ถึงครึ่ง
สัปดาห์ในการเตรียมการสอนแบบ
ออนไลน์ รวมถึงการติดต้ังโปรแกรมท่ี
ไม่เคยมีครูคนไหนลองใช้มาก่อน เม่ือ
ร ัฐบาลห้ามมีการเคลื ่อนย้ายของ
ประชาชน ห้องเรียนออนไลน์ก็เกิดข้ึน
ทันที จัดตามตารางสอนจริงที่เกิดข้ึน
ในห้องเรียน ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ต้อง
ใช้ความยืดหยุ่น และความอดทนอย่าง
มาก การท างานเจอปัญหามากมาย 
จนตอนน้ีครูจีนสร้างการมีส่วนร่วมให้
เด็กๆ ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพสูงได้แล้ว

ไวรัสก็ต้องสู้ วิกฤตก็ต้องผ่าน เปิดเทอม
นี้จะเป็นอย่างไร เรียนรู้จากประเทศอ่ืนๆ   
ที่สู้เหมือนกัน 

เมื่อนึกถึงแผนสองส าหรับเปิดเทอมใหม่ 
การสอนออนไลน์ (Online Learning) 

อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งของกลุ่มคน และ
พื้นที่ที่มีความพร้อมในการการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย แต่ในกลุ่ม
ของนักเรียนที ่ยังขาดทั้งอุปกรณ์ข้ัน
พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ต มือถือ และ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เราจะท าอย่างไรให้เด็กๆ เหล่าน้ีได้เรียนรู้ 
สู้วิกฤตไปพร้อมๆ กัน หากเปิดเทอมน้ี
เราก็ต ้องอยู ่ก ันห ่างๆ อย่างห่วงๆ 
เพราะโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 

 

มาด ูต ัวอย ่างของต ่างปร ะ เทศ  ท่ี
น  า เสนอร ูปแบบการจ ัดการเร ียนรู้
ระยะไกล (Remote Learning) ซึ ่งเป็น
อีกทางเลือกส าหรับการช่วยเหลือให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

 

ปักกิ่ง จีน: 
สงสัยกันไหม ช่วงที่ไวรัสโคโรนา บุกจีน
หนักๆ จนต้องปิดเมืองหลายเมือง แต่
ครูก็ยังมีการเรียนการสอนอยู่ เขาท า
กันอย่างไร  
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นักเรยีนไมจ่ าเปน็ 

ตอ้งอยู่หนา้จอตลอดเวลา 

จนตอนนี้ครูจีนสร้างการมีส่วนร่วม
ให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพสูงได้แล้ว 

 

นักเรียนไม่จ าเป็นต้องอยู ่หน้าจอ
ตลอดเวลา ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนโดยให้เด็กๆ ไม่ต้องมาจด
จ ่ อก ั บหน ้ า จอ  ใ ห ้ เ ข าท  า ง า น 
โครงงานอ่ืนๆ แล้วส่งเป็น Video มา
แทนการส่งการบ้าน มอบหมายงาน
โดยให้นักเรียนท างานผ่านกระดาษ
หรือสมุด และถ่ายรูปส่งมาให้ดูก็ได้ 

 

ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา: 
เมืองนี้ได้ร่วมมือกับสถานีท้องถิ่น 
PBS และ โรงเร ียนของรัฐบาลทุก
แ ห ่ ง ภ า ย ใ น เ ข ต ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ลอสแอนเจลิส ยูนิฟายด์ ริเริ ่มที่จะ
เช ื ่อมโยงการเร ียนร ู ้ระยะไกลกับ
รายการโทรทัศน์ โดยนักเร ียนใน
พื้นที่จะสามารถรับชมรายการที่ช่ือ
ว่า "Nova" ที่มุ่งเน้นส าหรับนักเรียน
มัธยมต้น เป็นรายการแนวสารคดี 
เคน เบิร์นส์ เกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
การคาดค ะ เ น  ปร ะว ั ต ิ ศ าสตร์  
เรื่องราวของนักวิจัย ที่มีเนื้อหาตาม
มาตรฐานของรัฐ รวมกับการขาย
หน ั งส ื อ  แล ะพ ั สด ุ อ ี กกล ่ อง ท่ี
สนับสนุนการเรียนจากที่บ้าน โดยไม่
ต ้ องพ ึ ่ งพ ิ ง ก าร ใ ช ้ ส ัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว 

ฮานอย เวยีดนาม: 
โรงเรียนนานาชาติส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ระยะไกล โดย
ส่งกล่องอุปกรณ์งานฝีมือไปตามบ้าน
ของเด็กๆ ภายในกล่องมีอุปกรณ์ที่ชว่ย
ส ่ง เสร ิมพ ัฒนาการ  การควบคุม
กล้ามเนื้อมากมาย เช่น แป้งโดว์ ขนนก 
ลูกประค  า กาวแท่ง และรายชื ่อเกม
มากมายที่เด็กเล่นกับครอบครัวได้ โดย
ในแต่ละระดับชั้น กล่องที่จัดส่งจะผ่าน
ผู้ดูแล ว่าเหมาะสมกับพัฒนาการตาม
ระดับของเด็กๆ ในช้ันน้ัน เราพบว่าการมี
ส่วนร่วมของเด็กมีมากกว่าจะใช้แค่วิดีโอ
เป็นสื่อ เมื่อกล่องอุปกรณ์งานฝีมือถูก
เปิดออก เราจะพบกับความมหัศจรรย์ท่ี
เด็กๆ ได้สร้างสรรค์กลับมา 

 

เนเธอรแ์ลนด:์ 
สมาคมเครือข่ายโรงเรียน แนะน าว่า
โรงเร ียนควรติดต ่อก ันด ้วยการใ ช้
บริการข้อความเป็นหลัก เหมือนการ
แจ้งเตือน ไม่ได้ใช้ผ่าน App ติดต่อทาง
มือถือ แต่ค ือการใช้โทรศัพท์จร ิงๆ 
หลายท่ีใช้การสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก 
ขณะที่เลือกจะมองข้ามเด็กที่ไม่สามารถ
เข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้เลย เป็นเรื่องท่ี
ต ้องใช ้การค ิด  และแผนการท ี ่ควร
ระมัดระวังมาก 

 

แม้ว่ายังเหลือเวลาอีกเกือบสองเดือน
กว ่าจะเป ิดเทอมใหม่ แต ่ เราร ู ้ว ่าครู  

EDUCA พร ้ อม เ ร ี ยนร ู ้ ท ุ ก เ ว ลา  ดู
ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาของประเทศ
อื ่นๆ แล้วคุณครูค ิดอะไรได้อ ีกบ ้าง 
ช่วยกันแชร์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน เป็น
อีกโอกาสให้ครูไทยเรียนรู้สิ ่งที่ท้าทาย 
ท าทุกอย่างได้ เพื่อเด็กๆ ของเรา ไม่ว่า
จะเจอเรื่องอะไรก็ตาม รวมถึงวิกฤตใน
คร ั ้ ง น้ี  เราม ีผ ่ านว ิกฤตไปด ้วยกัน 
COVID ไม่สามารถหยุดครูได้ 

 

ท่ีมา: 
1. Stephen Noonoo (2020). Here’s 

What Schools Can Do For the 

Millions of Students Without 

Internet Access, Retrieved 

March 20, 2020 from 

https://www.edsurge.com/news

/2020-03-20-here-s-what-

schools-can-do-for-the-millions-

of-students-without-internet-

access 

2. Laurel Schwartz (2020). What 

Teachers in China Have Learned 

in the Past Month, Retrieved 

March 13, 2020 from 

https://www.edutopia.org/articl

e/what-teachers-china-have-

learned-past-month 

 

https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-here-s-what-schools-can-do-for-the-millions-of-students-without-internet-access
https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-here-s-what-schools-can-do-for-the-millions-of-students-without-internet-access
https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-here-s-what-schools-can-do-for-the-millions-of-students-without-internet-access
https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-here-s-what-schools-can-do-for-the-millions-of-students-without-internet-access
https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-here-s-what-schools-can-do-for-the-millions-of-students-without-internet-access
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อากาศร้อนขึ้นทุกวัน สถานการณ์ไวรัส 
COVID-19 ระบาดในบ้านเราก็ดูจะทวี
ความรุนแรงขึ้นไม่แพ้กัน เทอมที่ผ่านมา
ครูหลายท่านเริ่มปรับรูปแบบการเรียน
การสอน หร ือแม้แต่การสอบมาเป็น
ออนไลน์ได้สักระยะแล้ว แต่การเจอหน้า
ค่าตาลูกศิษย์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ทุก
วัน ไม่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครูคนอ่ืน 
ใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านแทบจะตลอดทั้งวัน 
เพ่ือลดโอกาสในการติดเช้ือ อาจท าให้ครู
เกิดอาการ Burnout หรือภาวะหมดไฟ
ในการท างานได้ 

 

9 เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ครูจัดการชีวติได้
ง่ายขึ ้น ทั ้งในแง่การท างานและชีวิต
ส่วนตัว เมื ่อต้อง Teach from Home 

หรือเตรียมการสอน ตรวจข้อสอบช่วง
ปิดเทอมอยู่ที่บ้าน จนกว่าสถานการณ์
ไวรัสระบาดในบ้านเราจะคล่ีคลายลง 

 

1. สอบถามทางโรงเรียนถึงอุปกรณ์
และโปรแกรมที่ต้องใช้ 
แม้ว่าจะมีโปรแกรมมากมายให้ครูดาวน์
โหลดมาใช ้ ได ้ฟร ีส  าหร ับการสอน
ออนไลน์ แต่บางครั้งโปรแกรมเหล่าน้ีก็มี
ข้อจ ากัดอยู ่บ้าง หากครูต้องการใช้
อย่างเต็มประสิทธ ิภาพ ก็อาจต ้อง
จ่ายเงินเพ่ิม ครูอาจพูดคุย สอบถามกับ
ทางโรงเรียนถึงอุปกรณ์และโปรแกรมท่ี
ทางโรงเร ียนช ่ วยสน ับสน ุนใ ห ้ ไ ด้  
โรงเร ียนบางแห่งมีความพร้อมที ่จะ
สนับสนุนซื้อโปรแกรมส าหรับใช้รายปี
ให้กับครูทั้งระดับชั้น โดยเฉพาะช่วงปิด
เทอมน้ี หากครูมีโปรแกรมช่วยบันทึก
คะแนนนักเร ียน หร ือโปรแกรมช่วย
ตรวจข้อสอบ ก็จะช่วยลดภาระงานของ
ครูได้มากทีเดียว  

 

 

2.  ท าความเขา้ใจกับสมาชกิในบา้น 

พูดคุยก ับสมาชิกในบ ้าน หากเรา
จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ร่วมกันขณะที่ต้อง
สอนออนไลน์ ถ้าที่บ้านมีเด็กอยู่ด้วย 
ควรบอกพวกเขาว่า อะไรบ้างที่ท าได้ 
หรือไม่ควรท าในช่วงเวลาน้ัน อาจฝาก
สมาชิกในบ้านช่วยดูแลสัตว์เล้ียง หรือ
จัดการสิ่งต่างๆ ในบ้านแทนก่อน 

 

9 เทคนิค ซ้อม Teach from Home        
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ                       
ช่วงปิดเทอมแบบไม่ Burnout 
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3.  ท าภารกิจส่วนตัวให้เสร็จก่อน         
เริ่มสอน 

หากเป็นไปได้ครูควรท าภารกิจ
ส่วนให้เสร็จก่อนจะเริ่มสอน ไม่ว่า
จ ะ เ ป ็ นการอาบน  ้ า  แต ่ ง ตั ว 
แต่งหน้าให้ดูสดใส ทานข้าว ชง
กาแฟ หร ือแม ้แต ่การ อ ัปเดต
ข่าวสาร เช ็กอีเมลและโซเช ียล
มีเดียต่างๆ แม้ว่าสิ ่งเหล่านี้จะดู
เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากครูต้อง
เสียเวลาไปกับกิจกรรมเหล่าน้ีเป็น
ระยะๆ ระหว่างการท างานแล้ว ก็
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานในภาพรวมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วางแผนงานที่ต้องท า 

วางแผนงานให้ชัดเจนว่าแต่ละวัน
ต ้องท  าอะไรบ ้าง  และต ้องใ ช้
เวลานานเท่าไร โดยเรียงล าดับ
จากงานที ่ส  าคัญที ่ส ุดก่อน ไม่
เฉพาะงานสอนเพียงอย่างเดียว 
แต่รวมถึงงานบ้านท่ีต้องท าด้วย 

 

5. ตั้งเตือนเวลาบนมือถือ 

คร ูอาจล ืมว ัน เวลา เม ื ่ อ สอน
ออนไลน์จากที ่บ ้าน เพราะไม่มี
เสียงออดหรือระฆัง   ดังบอก
เวลาเหมือนที ่ โรงเร ียน มือถือ       
เรามักใช้เวลาท างานต่างๆ นาน

คือเคร ื ่องมือท ี ่ม ีประส ิทธิภาพมาก            
ในการช่วยครูจัดการเวลา สามารถใช้
ตั้งเตือน หรือก าหนดเวลาส าหรับงาน       
ท่ีต้องท า เพราะโดยส่วนมากแล้ว เรามัก
ใช้ เวลาท างานต่างๆ นานกว่าที ่ เรา
คาดการณ์ไว้ 
 

6. เตรยีมอาหารการกนิใหพ้รอ้ม 

หากที ่บ ้านมีเด ็กๆ อยู ่ด ้วย คร ูควร
เตรียมอาหารให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่คืน
ก่อนหน้า หรือในตอนเช้า เพื่อลดความ
วุ่นวายที่จะเกิดขึ้น ก าหนดเวลาพักทาน
ข้าวและเวลาพักเบรกสั ้นๆ ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้สมองและร่างกายไม่ล้าจนเกินไป 

 

7. ออกไปสูดอากาศบรสิทุธิ์ 
แม้ครูจะมีตารางการสอนที่เป็นเวลาอยู่
แล้ว แต่เม่ือ Teach from Home ตาราง
เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดตาม
ความสะดวกของคร ู แล ะ เด ็ ก  เ ด็ก
ส่วนมากจะสมองปลอดโปร่งมากข้ึน 
เมื ่อพวกเขาไม่ต้องรีบตื่นเช้ามาเร ียน 
นอกจากคร ูจะม ี เวลาการท  างานท่ี
ย ืดหยุ ่นมากขึ ้นแล้ว  สถานที ่ ในการ
ท างานก็ยืดหยุ่นขึ้นอีกด้วย ครูเลือกได้
ว่าวันนี้อยากท างานตรงไหนของบ้าน 
หรือจะเปล่ียนบรรยากาศมาสูดอากาศท่ี
เทอเรซหน้าบ้านก็ย ังได้  ขอเพียงมี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงพอ และไม่มี
เสียงรบกวนจากภายนอก หัวใจส าคัญ
ค ือ  การสร ้ างสภาพแวดล ้อมแล ะ
บรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข  

8. ท างานอดิเรก 

ในเม ื ่อ เราไม ่ต ้อง เส ีย เวลาก ับการ
เดินทางอีกต่อไป เวลาหลังเลิกงานคือ
โอกาสทองในการเติมเต็มเวลาว่างด้วย
งานอดิเรก ที่เราอาจหลงลืมไปแล้วว่า
เป็นกิจกรรมที่เราเคยชื่นชอบ ไม่ว่าจะ
เป ็นการปล ูกผ ักสวนคร ัว  ช ่วยลด
ค่าใช้จ่ายช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ออกก าลัง
กายผ่าน YouTube ท ากับข้าวหรือขนม
อร่อยๆ อ่านหนังสือ นอนดูซีรีส์ 

 

9. พูดคุยกับเพื่อนครูคนอื่น 

ช่วงที ่ครูอยู ่บ้านเพื ่อเตรียมแผนการ
สอนส าหรับเทอมหน้า ตรวจข้อสอบเด็ก 
หรือสอนออนไลน์อยู่นั ้น ครูอาจไม่ได้
พบป ะก ั บ เพ ื ่ อ นคร ู ท ่ า นอ ื ่ นบ ่ อ ย
เหมือนเดิม เป็นเรื่องปกติที่อาจจะรู ้สึก
เหงาบ้าง ครูสามารถใช้กลุ่มแชทที่มีอยู่ 
พูดคุย ปรึกษาปัญหากับเพื่อนครู ไม่ว่า
จะเป็นเรื ่องงาน หรือเรื ่องสัพเพเหระ 
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และถาม
ไถ่สารทุกข์สุขดิบ 

 

แม้ว่าการปรับรูปแบบการเรียนรู้มาเป็น
ออนไลน์อาจเป็นเรื่องใหม่ส าหรับครูไทย
โดยส่วนมาก มีทั้งความท้าทายในเรื่อง
เครื่องมือ โปรแกรมที่อาจจะยังไม่คุ้นชิน 
รวมไปถึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกัน
ครั ้งใหญ่ แต่ว ิกฤตในครั ้งนี ้ถ ือเป็น
โอกาสให้ครูได้ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือ
เตร ียมร ับมือส าหรับสถานการณ์ใน
อนาคตที่คาดเดาไม่ได้ ส าคัญที่สุดคือ 
ครูต้องไม่ลืมรักษาสมดุลระหว่างการ
ท างาน และดูแลสุขภาพกายใจให้มั่นคง 
เพ่ือก้าวผ่านวิกฤตน้ีไปด้วยกันได้ 
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ไอเดยีดีๆ  สรา้งการเรยีนรู ้สู ้Covid-19 

นอกจกไอ เด ี ยการสอน เร ื ่ องการ
แพร่กระจายของไวรัส ผ่านเกมจ าลอง
โรคระบาดบนเว็บไซต์ EDUCA ที ่ท าให้
เ ด ็ กๆ  เ ห ็ น เ ป ็ น ร ู ปธ ร รมว ่ า  ก าร
แพร ่กระจายของเช ื ้อโรคเก ิดข ึ ้นไ ด้
ง ่ายดายเพ ียงใด ท  าไมเราจ ึงต ้อง
ระมัดระว ังเร ื ่องการสัมผัส และดูแล
สุขภาพอนามัยให้มากขึ้น ยังมีตัวอย่าง
การสอนที่น่าสนใจจากบทความ What 

Science Classes Are Teaching 

Students About Coronavirus โ ด ย 
Stephen Noonoo มาให้คุณครูไว ้เป็น
ไอเดียเตรียมการสอนในเทอมหน้า ท่ี
อาจจะย ังต ้องปร ับให ้อย ู ่ ในร ูปแบบ
ออนไลน์ หากสถานการณ์ไวรัสยังไม่ดี
ข้ึน 

 

จากเกมที ่ค ุ ้นเคย สู ่อ ันตรายที่
คาดไม่ถึง 

 

คุณครู Witcher ที ่สอนวิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์เอาเกมท่ีเล่นในงานรับขวัญเด็ก
เกิดใหม่ มาใช้ในการสอนนักเร ียนช้ัน       
ม. 2 ให้เข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจาย
ของไวรัสโควิด 19 โดยใช้เกมที ่ชื ่อว่า 
“ห้ามพูดค าว่าเด็ก” มีกติกาให้ผู้เล่นติด
เข็มกลัด และหากเผลอพูดค าว่า “เด็ก” 
ออกมา พวกเขาจะโดนยึดเข็มกลัดไป แต่
ครูท่านนี้ปรับกติกาเป็นว่า ถ้าพูดค าว่า 
“เด็ก” พวกเด็กๆ ต้องเอาเข็มกลัดมา
สัมผัสใบหน้าตัวเอง ซึ ่งโดยปกติแล้ว
ใ น ช ่ ว ง ท ี ่ ม ี ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค 
ผู้เช่ียวชาญทางสุขภาพจะไม่แนะน าให้ท า
เรื่องเหล่าน้ี เพราะการสัมผัสใบหน้าท า
ให้เชื ้อโรคเข้าสู ่ร่างกายได้รวดเร็ว แต่
เด็กๆ มักจะลืมหรือไม่ได้ตระหนักถึง
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่าน้ี 

 

เ ห ็ น ได ้ ว ่ า  คร ูพยายามจ ะ เปล ี ่ ยน
สถานการณ์น้ีให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้
ในเรื่องของสุขอนามัยท่ีดีของเด็กๆ เอง 
และการเล่นเกมก็ช่วยท าให้ประเด ็นน้ี

กลายเป็นเรื่องสนุกและมีการปฏิบัติจริง
เข้ามาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะเมื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอน ในช่วงที่มี
ข่าวเรื ่องโรคไวรัส พร้อมๆ กับการปิด
โรงเร ียน ท  าให ้น ักเร ียนย ิ ่งสนใจใน
ประเด็นนี้เป็นพิเศษ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีให้
เห็นในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 
เพราะครูเองก็ต้องรับมือกับค าถาม
ต่างๆ ในเรื ่องของสุขอนามัยและการ
ติดต่อของโรค รวมท้ังสร้างความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ซึ ่งอยู่เบื้องหลังการ
ติดต่อของเชื้อไวรัสและการแพร่กระจาย
ของโรคระบาดมากย่ิงข้ึนด้วย  

 

สอนวิทยาศาสตร์  
จากประสบการณ์ตรง  
และสถานการณ์ใกล้ตัว 

 

วิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่ก่ี
ปีนี ้มีมาตรฐานใหม่ๆ และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง  
มีความเชื ่อมโยงกับตัวนักเรียน ท าให้
บทเรียนมีความหมายต่อตัวเด็กมากข้ึน
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ไวรัสโคโรนาน้ีกลายเป็นเรือ่งท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง
กับความคิดของพวกเราในหลายๆ สาขาวิชา
หรือท่ีเรียกกันว่า Crosscutting Concepts 

มีความเชื ่อมโยงกับตัวนักเรียน ท าให้
บทเรียนมีความหมายต่อตัวเด็กมากข้ึน 
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้จากทั้งเรื่องของ
ไวรัสและประเด็นอ่ืนๆ ว่ามีความแตกต่าง
ไปจากการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เม่ือตอนเธอยังเรียนอยู่มาก ด้วยวิธีการ
สอนที่แตกต่างออกไป ท าให้นักเรียนมี
ความสงสัย อยากรู้มากข้ึนว่าก าลังเกิด
อะ ไรข ึ ้นก ันแ น่  เด ็กๆ อยากเข ้ า ใจ
วิทยาศาสตร์มากขึ้น อยากรู้ว่าท าไมจึง
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ข้ึนได้ 

 

ระวงัขอ้มลูทีม่ากไป และ
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไมไ่ด ้

 

Christine Royce จ า ก  ( National 

Science Teaching Association หรื อ 
NSTA) ซ ึ ่ ง เป ็นอาจารย ์ ใ นคณะครุ
ศาสตร ์ ท่ี  Shippensburg University 

of Pennsylvania กล่าวว ่า คร ูควรจะ
เตรียมรับมือกับประเด็นเรื่องไวรัสในช้ัน
เรียน เพราะเป็นเรื ่องที ่อยู ่ในข่าวสาร
ทุกๆ วันและเด็กๆ เองก็จะต้องมีความ
สงสัยในสิ่งที่พวกเขาได้ฟังมาอยู ่แล้ว 
แต่ส่ิงท่ีต้องระวังคือ ท่ีมาของข่าวสารท่ี
คุณครูน ามาแบ่งปันให้กับนักเรียนของ
ตน มีความน่าเช่ือถือมากเพียงใด 

 

ที่ส าคัญควรฝึกให้เด็กคิดว่า คุณภาพ
ของข้อมูลและการมีข้อมูลมากๆ จะช่วย
ให้เราได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างไร ส่ิง
ที่น่ากลัวเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 คือการ
ที่เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวไวรัส หรือมี
แต่ข้อมูลที ่ไม่มีคุณภาพ ตรงกันข้าม

หากเรามีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึนเท่าไร 
สถานการณ์ยืดเย้ือแค่ไหน เราก็จะย่ิง
เข้าใจมันได้ดีข้ึนและได้ค าตอบท่ีชัดเจนได้
มากข้ึนน่ันเอง 

 

การเรียนรู ้แบบ 3 มิติ...จัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

 

Scott Johnson คร ู ว ิ ช าช ี ว ว ิ ทย า ท่ี  
Century High School in Bismarck, 

N.D เองได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนบทเรียน
เรื ่องไวรัสวิทยา ส าหรับบทเรียนเรื ่อง
ของระบบการหายใจ คร ูให ้น ักเร ียน
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ บทคว า มจ า ก  National 

Geographic ว ่ าด ้วยผลกระทบของ
ไวรัสโคโรนาที่มีต่อร่างกาย นอกจากน้ี
ยังมีการวางแผนว่าจะใช้บทความจาก
นิตยสารวิทยาศาสตร์ในการเรียนการ
สอนด้วย เป้าหมายของครู Johnson 

ไม่ได้จ ากัดอยู่กับการอภิปรายบทเรียนท่ี
เขาสอนเท ่าน ั ้น  แต ่ เขาอยากจะหา
ช่องทางในการส ารวจเนื้อหาดังกล่าว
จากมุมมองที่กว้างขึ้น และส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงด้วย 

 

    ครู Johnson ให้นักเรียนประเมินที่มา
ของข้อมูลที่พวกเขาอ่าน และกระตุ้นให้
นักเรียนได้ลองคิดว่าศาสตร์อ่ืนๆ อย่าง
ชีววิทยา สังคมวิทยา จะเข้ามาเก่ียวข้อง
ได้อย่างไร กล่าวคือพยายามท  าให้
นักเรียนได้คิดแบบนักวิทยาศาสตร์และ
พิจารณาล าดับของการตั ้งค าถามท่ี
จะต้องถาม และตอบค าถามเหล่าน้ัน
ตามล าดับ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

ไวรัส Johnson ระบุว ่า NSTA จะเร ียก
การเรียนรู้แบบนี้ว่า การเรียนรู้แบบ 3 
มิติ ซึ ่งจะแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์
ท  างานอย ่ าง ไร  ด ้ วยการต ่ อ เ ติม
หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในการ
ตอบค าถามถัดไป  
 

อย่างประเด็นของไวรัสโคโรนาที่ตรงกับ
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ชีวิตโดยเฉพาะ
ว่าด้วยเรื่องความแตกต่างระหว่างการ
ติดเชื้อแบคทีเรียกับการติดเชื้อไวรัสน้ัน 
จริงๆ แล้วก็ยังเป็นเรื่องท่ีไปแตะชุดทักษะ
อ ื ่นๆ  ท ี ่กว ้ างกว ่าตามท ี ่ ร ะบ ุ ไ ว ้ ใน
มาตรฐานข้างต้น ซ่ึงเรียกว่าการปฏิบัติ
ด ้านว ิทยาศาสตร์และว ิศวกรรม ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการต้ังค าถามและการระบุ
ป ัญหา รวมถ ึงเร ื ่องความร ู ้ เท ่าทัน
สารสนเทศโดยทั ่วไปและการสื ่อสาร
ความคิดท่ีซับซ้อน  
 

ไวรัสโคโรนานี้กลายเป็นเรื ่องที ่เข ้ามา
เกี ่ยวข้องกับความคิดของพวกเราใน
หลายๆ สาขาว ิชาหร ือที ่ เร ียกกันว่า 
Crosscutting Concepts แ ต ่ จ ะ เ ป็ น
ความคิดแบบกว้างๆ เช่น สาเหตุและ
ผลกระทบ อะไรจะเกิดขึ ้นถ้าเราไม่ปิด
ปากเวลาไอ จะมีผลกับคนอื่นๆ อย่างไร 
นอกจากนี้ยังอาจจะหมายรวมถึงการ
พ ูดค ุยในประเด ็นท ี ่ เก ี ่ยวก ับขนาด 
ส ั ด ส ่ ว น แ ล ะ ป ร ิ ม าณ  เ ช ่ น  ไ ว รั ส
แพร ่ ก ร ะ จ ายอย ่ า ง ไ ร  แ ล ะ ม ี ก า ร
แพร่กระจายในอัตราเท่าไร เป็นต้น 
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จัดการให้ได้กับ          
คอนเซ็ปต์ที่คลาดเคล่ือน 

ส  าหร ั บ  Jill Ronstadt คร ู สอนช ี ว ว ิ ทยา  ท่ี  Orange 

Lutheran High School เมืองออเรนจ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
รู้สึกว่า สถานการณ์ของไวรัสโคโรนานี้ท าให้การรวบรวม
เอาบทเรียนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในการเรียนการสอนของเธอ
ท าได้ยาก เพราะเรื่องของไวรัสเองก็จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ 
ในเน้ือหาเท่าน้ัน เธอจึงสละเวลา 2-3 ครั้ง ก่อนเริ่มสอนเพ่ือ
แก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อมีนักเรียนเพียง
ไม่กี ่คนของเธอที่เข้าใจว่า ไวรัสมีการท างานอย่างไรใน
ร่างกายของเรา หรือท าไมยาปฏิชีวนะจึงไม่สามารถใช้     
งานได้  
 

นอกจากน้ีเธอยังใช้เว็บไซต์ของ the Centers for Disease 

Control and Prevention และแผนที่แสดงการระบาดของ
ไวรัสของ Johns Hopkins ซึ่งใช้ติดตามการระบาดของ
ไวรัสประกอบด้วย  
 

ครูวิทยาศาสตร์ทั้งหลายควรถือเป็นโอกาสที่จะได้แบ่งปัน
บทเรียนว่าด้วยการประเมินข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
ข้อมูลทางเทคนิคจากหลายๆ ที่มาและการรับมือกับความ
เข้าใจผิดต่างๆ เอาไว้ด้วย 

 

สถานการณ์ใกล้ตัวสามารถสร้างความรู้สึกร่วมที่น่าสนใจ 
เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เสมอ หากครูใส่ใจและ
สร้างสรรค์ เราจะใช้การจัดการเรียนรู้  เกม ข้อมูลท้ัง
ถูกต้องเชื ่อถ ือได้ สร ้างแรงบันดาลใจในการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์แก่ลูกศิษย์ของเราได้ 

 

 

 

ท่ีมา:  
 

Stephen Noonoo. (2020). What Science Classes 

Are Teaching Students About Coronavirus, 

Retrieved March 30, 2020 from 

https://www.edsurge.com/news/2020-03-09-

what-science-classes-are-teaching-students-

about-coronavirus 
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ยังไม่มีอะไรแทน “ครู” ได้ เม่ือการสอนออนไลน์ 
อาจไม่ใช่ค าตอบของทุกห้องเรียน 

ในช ่วงที ่สถานการณ์  Covid-19 ยัง
ระบาดหนักในบ้านเรา คาดการณ์กันว่า
หากเทอมหน้าสถานการณ์ยังไม่ดีข้ึน 
ครูอาจยังจ าเป็นต้องปรับการสอนให้
เป็นออนไลน์อยู่ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
ยังไม่หยุดชะงักลง แม้เราจะเห็นโอกาสใน
การจัดการศึกษาผ่านช่องทางใหม่ๆ ท่ี
ส ะดวกส  าหร ั บน ั ก เ ร ี ยนท ี ่ เ ข ้ าถึ ง
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่จ าเป็นเหล่าน้ี 
แต่มองกลับกัน วิกฤตนี้อาจก าลังท าให้
นักเร ียนอีกกลุ ่มถูกทิ ้งไว ้กลางทาง 
เพียงเพราะพวกเขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

 

ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั ้นที ่ย ังมี
ป ัญหาการเข ้าถ ึงอ ินเทอร ์ เน ็ต  แต่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีสูงอย่างอเมร ิกา ก็มี

น ั ก เ ร ี ย นจ  า น ว น ไ ม ่ น ้ อ ย ท ี ่ ไ ม ่ มี
อ ิน เทอร ์ เน ็ต ใช ้ท ี ่ บ ้ าน  ข ้อม ูลจาก 
National Telecommunications and 

Information Administration (NTIA) 

ในปี 2017 ระบุว่า มีมากถึง 3.1 ล้าน
ครัวเรือนที่มีเด็กอยู่ในช่วงวัยเรียน หรือ
คิดเป็น 14% เลยทีเดียว 

 

ค าถามที่ครูต้องมีค าตอบ ก่อน
ปรับการสอนให้เป็นออนไลน์ 
 

“จะใช้โปรแกรมไหนดี ยังไม่เคยใช้ ไม่รู้จะ
ใช้เป็นหรือเปล่า” 
 

ค าถามแรกๆ ที่ครูกังวล เมื่อต้องปรับ
การสอนมาเป็นออนไลน์มักจะเป็นเรื ่อง
อุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ แต่จริงๆ 
แล้วหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน

ไม่ได้อยู่ที ่เครื่องมือ แต่อยู่ท่ี “ครู” กับ 
“นักเร ียน” ค าถามที ่ครูต้องค าถาม
ต ัว เองก ่อนจะปร ับการสอนมาเป็น
ออนไลน์ จึงน่าจะเป็น “เราจะช่วยเหลือ
นักเรียนที ่ด้อยโอกาสได้อย่างไร” ท้ัง
นักเร ียนที ่ เร ียนรู ้ช ้า นักเร ียนที ่ ไม ่ มี
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแม้แต่
อินเทอร์เน็ตในการเช่ือมต่อออกมา  
 

รู้จักและเข้าใจเด็ก คีย์ส าคัญที่ครู
ต้องไม่มองข้าม 

 

มีหลักฐานยืนยันว่า คอร์สเร ียนแบบ
ออนไลน์แม้จะสะดวก แต่กลับไม่ส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการ
ความช ่ วย เหล ือ  หลายคนเร ี ยนรู้                
ได ้น ้อยลงเม ื ่ อ เร ียนผ ่านออนไลน์  
โดย เฉพา ะ เด ็ กท ี ่ เ ร ี ยนช ้ าอย ู ่ แ ล้ ว                 
จะย่ิงได้รับผลกระทบมาก 
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ส ารวจหาว่าเด็กคนไหน
ต้องการความช่วยเหลือบ้าง 

จะยิ่งได้รับผลกระทบมาก สิ่งที่ครูและ
โรงเรียนต้องรีบท าก่อนเตรียมการสอน
ออนไลน์คือ การส ารวจหาว่าเด็กคนไหน
ต้องการความช่วยเหลือบ้าง โดยเฉพาะ
เด็กท่ีไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ 

 

ครคูอืคนทีใ่กลช้ดิ
นักเรียนมากทีสุ่ด 

 

เมื ่อพวกเขาอยู ่ที ่โรงเรียน ครูที ่ร ู ้ จัก
นักเรียนของตัวเองดี รู้ว่าใครเรียนรู้ช้า 
ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ 
ใครไม่มีอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ต แล้วหา
ทางแก้ไข จัดสรรเวลาให้เป็นพิเศษ ครู
คนนั้นย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จ
ในการสอนออนไลน์มากกว่าที ่คร ู ท่ี
ละเลยเรื่องน้ีไป 

 

ร ัฐ - โรงเร ียน-ครู-ผ ู ้ปกครอง 
ร่วมมือกัน 

 

แม้สถานการณ์ไวรัสระบาดดูเหมือนเป็น
สถานการณ์บังคับกลายๆ ให้ครูต้อง
เร่งปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู้  แต่
หากโรงเรียนมีการปรับเปลี ่ยนอย่าง
รวดเร็ว ขาดการวางแผนที่ดี ผลเสียท่ี
เกิดขึ้นก็จะตกอยู่กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า
มากที ่ส ุด ภาคร ัฐ โรงเร ียน คร ูและ
ผู้ปกครอง จึงต้องร่วมมือกัน วางแผน 
ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับนักเรียนและ
พื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ ผู้ปกครองต้อง

เข้ามามีบทบาท กระตุ้นและติดตามผล
หากเด็กยังเล็กอยู่ หรือมีสมาธิสั้นเกิน
กว่าจะเรียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง 

 

หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นใน
อเมริกาน้ัน… 

 

The Federal Communications 

Commission (FCC) ได ้ออกมาติดต้ัง 
Wi-Fi hotspots ให้กระจายทั ่วประเทศ 
นักเร ียนจึงมีโอกาสเข้าถ ึงชั ้นเร ียน
ออนไลน์ ได ้มากข ึ ้น ฝ ั ่งบ ้านเราเอง 
กสทช. ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน
ด้วยการแจกอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้งาน
ผ่านโทรศัพท์มือถือคนละ 10 GB ด้าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็มีโครงการ 
Educational Sim ช่วยเหลือนักศึกษา 
ป.ตรี ท ี ่ ไม ่ม ีอ ินเทอร ์เน ็ตไว ้ ใช ้ เ ร ียน
ออนไลน์ ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนรับ 
Internet Package ไ ว ้ ใ ช ้ เป ็ น เวลา  3 
เดือน 

 

แม้มาตรการเหล่านี้จะเป็นการช่วยเหลือ
นักเร ียนให้ไม่ถ ูกทิ ้งไว ้กลางทาง แต่
โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนเขา บน
ดอย ไม่มีแม้กระทั ่งสัญญาณมือถือ 
หรือการเรียนการสอนบางระดับ เช่น 
ปฐมวัย ที่อาจไม่เหมาะกับออนไลน์ ครู
กลุ่มนี้ก าลังเจองานท้าทายอย่างมาก 
ต้องมองหาเทคนิคอื่นๆ ที่ไม่ต้องพ่ึง
เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนรู้
มากนัก ซึ ่งในหลายประเทศเองก็ปรับ

การเรียนการสอนกันขนานใหญ่ชนิดท่ี
ไม่เคยท ามาก่อน ครูสามารถเรียนรู้
ตัวอย่างจากประเทศเหล่านี้ได้เพิ่มเติมท่ี 
บทความเรื่องไวรัสก็ต้องสู้ วิกฤตก็ต้อง
ผ่าน เปิดเทอมนี้จะเป็นอย่างไร เรียนรู้
จากประ เทศอ ื ่นๆ    ท ี ่ ส ู ้ เหม ือนกัน 
https://educathai.com/knowledge/

articles/321 หรือ รับฟัง EDUCACafe 

Podcast แชร์แนวทางการจัดการเรียนรู้
ส ู ้ โ ค ว ิ ดของปร ะ เ ทศต ่ า ง ๆ  ไ ด ้ ท่ี  
https://www.youtube.com/user/Ed

ucaThai/videos 

 

https://www.educathai.com/knowledge/articles/321
https://www.educathai.com/knowledge/articles/321
https://www.youtube.com/user/EducaThai/videos
https://www.youtube.com/user/EducaThai/videos
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ที่มา 

1. Lara Fishbane and Adie Tomer. (2020). As classes move 

online during COVID-19, what are disconnected students to 

do?, Retrieved April 3, 2020 from 

https://www.brookings.edu/blog/the-

avenue/2020/03/20/as-classes-move-online-during-covid-

19-what-are-disconnected-students-to-do/ 

 

2. โครงการ EDUCATIONAL SIM ส าหรับ นศ. ท่ีขาดแคลน, 

Retrieved April 3, 2020 from https://tu.ac.th/thammasat-

educational-sim 

 

3. นักวิชาการห่วง 80% ร.ร.ห่างไกล ไม่พร้อมสอนออนไลน์ ช้ีอุปกรณ์
ไม่พอ-เน็ตไม่เสถียร, Retrieved April 3, 2020 from 

https://www.matichon.co.th/education/news_2099058 

 

4. วิธีลงทะเบียน “รับเน็ตฟรี” 10 GB ทุกค่ายมือถือ เริ่ม 10 เม.ย.น้ี, 

Retrieved April 3, 2020 from 

https://www.prachachat.net/ict/news-442200 
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7 เร่ือง
ต้องรู้ 
ก่อนสอน
ออนไลน์ 

1. หลีกเลี่ยงการให้เกรด 

ครูปรับวิธีการการประเมินผลนักเรียนได้หลายรูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สม ่าเสมอ เพื ่อดูความก้าวหน้าของนักเร ียนและให้ความช่วยเหลือ  โดยไม่
จ าเป็นต้องมุ่งที่การให้คะแนน ให้เกรดอย่างเดียว สิ่งที่ครูต้องค านึงคือ นักเรียน
อาจประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือมีปัญหาสุขภาพ ที่ส่งผลต่อการเรียนของพวก
เขาได้ 

2. ใส่ใจห่วงใยให้มากขึ้น 

ส่งข้อความส่วนตัวไปหานักเรียนแต่ละคน ถามไถ่ว่าพวกเขายังสบายดีและปลอดภัย
อยู่หรือเปล่า เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่ครูใช้แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อ
ลูกศิษย์ น าการเรียนรู้ด้วยความรักความเอาใจใส่มีความส าคัญมากในช่วงน้ี 

3. เรียนครั้งละหลายชั่วโมง ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป 

การท่ีนักเรียนต้องนั่งอยู่หน้าจอนานๆ เพ่ือเรียนออนไลน์กลับไม่ได้ส่งผลดีอย่างท่ีเรา
คิด ในช่วงเริ่มต้น ครูควรทดลองดูก่อนว่า สอนครั้งหนึ่งนานเท่าไร นักเรียนยังมี
สมาธิดีอยู่ และตามบทเรียนได้ทัน จากนั้นค่อยปรับระยะเวลาให้เหมาะสม ลดทอน
ช่วงเวลาที่อยู่หน้าจอ ให้โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้จากแหล่งที่พวกเขาสนใจ และ
บูรณาการหลายๆ เรื่อง ใช้ช่วงเวลาที่พบกันออนไลน์ให้มีประโยชน์โดยไม่จ าเป็นต้อง
ยาวนาน 
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5. ให้เวลากับการพุดคุยส่วนตัวมากขึ้น 

การสอนแบบตัวต่อตัวยังคงเป็นรูปแบบการสอนที ่ดีที ่สุดในห้องเรียนจริง 
เช่นเดียวกับการสอนออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาส่วนตัวกับครู บอก
เล่าถึงปัญหาท่ีเขาอาจไม่กล้าบอกในห้องเรียนออนไลน์รวม 

 

6. ท าทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ 
ถ้าครูใช้เวลาเกิน 15-20 วินาที หรืออธิบายว่าอยากให้นักเรียนท าอะไร เกิน 2-3 
ประโยคแล้ว พวกเขายังไม่เข้าใจ ครูต้องเปลี่ยนวิธี วางแผนให้ชัดเจนว่าจะสอน
อะไรบ้าง แล้วอธิบายให้นักเรียนฟังแบบง่ายท่ีสุด 

7. เมตตาต่อตนเอง นักเรียน และเพื่อนครู 
ทุกคนต่างก็พยายามอย่างที่สุดในสถานการณ์น้ี หลายสิ่งหลายอย่างอาจดู
วุ่นวายในช่วงแรกๆ ครูต้องไม่กดดันตัวเองจนเกินไป เห็นใจว่านักเรียนแต่ละคนก็
มีความแตกต่าง ท่ีอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่นกัน 

4. การสอนออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน 

บางครั้งการสอนรูปแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการสร้างเครื่องบิน ในขณะที่เครื่องก าลัง
บินอยู่ มีท้ังความเส่ียงและเรื่องท่ีคาดเดาไม่ได้ การท างานของครูจึงต้องปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด 

ที่มา: 

Larry Ferlazzo. (2020). 7 Tips For Remote Teaching. 
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องค์ความรู้ทันสมัยระดับโลกในหลากหลายรูปแบบพร้อม
เสิร์ฟถึงมือครูไทยในทุกสถานการณ์ 
เพื่อเติมพลังการพัฒนาวิชาชีพครู 

คลกิอ่านได้ที่ https://www.educathai.com/ 

 

https://www.educathai.com/
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สื่อวิดีทัศน์ Teacher as Learner

นวัตกรรมช่วยครูจัดการเรียนรู้
มากกว่า 184 ตอนใน 
www.educathai.com 

คลิกรับชมเลยที ่
https://www.educathai.com/videos?category_id=3 

สื่อวิดีทัศน์ฝึกภาษาอังกฤษ               
ดูเพลินๆ ได้ทั้งความรู้และความ
สนุกส าหรับครูมากกว่า 80 ตอน 

 ใน www.educathai.com 

คลิกรับชมเลยที ่
https://www.educathai.com/videos?category_id=4 
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รับฟังเร่ืองราวความรู้ด้าน
การศึกษาและพัฒนาครูระดับโลก 
และพูดคุยกันภาษา Cool ครูกับ 
EDUCACafe Podcast  

คลิกรับฟังเลยที ่
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2UFvC6

qsLT1iCc46ZI9XM6IzT1O_cly 

 

รับชมสัมภาษณ์พูดคุยเรียนรู้
ถามตอบกับกูรูด้านการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครู คัดสรรมา
เสิร์ฟพร้อมกัน EDUCA ZOOM 

คลิกรับชมเลยที ่
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2UFvC6q

sLS34yGZpGtXJcCn-VQ2zNvA 
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Virtual NSM  
ประกอบไปด้วย  
1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คลิกตะลุยพิพิธภัณฑ์ http://virtual.nsm.or.th/ 

 

Virtual Futurium 

ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งอนาคตที ่ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้ด ้าน
นวัตกรรมใหม่  7 นวัตกรรม พร้อมแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 20 อาชีพ  
คลิกตะลุยพิพิธภัณฑ์ http://futuriumvm.nsm.or.th/ 

Virtual Exhibition 19  
สุดยอดนิทรรศการแห่งปี รวมไว้ท่ีน่ีท่ีเดียว  อาทิ  

1. สูงวัยใกล้ตัว(Aging Society)  

2. ธรรมชาติบันดาลใจ  
3. วิทยาศาสตร์ติดถ ้า  
4. นาทีน้ีต้องดิจิทัล (Digital Now)  

คลิกตะลุยพิพิธภัณฑ์ http://virtual.nsm.or.th/NSTEX/  

x 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เชิญชวนครูเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ยกพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
360 องศาถงึมอืครทูีบ่้าน เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งครูสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา แค่เพียงปลาย
นิ้วสัมผัสก็จะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  

MUSEUM 
ON DEMAND 

นิทรรศการเสมือนจริง 
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สแกนเพือ่ตดิตาม
พูดคยุกับ EDUCA    
ไดท้ีใ่นหลากหลาย
ชอ่งทาง 

สแกน QR Code

ลงทะเบยีนอปัเดท
ความรูก้อ่นใคร 
 

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

educathai.com 

 

EDUCA 

 

@educathai 

 

EDUCA 

 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA


 
 
 
 
 # C O V I D  

ห ยุ ด ค รู ไ ม่ ไ ด้  
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