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รวมสาระน่ารู้เพื่อครูไทย ยุค New Normal 

Message of EDUCA 

ถึง เพือ่นครูทีร่ัก, 

ก่อนอื่น EDUCA ขอขอบคุณครูและนักการ

ศึกษาทุกท่านนะคะ ที่ดาวน์โหลดเอกสารชุด

นี้ EDUCA Review เป็นความตั้งใจของทึม

งาน EDUCA ที่ต้องการช่วยครูให้พรัอมรับ

ผลกระทบระลอกสามของโรคระบาดโควิด-

19 ที่เราก าลังเผชิญกันอยู่  ด้วยการคัด

สรรและรวบรวมความรู ้ที ่ทันสมัยและทัน

เหตุการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพครู  

 

EDUCA Review ฉบับเดือนเมษายนนี้ จะพา

คุณครูไปท าความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน และแหล่งเรียนรู ้ส าหรับครูในช่วง   

ปิดเทอม เพื่อปลุกโปรยสิ่งดีงามในตัวครู 

เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะในการสอนให้

เด็กรู้จักการจัดการกับสภาวะทางอารมณ์

ของตนเอง ร ู ้ เท ่าทันส ื ่อสังคม รวมถึง 

เร ียนร ู ้ และพ ัฒนาท ักษะท ี ่จ  า เป ็นแห่ง

ศตวรรษท่ี 21  

 

 

EDUCA Review ฉบ ั บนี้  เ ร าค ้ นหา แล ะ

รวบรวมแนวทางในการพัฒนาตนเอง       

ทุกมิติโดยไม่มีอุปสรรคใดจะมาขวางกั้น     

ได้ และทีมงานขอส่งความห่วงใยสู่เพื่อนครู

ไทยทั่วประเทศ ให้พร้อมปรับตัวในทุกเรื่อง            

เพ ื ่อสร้างสรรค์การเร ียนรู้ที ่ด ีท ี ่ส ุดแก่

เด็กไทย และสังคมของเราต่อไป 

 

สุดท้ายนี้ เรายินดีจะเป็นสื่อกลางในการรับ

ฟังทุกเสียงของเพื ่อนครูที ่ก าลังประสบ

ปัญหาในช่วงปิดเทอมนี้ว่า ต้องการเรียนรู้

หรือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านใดบ้าง 

โดยเราเปิดช่องทางให้คุณครูแชร์ปัญหา

หรือความต้องการผ่านทาง Official Line 

EDUCA  สแกน QR Code เป็นเพื่อนกับเรา

ได้เลยค่ะ ขอให้รักษาสุขภาพและสนุกกับการ

เรียนรู้นะคะ 

© Copyright EDUCA Thai, 2021 All Rights Reserved 

“ทุกปัญหาของครู         

คือ ปัญหาของเรา” 

สแกนเพ่ือแชร์เร่ืองราว     

ท่ีครูอยากรู้และต้องการ

ความช่วยเหลือ! 

 

 

@educathai 
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เรยีบเรยีง: อาทติยา ไสยพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรยีบเรยีง: อาทติยา ไสยพร 

 

 

ในช่วงการระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 

เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียน

การสอน จากการเรียนในห้องเรียนเข้าสู่ระบบ

การเรียนออนไลน์ที ่นักเรียนต้องศึกษาด้วย

ตนเองมากขึ้น ท าให้นักเรียนส่วนหนึ่งปรับตัว

ไม ่ท ันต ่อการเปล ี ่ยนแปลง ส ่งผลให ้ เ กิด

ความเครียดรวมไปถึงภาวะขาดสมาธิในการ

เร ียนออนไลน์  ม ีผลกระทบต่อความเข ้าใจ

เนื ้อหาที่น ามาสู่ความวิตกกังวลต่อผลการ

เรียน สุขภาวะทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ี

คุณครูต้องช่วยให้ค าแนะน าแก่นักเรียน ให้พวก

เขาผ่านพ้นปัญหาพร้อมจัดการความเครียด

จากการเรียนออนไลน์ได้ ซึ ่งหนึ่งในวิธีท่ี

ได้ผลดีคือการฝึกสมาธิ 

 

การฝึกสมาธินั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับ

การน าไปใช้ให้เข้ากับความชอบของตัวเอง 

โดยมีวิธีฝึก ดังนี้ 

1. นั่งสมาธิ เป็นวิธีที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

คุณครูสามารถชวนนักเรียนมานั ่งสมาธิ

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนได้ เริ่มจากการให้

นักเรียนนั่งให้ผ่อนคลายจะเปิดตาท าสมาธิ

หรือหลับตาก็ได้ จากนั้นให้ก าหนดลมหายใจ

เข้าออกโดยขณะนั่งอาจเปิดท านองเพลง

คลอเบา ๆ เพื่อให้คลื่นสมองสงบลงและช่วย 

สขุภาวะทางอารมณด์ ีมชียัไปกวา่ครึง่ 
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ให้จิตใจจดจ่อขึ ้น ท าก่อนเริ ่มเรียนใช้เวลา

ประมาณ 5 นาที เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้นักเรียน

ผ่อนคลายและพร้อมเรียนมากขึ้น 

2. สวดมนต์ เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง 

เพราะการจดจ่อกับการออกเสียงตามบทสวด

ท าให้จิตเรารู ้ต ัว ดับความฟุ ้งซ่านลง และ

ก่อให้เกิดสมาธิได้ 

3. ฝึกโยคะ เป็นการฝึกสมาธิผ่านการออก

ก าลังกายด้วย “ท่าต้นไม้” ท่านี้ช่วยฝึกการ

ทรงตัว โดยเริ่มจากพนมมือแล้วแยกขาออก

จากกัน จากนั้นให้ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมา 

วางส้นเท้าท่ีขาด้านในของอีกข้าง แล้วค่อย ๆ 

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะฝ่ามือประกบกัน ค่อย ๆ 

หายใจเข ้า  หายใจออก ว ิธ ีน ี ้นอกจากได้

ประโยชน์จากการท าสมาธิแล้วยังช่วยในเรื่อง

ของความยืดหยุ่นของร่างกาย สุขภาพหัวใจ

และระบบการหายใจอีกด้วย 

 

นอกจากนี ้ยังมีวิธีอื ่น ๆ ที ่คุณครูสามารถ

แนะน าให้น ักเรียนไปใช้ในชีว ิตประจ าวันได้

เพิ่มเติม ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา เช่น 

การอ ่านหน ังส ือท ี ่ชอบ การเข ียนบันทึก

ประจ าวัน การปลูกต้นไม้ หรือแม้แต่การออกไป

ข้างนอกเพื่อชมธรรมชาติหรือเข้าพิพิธภัณฑ์

ต่าง ๆ วิธีเหล่านี้  

 
 

สุขภาวะทางอารมณ์ดี มีชัยไปกว่าคร่ึง 

พร้อมค าแนะน าในเรื ่องของการบริหาร และ

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม  

 

การเรียนออนไลน์ที ่ก่อให้เกิดความเครียด

มากมาย ทั้งในตัวผู้สอน และตัวผู้เรียนซึ่งทุก

อย่างเป็นผลกระทบในการปรับตัวระยะยาว 

เป็นเรื ่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและพร้อมใจ

ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันทั้งสุข

ภาวะทางกายที ่ต ้องป้องกันตัวจากความ

เสี่ยงในเรื่องของโรคภัย และสิ่งส าคัญคือสุข

ภาวะทางอารมณ์ที ่ต ้องพร้อมตั ้งร ับและ

ปรับตัวอยู่เสมอ การฝึกสมาธิเป็นส่วนหนึ่งใน

การบรรเทาความเครียดจากการเรียนและการ

ท างานเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้

อย่างมีความสุขมากขึ้น หากเกิดความเครียด

หรือวิตกกังวลยากเกินกว่าที่ตัวนักเรียนจะ

สามารถท าได้ โรงเรียนก็ควรมีนักจิตวิทยา

เด ็กที ่พร ้อมให ้น ักเร ียนได้ปร ึกษาและขอ

ค าแนะน า เพื่อให้นักเรียนเรียนออนไลน์ได้อย่าง

มีความสุขและพร้อมเรียนรู้ในทุกๆ วัน 
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“ทุกคนเคยกัดลิ้นตัวเองใช่ไหมคะ ความรู้สึกเจ็บปวด

นี้ก็เหมือนกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ

ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างครูและนักเรียน 

เพราะปัจจุบันนักเรียนไทยร่วมกันสร้างจุดยืนทาง

การเมือง โดยออกมาแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นไมต่รงกัน 

จนลุกลามเป็นปัญหาขัดแย้งขึ้นมาในสถานศึกษา

ไทย” 

 

ทั้งครูและนักเรียนต่างได้รับการปลูกฝัง อิทธิพล

ทางความคิด และความเชื่อที่แตกต่างกัน จึงเป็น

เร ื ่องปกติท ี ่จะเก ิดปัญหาความข ัดแย ้งทาง

ความคิดขึ ้น และยากที ่จะแสวงหาข้อยุติความ

ขัดแย้งในครั ้งนี ้ได้โดยง่าย ท าให้การเรียนการ

สอนในห้องเรียนอยู่ในภาวะที่อึดอัด เนื่องจากต่าง

ฝ่ายต่างถูกครอบง าความคิด และอุดมการณ์ที่

แตกต่างกัน  

 
 
 

สขุภาวะทางอารมณด์ ีมชียัไปกวา่ครึง่ 

 

เรยีบเรยีง: จิราพร เณรธรณ ี

ซึ่งสาเหตุนี้จะน าไปสู่การต่อต้านในกระบวนการ

ของการเรียนการสอนของครูและนักเรียนด้วย 

 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิด

ระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอน

เป็นไปได้อย่างราบรื่น สิ่งส าคัญคือการยอมรับ

ฟังความคิดเห็น และเหตุผลซึ่งกันและกัน โดย

ครูจะต้องเป็นผู้ฟังท่ีดี และรับฟังนักเรียนทุกคน 

เพราะนักเรียนต่างมีสิทธิในการพูดแสดงความ

ค ิดเห ็น  และการออกมาแสดงจ ุดย ืนทาง

การเมืองได้อย่างเสรี การท่ีเขาลุกออกมาแสดง

จุดยืนทางสังคมตามสิทธิ และเสรีภาพในระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่

ค ร ู ไ ม ่ ควรก  าหนดกรอบความค ิ ดห รือ

อุดมการณ์เพื่อครอบง าความคิดของนักเรียน 
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อา้งองิ: 

news.thaipbs. (2563). นกัเรียนก าลังคดิอะไรอยู่ 

- ครูรู้สึกแบบไหน?. สืบค้น 21 กมุภาพันธ์ 2564, 

จาก https://news.thaipbs.or.th/content 

 

Workpointtoday. (2563). คยุกับครูทิว ปัญหา

อ านาจนิยมในโรงเรียน และการสร้างความเข้าใจ

ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง. สืบค้น 21 

กุมภาพันธ์ 2564, จาก 

https://workpointtoday.com/thai-education-

workpoint-today 
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แต่สิ่งส าคัญที่ครูพึงกระท าคือจะต้องเป็นผู้คอย

ชี้แนะ หรือตักเตือนการกระท าที ่ไม่พึงประสงค์

ของนักเรียน เช่น การแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว 

การกล่าววาจาหยาบคายหรือไม่เหมาะสม สิ่ง

เหล่านี้ครูจะต้องคอยตักเตือน และจะต้องท าตนให้

น ักเร ียนร ู ้ส ึกปลอดภัย เพราะหากครูแสดง

พฤติกรรมที่ขัดแย้งหรือต่อต้าน นักเรียนจะรู้สึก

ไม่ปลอดภัย ส่งผลให้การเรียนการสอนในห้องอึด

อัดและนักเรียนไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี 

           

นอกจากนี้ ครูจะต้องเข้าใจวิธีคิดของนักเรียนใน

ยุคใหม่ และต้องมีการเรียนการสอนที่เปิดโลก

ทัศน์ให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น โดยเฉพาะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ การเสพสื่อ เพราะใน

ปัจจุบันมีสื่อทาง อินเทอร์เน็ตมากมายให้ได้เรียนรู้

และรับข่าวสาร ซึ่งอาจจะมีความไม่น่าเชื่อถือ หรือ

เป็นข่าวปลอม (fake news) อยู่มาก ครูจึงต้อง

ฝ ึกท ักษะการค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ และ        

การสื่อสารท่ีดีให้กับนักเรียนและตัวครูเองด้วย 

 

ปัญหาความข ัดแย ้งทางความค ิดเก ี ่ยวกับ

การเมืองระหว่างนักเรียนเป็นเรื ่องปกติในยุค

ปัจจุบัน ก็เหมือนลิ้นกับฟันที่บางครั้งอาจจะต้อง

ชนกันบ้าง การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่หน้าที่ของครู

ผู้เดียว แต่ยังเป็นหน้าท่ีของนักเรียนด้วย  

ปัญหาความข ัดแย ้งทางความค ิดเก ี ่ยวกับ

การเมืองระหว่างนักเรียนเป็นเรื ่องปกติในยุค

ปัจจุบัน ก็เหมือนลิ้นกับฟันที่บางครั้งอาจจะต้อง

ชนกันบ้าง การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่หน้าที่ของครู

ผู้เดียว แต่ยังเป็นหน้าที่ของนักเรียนด้วย โดยท้ัง

สองฝ่ายจะต้องรับฟังซึ ่งกันและกัน พูดคุยกัน

อย่างมีเหตุผล และไม่ว่าปัญหานี้จะยุติได้หรือไม่ 

คร ู และน ัก เร ียนจะต ้องไม ่ล ืมหน ้าท ี ่ ความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อกัน 

สขุภาวะทางอารมณด์ ีมชียัไปกวา่ครึง่ 
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9 <<<<< ปลกูฝงัเดก็ใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่ ภยัใกลต้วับนโลกออนไลน ์

 

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

“อย่าพึ่งแชร์ ถ้ายังไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความ

จริง” ทุกวันนี้ทั้งครูอย่างเรา และนักเรียนของเรา

สามารถรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารได้ทั ่วโลก เพราะ

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารท่ัวทุกมุมโลกได้ถูกรวบรวม

ไว ้ ใน เคร ื ่ องม ื อส ื ่ อสารแล ะส ่ งผ ่ านร ะบบ

อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วทันใจ การจัดเรียนการสอน

ปัจจุบันจึงเป็นไปได้อย่างสะดวก นักเรียนสามารถ

ที่จะเรียนรู้ได้จากสื่อต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผู้อ านวย

ความสะดวก (facilitator) แต่แน่ใจแล้วหรือ ว่า

ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ข่าวปลอม 

(fake news) หรือ ข้อมูลผิด ๆ ท่ีมีผู้เขียนไว้ 

 

 

 

 

 

ในพ ื ้นท ี ่ท ี ่ ม ีความพร ้อมของส ัญญาณ

อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์การสื่อสาร ไม่ว่าจะ

เวลาไหน นักเร ียนส่วนใหญ่ท ี ่อย ู ่ ในพ ื ้น ท่ี

เหล่านี้นสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

แต่การเรียนรู้นั้นอาจไร้ประสิทธิภาพ เมื่อได้รับ

ข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัว 

เรามีวิธีในการป้องกันไม่ให้นักเรียน รวมท้ัง

กลุ่มครูต้องตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม 5 วิธี 

ดังนี้ 
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5 วธิใีนการป้องกันไม่ให้ตกเปน็เหยื่อของขา่วปลอม 
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1. เช ็กที ่มาของแหล่งข่าว โดยพิจารณาว่ามีแหล่งข่าวอื ่นท่ี

เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่หากพบแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียว 

ก็อาจจะมีแนวโน้มว่า ข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวปลอมข่าวนั้น ๆ ว่ามี

ความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยข่าวที่น่าเชื่อถือมักมีอายุ

การลงทะเบียนข่าวท่ีนาน 

2. สังเกตอายุของแหล่งข่าว โดยมีปุ่ม about this content บน 

Facebook ท่ีสามารถบอกให้เราทราบอายุการลงทะเบียนข้อมูล 

ที่มา หรือองค์กรที่ลงข่าวนั้น ๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อย

เพียงใด โดยข่าวท่ีน่าเชื่อถือมักมีอายุการลงทะเบียนข่าวท่ีนาน 

3. ตรวจสอบการสะกดของURL ใหร้อบคอบ เชน่ เว็บไซต์มติชนท่ี

ถูกต้องคือ  https://www.matichon.co.th  หากพบเจอ

เว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยเพิ่มตัวอักษรเข้าไป 

https://www.matichron.co.th แสดงให้เห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บ

ปลอมก็อาจจะท าให้เรารับข่าวสารท่ีผิดเพี้ยนมาจากเว็บปลอม

ดังกล่าวได้อีกด้วย 

 

 

4. ตรวจสอบภาพ โดยเข้าไปท่ีเว็บ https://images.google.com 

เพื่อตรวจสอบประวัติของข้อมูลประเภทรูปภาพได้ 

5. น าขา่วไปตรวจสอบท่ีเว็บไซต์ หรือศูนย์ให้บริการตรวจสอบข่าว 

เช่น https://www.antifakenewscenter.com 

 

 

ปลกูฝงัเดก็ใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่ ภยัใกลต้วับนโลกออนไลน ์
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เพราะหากเกิดการแชร์ข่าวมั่ว ไม่เพียงแค่ครูเท่านั้น

ที่อาจหมดความน่าเชื่อถือ แต่ยังส่งผลไปถึงผู้รับ

ข่าวสารที่อาจจะเกิดการส่งต่อคล้ายกระบวนการ

ลูกโซ่ ท าให้เกิดความเข้าใจผิดกันในวงกว ้าง 

ดังนั้นก่อนจะแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆ ควรมีสติและ

ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ทุกครั้ง 

 

อ้างอิง: 

REAL or FAKE? ข ่ าวปลอมออนไลน์  ส ั ง เกต

อย่างไร. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์].  เข ้าถ ึงได้จาก 

https://bit.ly/3gO2e4O (สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 

2564) 

 

iT24Hrs. (2563). 5 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม 

Fake News | DGTHh. YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=p-

PtKBqXKZI [สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2564 

11 <<<<< 

การตรวจสอบข่าวข้างต้นเป็นวิธีที่มีผู้น ามาปรับ

ใช้มากมาย อย่างไรก็ตามการมีสติในการเสพ

ข่าวสาร เป็นสิ ่งส าคัญที ่จะป้องกันให้ครู และ

นักเรียนไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมได้เช่นกัน 

การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ ที่มีหลากหลายรูปแบบจึง

ม ีความส าค ัญ เพราะหากเราร ับข ่าวสารท่ี

ผิดเพี้ยนไปจากความจริงอาจจะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน และท่ีส าคัญก่อนท่ี

เราจะแชร์ข่าวสาร หรือน าข่าวมาพูดคุยต่อหน้า

สาธารณชน ควรตรวจสอบจากวิธีที่ได้แนะน ามา

ข้างต้นก่อน เพราะการแชร์ข่าวปลอมนอกจากจะ

สร้างความเสียหายดังกล่าวแล้ว ยังมีความผิด

ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ด้วย คือจ าคุกไม่เกิน 5 

ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ัง

ปรับ 

 

แม้กระทั ่งการท าโครงงาน หรือรายงานของ

นักเร ียนที ่ต ้องน าเสนอต่อหน้าสาธารณชน 

ข ้อม ูลที ่รวบรวมมานั ้นจะต ้องเป ็นข ้อม ูลท่ี

น่าเชื่อถือ ผ่านการตีความ และไตร่ตรองมาอย่าง

ละเอียด ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน 

ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีหน้าที่แนะน าการตรวจสอบ

ข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นักเรียนไม่

ตกเป็นเหยื ่อของข่าวปลอม และครูก็ต้องเป็น

ตัวอย่างท่ีดีในการเลือกพิจารณารับข่าวสาร  

 

 

ปลกูฝงัเดก็ใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่ ภยัใกลต้วับนโลกออนไลน ์
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โลกออนไลน์  
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ประการแรก คือ รับฟังในความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่ง

จากตน จับประเด็นในสิ่งท่ีตอบกลับมาว่า สาเหตุ

นั้นมาจากเรื่องใด หรือข้อผิดพลาดประการใดท่ี

ท าให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้น พยายามใช้เหตุผลในการ

อ่านข ้อค ิดเห ็นของผู ้อ ื ่น  อย ่าโต ้ตอบด้วย

อารมณ์หรือถ้อยค าที่หยาบคาย เมื่อเจอความ

คิดเห็นที่ต่างจากตน หากเป็นความคิดเห็นที่ดีมี

คุณประโยชน ์ควรค ่าแก ่การอ ่านและน  ามา

ปรับปรุงก็ควรเรียนรู้และน ามาปรับใช้ หากเป็น

ความคิดเห็นที่เน้นใช้ถ้อยค าที่หยาบคายและไม่

สมเหตุสมผล เพื่อรักษาสภาพจิตใจไม่ให้ตัวเรา

รู้สึกเป็นลบก็ควรปล่อยความคิดเห็นนั้นให้ผ่าน

ไปมองข้ามและเพิกเฉยต่อข้อคิดเห็นนั้น 

พูดถึงประเด็นต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ มักจะมี

ความคิดเห็นที ่ตรงข้ามกันอยู ่เสมอ ในหลาย

เรื ่องก็เป็นประเด็นที ่เปราะบางที่น ามาสู่ความ

ขัดแย้งได้เช่นกัน มาดูวิธีการรับมือภัยทางโลกไซ

เบอร์ที ่ช่วยให้ทั ้งครูฝึกฝนทักษะ และสร้างลูก

ศิษย์ของเรา โดยเฉพาะวัยรุ่นให้เท่าทันอารมณ์ 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัย 

และช่วยรักษาสภาพจิตใจไม่ให้คิดมากกับความ

คิดเห็นเชิงลบ 
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ประการที่สอง คือ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

แชร์หรือเล่า หากพบว่า การแสดงความคิดเห็น

ของเราพบว่า ยังขาดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงท่ี

ครบถ้วน สิ่งที่ควรท าคือ ก็คือ น้อมรับในสิ่งนั้น

และขอโทษต่อการแสดงความคิดเห็นที ่ส่งผล

กระทบดังกล่าว ไม่ใช้ข้อแก้ตัวใด ๆ ที่จะท าให้

สถานการณ์นั้นแย่ลงกว่าเดิม เร่ิมต้นด้วยการใช้

ค าขอโทษท่ีแสดงถึงความจริงใจและอธิบาย

เหตุผลของตนพร้อมขอบคุณส าหรับข้อคิดเห็น

ท่ีทุกคนเสนอเข้ามา 

 

ประการที่สาม คือ ระมัดระวังในการสื่อสารที่

สร้างความเข้าใจผิด ข้อสังเกตที่ควรปรับปรุง

เพื่อป้องกันปัญหานี้คือ ต้องค านึงถึง ข่าวสาร

ที่ได้รับมาว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ หลายครั้งที่เรา

แสดงความคิดเห็นจนเกิดความเข้าใจผิดต้นตอ

สาเหตุส าคัญนั ้นมาจาก Fake news วิธีการ

สังเกตก่อนแชร์หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ นั้น

ให้เราย้อนกลับมาตรวจทานข้อมูลของสื ่อท่ี

ได้รับก่อน 3 เร่ือง คือ 1) ข้อความที่พาดหัวข่าว

ต่าง ๆ นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  2) 

แหล่งที่มามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 3) หากไม่มี

แหล่งท่ีมาท่ีชัดเจนก็ไม่ควรไปแสดงความคิดเห็น

หรือเผยแพร่ไปใน Social Media ส่วนตัวของเรา 

 

 

การแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ ช่วยในการพัฒนา

และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิด สิ่งต่าง ๆ 

ที่มีอยู่นั ้นให้ดีขึ ้น ในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้

อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญคือ ใน

การสื่อสารทุกคร้ัง เราควรมีสติ ใคร่ครวญและ

ไตร่ตรองให้ดีก่อนเสมอ เพราะอย่าลืมว่าทุก

ข้อเขียนสะท้อนตัวเราเอง และหากสื่อสารไม่

เหมาะสม ไม่มีข้อเท็จจริง อาจสร้างผลกระทบ

ทางลบต ่อท ั ้งตนเองและส ังคมได ้อย ่าง

มากมาย เช่นเดียวกับทักษะรับมือต่อความ

คิดเห็นที่แตกต่าง และเชิงลบ ทักษะเหล่านี้เป็น

เรื ่องที ่ครูต้องมี ต้องเป็นต้นแบบ และช่วย

ฝึกฝนให้ลูกศิษย์ของเรามีทักษะดังกล่าว เท่า

ทันและสามารถอยู ่ในโลกสังคมออนไลน์ได้

อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์  
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เรียบเรียง: อาทิตยา ไสยพร 

 

          เม ื ่อช ีว ิตในการเป็นน ักเร ียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงมากมาย ชีวิตในการเริ่มต้นใหม่ทุก

การตัดสินใจเต็มไปด้วยความท้าทาย การขาด

ประสบการณ์อาจท  าให ้การต ัดส ินใจ เ กิด

อุปสรรคขึ ้น ในฐานะคุณครูเม ื ่ออยู ่ ใกล้ชิด

นักเรียนจ าเป็นอย่างมากที่เราจะต้องช่วยเหลือ

นักเรียนให้มีความมั่นใจในทุกสิ่ง ในทุกเป้าหมาย

กับวิธีท่ีเรียกว่า Coaching 

          การโคช้ (Coaching) คืออะไร การโค้ช คือ

กระบวนการที่เปรียบเสมือนกับเพื่อนคู่คิด เป็น

สิ่งที่ช่วยพัฒนาผู้รับการโค้ช (Coachee) ให้มี

ศักยภาพสูงขึ้น ผู้รับการโค้ชนั้นจะเป็นผู้ค้นหา

ค าตอบ และตัดสินใจด้วยตนเอง ตามศักยภาพ

ของตน ทักษะการโค้ชที่คุณครูสามารถน ามา

ปรับใช้กับนักเรียนของตนได้ มีดังนี้ 

1. ทักษะการสร้างความสมัพันธร์ะหวา่งคุณครู

และนักเรียน มีเทคนิคและโมเดล เช่น 

VAKAD model คือโมเดลวิธีการเรียนรู ้ของ

คนเราท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

V = Visual เรียนรู ้ทางการสัมผัสหรือการ

มองเห็น 

A = Auditory เรียนรู้จากการฟัง 

K = Kinesthetic เรียนรู้ด้วยความรู้สึกหรือ

บรรยากาศ 

Ad = Audio Digital เร ียนร ู ้ด ้ วยการคิด

วิเคราะห์  
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Lotus model การน าหลักพรหมวิหารธรรมมา

ใช้ โดยการแบ่งนักเรียนเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่า 

• แบบท่ี 1 ค ือบัวในตม เปรียบเสมือน

นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่จะรับการ

โค้ช ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวครู 

• แบบท่ี 2 คือบัวใต้น ้า เปรียบเสมือน

นักเรียนที ่เชื ่อมั ่นในตัวครู และพร้อม

ทดลองแนวทางที่ครูชี้แนะในสิ่งที่ไม่เคย

ท ามาก่อน 

• แบบท่ี 3 คือบัวปร่ิมน ้า นักเรียนสามารถ

วิเคราะห์และหาแนวทางของตัวเองได้ 

แต่ยังไม่เชื่อมั่นในตัวครูมากนักหรือยัง

มีอุปสรรคท่ียังไม่สามารถก้าวผ่านได้ 

• แบบท่ี 4 คือบัวพ้นน ้า เป็นบัวที่คุณครู

สามารถชี ้แนะได้มากที ่สุด เนื ่องจาก

นักเรียนมีความเชื่อมั่นและเปิดใจ 

การเปรียบนักเรียนแยกออกเป็นบัว 4 เหล่า 

เพื่อให้ง่ายต่อการหาวิธีการในการช่วยเหลือได้

อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

เมื่อคุณครูเข้าใจถึงการเรียนรู้ของนักเรียนก็จะ

ช่วยพัฒนานักเรียนของเราไปถึงเป้าหมายได้

มากขึ้น 

 

Matching & Mirroring model การพยายาม

หาบางสิ่งที่คล้ายกันหรือใกล้เคียงความชอบ

ของผู ้ร ับการโค้ชมาพูดคุย เม ื ่อคุณครูน า

หลักการนี ้มาปรับใช้จะท าให้สานสัมพันธ์กับ

นักเรียนได้ง่ายขึ้น 

 

ทักษะนี ้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณครูและ

นักเรียน ท าให้เกิดความสบายใจในการพูดคุย 

พร้อมที ่จะเปิดใจท าให้บรรลุเป้าหมายในการ

พูดคุยมากขึ้น ช่วยประสานความสัมพันธ์ในการ

พูดคุย พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา

ได้มากขึ้น 

 

2. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ ้ง เมื ่อคุณครูใช้

วิธีการโค้ช ทักษะการฟังจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก 

ๆ เพราะเราต้องฟังให ้ เข ้าถ ึงความคิดและ

ความรู้สึกของนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการจับ

ประเด ็นในการตั ้งค าถามสะท้อนกลับไปให้

นักเรียนได้น ากลับไปคิดและหาค าตอบด้วย

ตนเอง หากเราฟังแต่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งและ

เพียงพอ เราจะไม่สามารถเข้าใจและช่วยนักเรียน

ได้อย่างท่ีนักเรียนต้องการ 

 

3. ทักษะการถาม คุณครูใช้ค าถามที่ได้มาจาก

การฟังนั้นย้อนถามไปยังตัวนักเรียนเพื่อเป็น

การกระต ุ ้นความคิด ไตร ่ตรอง และค ้นหา

ค าตอบของตัวเอง ค าถามท่ีคุณครูจะใช้ถาม

นักเรียนกลับนั้นควรเป็นค าถามปลายเปิดและ

ถามไปเรื ่อย ๆ จนกว่านักเรียนจะได้ข ้อสรุป

ออกมาด้วยตนเอง  
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4. ท ักษะการให้ข ้อมูลย้อนกลับ  คือการที ่ค ุณครู

สามารถชี ้แนะข้อดี ข ้อเสีย ข้อควรปรับปรุงให้

นักเรียนน าไปพัฒนาต่อยอดได้ พร้อมทั้งค าแนะน า

ในการปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง นอกจากนี้วิธีโค้ช

ยังสามารถใช้ทักษะอื่น ๆ เข้ามาเพิ่มเติมตามความ

ถนัดของคุณครูได้อีกด้วย เช่น การเล่าเร ื ่อง

ประสบการณ์ของตัวคุณครูเอง  

 

การโค้ชนอกจากจะช่วยในการพัฒนานักเรียนให้มี

ศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย ข้อดีของวิธีนั้นคือ

การลดช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียน เพื่อรับ

ฟังและพูดคุยกันมากขึ้น ยิ่งรับฟังมากเท่าไร เราจะ

เข้าใจตัวตนของเขามากขึ้นและจะช่วยสนับสนุน

นักเรียนของเราได้อย่างตรงจุด 
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EDUCA คดัสรร 

แหล่งเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองที่ครูควรรู้ 

 

19 <<<<<  

 

 

 

 

 

คลกิอ่านได้ที ่https://www.educathai.com/ 

 

EDUCA คดัสรร 

 

https://www.educathai.com/


 

  

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

     

               
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

>>> 20 

จันทรป์ลกุโปรย”รายการใหม่ เอาใจคร ู
 

   
 

 
 

EDUCA Review ฉบับนี้ ขอเชิญชวนคุณครูร่วมรับชวและรับฟังรายการใหม่จากทีมงาน ทุกเช้าวันจันทร์ 

เวลา 06.30 น. ทาง EDUCA Facebook Live ในรายการ “จันทร์ปลุกโปรย” รายการที่จะช่วยปลุกโปรยความดี

งามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน ด าเนินรายการโดย ครูนิ ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ จาก EDUCA และป้าแหวว รศ.ดร.

สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ของทาง EDUCA อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยคุณครูสามารถรับชมรายการย้อนหลัง และกดติดตาม EDUCA เพื่อไม่ให้พลาด

สาระดี  ๆในการพัฒนาวิชาชีพครู ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ EDUCA   

EDUCA คดัสรร 
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EP.01: คยุกนั กอ่นปดิเทอม 

 

คลิกรบัชมเลยที ่

https://fb.watch/5k8g2l3mQX/ 

https://youtu.be/v1qokIJ69jM 

 

EP.02: ปดิเทอม เปดิโลก... 

พรอ้มเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

  

คลิกรบัชมเลยที ่

https://fb.watch/5k8mj1uPV7/ 

https://youtu.be/vfXgT543uKE 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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EP.03: สขุภาวะด ีรบัสงกรานต ์‘64 

 

คลิกรบัชมเลยที ่

https://fb.watch/5k8ujBak3Z/ 

https://youtu.be/01ClO1sIh1s 

 

EP.04: สิง่ดงีามทีไ่ดเ้รยีนรู ้ 

 

คลิกรบัชมเลยที ่

https://fb.watch/5k8vUb_cZN/ 

https://youtu.be/tGRUrt3qC10 

 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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EP.05: คณุคา่ในชว่งปิดเทอม 

 

คลิกรบัชมเลยที ่

https://fb.watch/5k8xxH0RED/ 

https://youtu.be/sxuDcQaH3Hw 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://fb.watch/5k8xxH0RED/
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EDUCA พา LEaRN  

ประจ าเดือนเมษายน 2564 

 

 

 

1 เมษายน 2564 - EP12.: เมือ่เด็กแตกตา่ง จะวัดผลกนัอย่างไร Formative 

Assessment and Personalised Learning 

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/A-2nOyOV44g 

https://www.educathai.com/videos/634 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://youtu.be/A-2nOyOV44g
https://www.educathai.com/videos/634
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8 เมษายน 2564 -  EP13.: ชวนเด็กถาม-ตอบ เทคนิคประเมนิ 

เพื่อการเรียนรู ้Assessment for Learning Q&A  

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/hnfXRaCALME 

https://www.educathai.com/videos/637 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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15 เมษายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP14.: สุขภาวะเด็กทีด่ี  

เริม่ตน้ที่ก้าวแรก - A Healthy Start  

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/4j7gWh6a4ck 

https://www.educathai.com/videos/642 

 

 

 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://youtu.be/4j7gWh6a4ck
https://www.educathai.com/videos/642
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22 เมษายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP15.: สอนเด็กใช้เงนิเปน็... 

Life Skills ทีต่อ้งม ี 

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/4j7gWh6a4ck 

https://www.educathai.com/videos/642 

 

 

 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://youtu.be/4j7gWh6a4ck
https://www.educathai.com/videos/642
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29 เมษายน 2564 - EDUCA พา LEaRN EP16.: สุขภาวะกายและใจ  

ดีไดด้้วยโยคะ Anyone for Yoga?  

 

คลิกรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/nkDmck1LAtE 

https://www.educathai.com/videos/647 
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EDUCA Cafe Podcast: EP.62-66 

ประจ าเดือนเมษายน 2564 
 

 

 

     

EDUCA คดัสรร 

 

EDUCA Cafe Podcast                                          

EP.62: ออกแบบจดัการเรยีนรูบ้รณูาการ  

โดย เคยีวไซ เคง็เคยีว  

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/633 

https://youtu.be/DnLdGsUbzDI 
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https://educathai.podbean.com/
https://youtu.be/DnLdGsUbzDI
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EDUCA Cafe Podcast 

EP.63: ครภูาษาไทย ฟงัทางนี ้สมรรถนะภาษา 

สร้างได้  

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/636 

https://youtu.be/odcbqctibDs 

 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.64: ในหอ้งเรยีนมเีดก็แบบไหนกนับา้งนะ 

...กงลอ้ 4 ทศิ 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/638 

https://youtu.be/Egc-gQepwoQ 
 

EDUCA คดัสรร 
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EDUCA Cafe Podcast 

EP.65: 5 มาตรการลดการรงัแกในโรงเรยีน 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/641 

https://youtu.be/jQyiFIYwKFw 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.66: ตวัตนของเดก็ EF ของคร ู

 

 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://www.educathai.com/videos/644 

https://youtu.be/r7DLKo6vWoM 

<<<<< 31 EDUCA คดัสรร 
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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 
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https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA
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