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การพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์และสังคม
(Social Emotional Learning: SEL)

 ทักษะทำงด้ำนกำรจัดกำรอำรมณ์ และสังคม (Social Emotional Learning: SEL) ถือเป็นทักษะที่มีควำม

ส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้ชีวิตร่วมกันของคนทุกช่วงวัย กำรที่ครอบครัวและครูจะช่วยกันหนุนเสริมกำรเรียนรู้ให้กับลูก

หรือลูกศิษย์น้ัน หลีกเลี่ยงไม่ได้วำ่ปฏิสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดขึ้น ควำมเครียดที่เพิ่มขึ้นจำกกำรต้องเรียนรู้เคร่ืองมือและวิถีชีวิต

ใหม่ๆ อำจกระทบหรือส่งผลต่อ “ควำมสัมพันธ์” และ “กำรเรียนรู้” ของลูก หรือลูกศิษย์ ของเรำ ดังนั้น กำรเสริมสร้ำง

ทักษะด้ำน SEL จึงเป็นตัวช่วยส�ำคัญต่อทั้งควำมสัมพันธ์และกำรเรียนรู้ 

“ 5 เทคนิค ” เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

เทคนิคที่ 1 เสริมสร้างความรู้สึกมั่นใจในความสามารถ (Build Competence)

 ลูก หรือลูกศิษย์ของเรำจะมีควำมเชื่อมั่นใจในตนเองเมื่อพวกเขำรู้สึกว่ำตนนั้นมีควำมสำมำรถ พวกเขำจ�ำเป็น

ต้อง รู้สึกปลอดภัยทำงอำรมณ์ เพื่อที่จะน�ำทำงไปในสภำพแวดล้อมของพวกเขำอย่ำงมั่นใจ

• เห็นพ้องกับลูก หรือลูกศิษย์และชื่นชมในควำมพยำยำมของพวกเขำ (ไม่ใช่เฉพำะผลลัพธ์ของควำมพยำยำมของ

พวกเขำ)

• เป็นแบบอย่ำงที่ดี และส่งเสริมกำรพัฒนำควำมคิดที่เจริญเติบโต (Growth Mindset)

• หำโอกำสในกำรให้เขำพัฒนำทักษะชีวิต เช่น ทักษะทำงอำรมณ์ – สังคม ทักษะทำงกีฬำ และศิลปะ

• ท�ำสิ่งต่ำง ๆ กับลูก ๆ และให้กำรสนับสนุนพวกเขำจำกด้ำนหลัง

• สนับสนุนให้พวกเขำ: สำมำรถประเมินควำมเสี่ยง ตัดสินใจได้อย่ำงรับผิดชอบ และสำมำรถจัดกำรกับควำมท้ำทำย

ได้ด้วยตนเอง และท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



เทคนิคที่ 2 พัฒนาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Develop a Sense of Belonging)

 เมื่อเด็ก ๆ รู้สึกถึงควำมเป็นสมำชิก  และควำมเชื่อมโยงกับสมำชิกในครอบครัวพวกเขำจะสำมำรถพัฒนำควำม

สัมพันธ์ในเชิงบวก โต้ตอบอย่ำงมั่นใจ และสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกำรสนับสนุนเชิงบวกกับผู้อื่นได้

• พัฒนำสภำพแวดล้อมในบ้ำนที่อบอุ่นและเอื้ออำทร

• ปลูกฝังค่ำนิยมหลักและบ่มเพำะพฤติกรรมในเชิงบวก

• กระตุ้นให้ลูกของคุณแบ่งปันควำมคิดและควำมรู้สึกของพวกเขำ ตั้งใจฟังเพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับมุมมองควำมคิด

ที่หลำกหลำยของพวกเขำ

• หำเวลำท�ำควำมรู้จักและเข้ำใจในควำมต้องกำรและจุดแข็งของพวกเขำ

• หำเวลำว่ำงเข้ำร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน

เทคนิคที่ 3 การส่งเสริมวิถีคิดแบบเติบโต (Promoting a Growth Mindset)



 ลูกหรือลูกศิษย์ของเรำต้องเชื่อว่ำควำมสำมำรถของพวกเขำสำมำรถพัฒนำได้ผ่ำนกำรท�ำงำนอย่ำงหนัก และมี

ควำมมุมำนะ ด้วยวิถีคิดแบบเติบโตพวกเขำจะสำมำรถพัฒนำควำมรักในกำรเรียนรู้ และมีควำมยืดหยุ่นทำงจิตใจ ซึ่งสิ่ง

นี้จะช่วยให้พวกเขำมองควำมท้ำทำยและควำมล้มเหลวเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงตนเอง

• เห็นพ้องกับคุณลักษณะเชิงบวกของพวกเขำ

• ใช้ข้อควำมเชิงบวกเพื่อให้ก�ำลังใจ

• กระตุ้นให้ลูกของคุณพยำยำมท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรค

• ช่วยลูกของคุณค้นหำกลยุทธ์ใหม่ๆในกำรพัฒนำทักษะของพวกเขำ

• ชื่นชมในจิตใจที่เข้มแข็งและควำมเพียรพยำยำมของพวกเขำ

เทคนิคที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก (Building Positive Relationships)

 เครือข่ำย หรือกลุ่มคนในครอบครัวสำมำรถช่วยสนับสนุนควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกจะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึก

ปลอดภัยและมีควำมมั่นใจ

• กำรให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อคุณได้ยินลูก หรือลูกศิษย์พูดบำงอย่ำงออกมำ แสดงควำมสนใจโดยกำรตั้งใจฟังและขอ

ค�ำชี้แจงให้ชัดเจน

      เช่น C.H.E.E.R

•  Calm down (ท�ำให้เขำใจเย็น)

•  Hear (ตั้งใจฟังสิ่งที่เขำพูดออกมำ)

•  Empathize (เอำใจใส่ทั้งควำมรู้สึกและควำมคิด)

•  Encourage (สนับสนุนพวกเขำในกำรมองหำและขอควำมช่วยเหลือเมื่อต้องกำร)

•      Refer (แนะน�ำได้ คุยได้ ปรึกษำได้ และช่วยเหลือในเรื่องที่เขำต้องกำรได้)



• กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง เมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นให้สนใจปัญหำและมีวัตถุประสงค์ ตั้งใจฟังให้ดี 

และพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ยอมรับสำเหตุของปัญหำ ผลัดกันเสนอหนทำงแก้ไข ตัดสินใจ

เลือกวิธีกำรแก้ปัญหำร่วมกัน เมื่อร่วมกันแก้ปัญหำแบบ win-win เรำจะสำมำรถฟื้นฟูและกระชับควำม

สัมพันธ์กับผู้อื่นได้ 

• กำรมีมุมมองที่หลำกหลำย พิจำรณำเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังควำมคิดและควำมรู้สึกของบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้

คณุยอมรบัและเหน็คณุค่ำควำมแตกต่ำงของกนัและกนั ด้วยเทคนคิ SH2F (See-Hear-Framing-Feel)*

- See มองเห็นถึงภำษำกำย สีหน้ำและแววตำที่แท้จริง

- Hear ฟังอย่ำงตั้งใจ และไม่แทรกค�ำถำมหรือสอนเร็วจนเกินไป

- Framing ชวนให้มองเห็นทำงเลือก หรือควำมหมำยที่แตกต่ำงจำกเดิม หรือชวนให้เห็นควำมเป็นไปได้

ของกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่สร้ำงสรรค์

- Feel ชวนให้กบัมำสนใจควำมรูสึ้กของตัวเองและคนอ่ืน รวมถงึร่วมหำทำงออกเพือ่ส่งต่อควำมรูส้กึใหม่

ทีด่กีว่ำเดมิ

*เทคนคินีพ้ฒันำจำกกระบวนกำร Positive School โดย Life Education (Thailand)

เทคนคิที ่5 การจัดการกบัสถานการณ์ทีท้่าทายอย่างมปีระสทิธิภาพ (Managing Challenging Situations Effectively)



 เมื่อลูก หรือลูกศิษย์ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ยำกต่อกำรรับมือ หรือกำรจัดกำรค�ำแนะน�ำของพ่อแม่ หรือครู

จะมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรก้ำวข้ำมสถำนกำรณ์เหล่ำนัน้ของพวกเขำ โดยในกำรพดูคยุกบัพวกเขำเรำในฐำนะพ่อแม่ 

หรือครูจ�ำเป็นต้องมีกำรเตรียมตวั เตรยีมใจ เพือ่ให้กำรพดูคุยเป็นกำรพดูคุยทีม่คีวำมหมำย มคุีณค่ำ และท�ำให้พวกเขำรูสึ้กว่ำ

ปัญหำ หรือควำมท้ำทำยทีเ่ผชญิอยูย่งัสำมำรถจัดกำรได้

ใช้ B.E.A.R. ในกำรพูดคุยกับพวกเขำ

• ฟังตำมที่เขำก�ำลังพูดอย่ำงใจเย็น ไม่ขัด ไม่เร่งรีบ (Be patient)

• เอำใจใส่กับกับเขำอย่ำงแท้จริง (Empathize)

• เมื่อต้องถำมค�ำถำม ให้ถำมเพื่อควำมชัดเจน (Ask his/her for clarity)

• สะท้อนและสรุปสิ่งที่เขำแบ่งปัน (Reflect and summarise)



“5 เทคนิค” เสริมสร้างลูกและลูกศิษย์ฟื้นจิตใจ และเรียนรู้ได้แม้เผชิญวิกฤต 
(Resilience Booster)

 กำรล้มแล้วลุกขึ้นมำได้เร็วและลุกขึ้นมำอย่ำงแข็งแกร่งขึ้น เติบโตขึ้น เป็นทักษะที่ส�ำคัญต่อกำรใช้ชีวิตใน

ปัจจุบันที่ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่แน่นอน กำรยอมรับควำมจริง และกำรสร้ำงก�ำลังใจให้พร้อมเดินต่อไปในชีวิต ไม่

ซึมเศร้ำ ไม่ตัดพ้อ ไม่ท้อถอย ซึ่งทักษะนี้สำมำรถฝึกฝนแและพัฒนำได้

คุณสมบัติของเด็กที่มี resilience  

 1. ความตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) คือ ควำมสำมำรถในกำรตระหนักรู้ควำมคิด อำรมณ์ 

พฤติกรรม และรูปแบบกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆของตนเอง

 2. ความสามารถในการบังคับตนเอง (Self – Regulation) คือ ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนควำมคิดอำรมณ์

พฤติกรรมและกำรแสดงออกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร

 3. ความคล่องแคล่วทางจิตใจ (Mental Agility) คือ ควำมสำมำรถในกำรมองสถำนกำรณ์จำกมุมมองที่

หลำกหลำย มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และยืดหยุ่นในกำรตัดสินใจโต้ตอบกับเหตุกำรณ์  

 4. คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Strengths of Character) คือ ควำมสำมำรถในกำรใช้จุดแข็งเชิงบวกของ

ตนเองเอำชนะควำมท้ำทำยและสร้ำงชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่ำภำยในจิตใจของตน

 5. สายสัมพันธ์ (Connection) คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง และรักษำควำมสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้ำง รวม

ถึงกำรมีควำมรู้สึกเชื่อมโยงกับบุคคลรอบตัว สำมำรถแปรเปลี่ยนเป็นพลังใจในกำรใช้ชีวิตได้

 6. การมองโลกแบบมีความหวัง (Optimism) คือ ควำมสำมำรถในกำรสังเกตและออกแบบควำมคำดหวัง

เชิงบวก โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำมำรถควบคุม และกำรด�ำเนินกำรอย่ำงมีเป้ำหมำย



เทคนิคที่ 1. การรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose)

 เด็กที่มี resilient จะรับรู้ถึงเป้ำหมำย ควำมต้องกำรของตนเอง และรู้ว่ำจะพำตัวเองให้ไปถึงเป้ำหมำยอย่ำงมี

ควำมหวังได้อย่ำงไรเมื่อต้องเผชิญกับควำมล้มเหลว หรือวิกฤติระหว่ำงทำง จะมีส่วนร่วมในทำงบวกได้อย่ำงไร 

 โดยเรำจะท�ำให้พวกเขำได้รู้จักตัวเอง เข้ำใจควำมต้องกำรของตัวเอง รู้ว่ำตัวเองมีจุดแข็งอะไร ชอบอะไร มอง

เห็นทำงเลือกที่พำตัวเองไปสู่เป้ำหมำยแม้ในขณะที่ต้องเผชิญกับภำวะวิกฤติจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนกำร

เคล็ดลับแนะน�าลูก/ลูกศิษย์ในการตั้งเป้าหมายด้วย L.I.F.E

1. L (Life skills) เอำเรื่องทักษะชีวิตมำใช้ในกำรสร้ำงเป้ำหมำย 

2. I (Identify) ตั้งเป้ำหมำยให้เหมำะกับอำยุ

 -ในเด็กเล็ก ให้แบ่งเป้ำหมำยใหญ่ออกไปเป็นส่วนเล็กๆ หลำยส่วน เมื่อสะสมรวมกันจะกลำยเป็นเป้ำ

หมำยใหญ่ท่ีตั้งไว้

   -ในเด็กโต ให้เขำรับรู้ถึงควำมน่ำยินดีระหว่ำงกำรเดินทำงไปสู่เป้ำหมำยที่ยิ่งใหญ่

3. F (Follow) กำรติดตำม โดยใช้แนวค�ำถำม S.M.A.R.T เป็นแนวทำง

 SPECIFIC ถำมเจำะจงเป้ำหมำย

 MEASURABLE ก�ำหนดอะไรที่วัดผลได้

 ACHIEVABLE สิ่งที่สำมำรถท�ำได้ 

 REALISTIC มองตำมควำมจริง 

 TIMELY กำรก�ำหนดเวลำ 

4. E (Encourage and Support) กำรส่งเสริมและสนับสนุนติดตำมควำมคืบหน้ำของเขำ(Monitor your 

Child’s Process)



เทคนิคที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อม

 ทั้งจำกกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้คน พ่อ/แม่/ครู และสถำนที่บ้ำน/โรงเรียน และตัวของผู้คนที่เก่ียวข้องกับสถำนที่

หรือพื้นที่นั้นก็เป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่ช่วยสร้ำง Resilience ในตัวเด็ก

  “3 หลักกำร” สร้ำงสภำพแวดล้อม

 หลักกำรที่1 : S.P.A.C.E. เพื่อให้ลูก/ลูกศิษย์ของเรำเกิดกำรเจริญเติบโต

 หลกักำรที ่2 : จดัหำควำมท้ำท้ำยทีเ่หมำะสม(Provide Adequate Challenge) และจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วย

กระตุ้น (Responsive Environment)

 หลักกำรที่ 3 : ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ 



เทคนิคที่ 3 การแนะน�าลูกๆ ของเราในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

 เมื่อเด็กๆมีเป้ำหมำย ในบำงครั้งในกำรเดินทำงไปสู่เป้ำหมำยนั้นอำจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือปัญหำ เรำ

สำมำรถที่จะให้ค�ำแนะน�ำโดยกำรใช้ S.O.D.A.S เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำของลูกๆของเรำ

• ให้เขำระบุสถำนกำรณ์ (Identify the Situation) จำกนั้นลองให้เขำส�ำรวจตัวเลือกมำ 2 – 3 ตวัเลอืกทีเ่ขำจะ

สำมำรถทีจ่ะควบคมุได้ (Explore 2 – 3 Options within his/her control) 

• ลองให้เขำคดิถึงข้อเสยีของแต่ละตวัเลอืก (think of the Disadvantages of each option) 

• แล้วให้เขำคิดถึงข้อดีของแต่ละตัวเลือก (think of the Advantages of each option) 

• ให้เขำเลอืกตัวเลอืกท่ีดทีีส่ดุในกำรจะน�ำมำแก้ปัญหำ (select the overall best Solution) 

Parent Tips

• ช่วยลูกหรือลูกศิษย์ของเรำให้มองเห็น “ควำมล้มเหลว” เป็น “ควำมพยำยำมครั้งแรกในกำรเรียนรู้” แนะน�ำ

ให้เขำจัดกำร และเอำชนะควำมล้มเหลว 

• ส่งเสริมให้เขำขอควำมช่วยเหลือจำกเรำ คุณครู หรือที่ปรึกษำของโรงเรียน โดยสอนให้ลูกๆพูดว่ำ “หนู/ผม

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ” 

• ฝึกให้เขำได้ทบทวน ถึงประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ ว่ำเขำได้เรียนรู้อะไรจำกเร่ืองน้ัน และเรียนรู้ว่ำครั้งต่อไปจะ

ท�ำให้ดีกว่ำนี้ได้อย่ำงไร



เทคนิคที่ 4 การรับรู้ถึงอาการเครียดโดยทั่วไปของลูกๆของเรา (Recognize common Stress symptoms in 

your child)

 เด็กๆเมื่อพบเจอกับปัญหำ อุปสรรค หรือสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำย มีควำมเป็นไปได้สูงที่เขำจะเกิดควำมเครียด ที่

บำงครั้งเด็กๆ อำจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่ำลูกหรือลูกศิษย์ของเรำก�ำลังเผชิญกับควำมเครียดหรือไม่ เรำ

สำมำรถใช้ รำยกำร S.T.R.E.S.S. ตรวจสอบว่ำเขำมีควำมเครียดหรือไม่

• Struggles to pay attention in studies or activities ดูฝืนๆในกำรเรียนหรือท�ำกิจกรรม

• Tiredness ท่ำทำงดูเหนื่อย

• Rebellious Streak ท�ำตัวต่อต้ำน ชวนทะเลำะ

• Excuses to Miss School เริ่มมีข้อแก้ตัวในกำรไม่ไปโรงเรียน

• Stays away from Others ปลีกตัวหนีจำกคนอื่น

• Sulkiness มีอำรมณ์หงุดหงิดขุ่นเคือง

 หำกลูกๆ หรือลูกศิษย์ของเรำมีอำกำรเหล่ำนี้อยู่ร่วมกันหลำยข้อ หรืออยู่ในรูปแบบที่รุนแรง หรือยำวนำนมำก

ขึ้นอำจเป็นสัญญำณบ่งชี้ว่ำลูกของเรำก�ำลังประสบกับควำมเครียด แนะน�ำให้ขอค�ำแนะน�ำ หรือค�ำปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนสุขภำพจิต เพื่อขอข้อมูลในกำรจัดกำรกับอำรมณ์ และช่วยจัดกำรกับควำมเครียดได้อย่ำงถูกวิธี



เทคนิคที่ 5 การสร้าง “ความแข็งแกร่งทางอารมณ์” ของลูกคุณ (Tips for Building Your Child’s “EMO-

TIONAL STRENGTHS”)

เมื่อลูกๆ ของเรำมีอำกำรเครียด ควำมทุกข์ใจหรือไม่สบำยใจ เรำให้ควำมช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยให้พวกเขำ

จัดกำรกับอำรมณ์ของเขำได้ ตัวอย่ำงกิจกรรมส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงอำรมณ์ให้ลูกของเรำ (Emotional Strength 

Booster)

 1. วันนี้หนู/ผมรู้สึก...โกรธ (ANGRY) สนใจ (INTERESTED) ประหลำดใจ(SURPRISED) เสียใจ (SAD) มีควำม

สุข (HAPPY) เกรงกลัว (AFRAID)

รังเกียจ ขยะแขยง (DISGUSTED) อื่นๆ (OTHERS) .......................................

2. เมื่อมีอำรมณ์รุนแรง จะท�ำให้ตัวเองสงบได้โดย…

3. กิจกรรมเชิงบวกที่ท�ำแล้วรู้สึกดีขึ้นคือ….

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และอำรมณ์ของแต่ละช่วงวัย

 ในแต่ละช่วงวัย เด็กมีพัฒนำกำร และควำมต้องกำรต่ำงกัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องออกแบบวธิคีดิ, วธิมีอง และวธิี

สร้ำงทกัษะทำงอำรมณ์และสงัคมอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกัน



 CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับ

กำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคม เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำง “ครอบครัว”, “โรงเรียน” และ 

“ชุมชน” เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถอันน�ำไปสู่กำร เสริมสร้ำง ทัศนคติที่ดี พฤติกรรมทำงสังคมเชิงบวก ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และลดปัญหำพฤติกรรมและอำรมณ์

องค์ประกอบของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

  1. กำรตระหนักรู้ตัวเอง (Self-awareness)

• กำรระบุอำรณ์ตัวเอง (identifying emotions)

• กำรรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง (accurate self-perception)

• กำรมีควำมมั่นใจในตัวเอง (self-confidence)

• กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตัวเอง (self-efficacy)

  2. กำรจัดกำรตัวเอง (Self-management)

• กำรควบคุมอำรมณ์ของตัวเอง (impulse control)

• กำรมีวินัยในตัวเอง (self-discipline)



  3. กำรตระหนักรู้สังคม (Social awareness)

• กำรรับรู้มุมมองของผู้อื่น (perspective-taking)

• กำรเข้ำอกเข้ำใจ (empathy)

• กำรเห็นคุณค่ำควำมแตกต่ำงของผู้อื่น (appreciating diversity)

• กำรเคำรพผู้อื่น (respect for others)

  4. ทักษะสัมพันธภำพ (Relationship skill)

• กำรสื่อสำร (communication)

• กำรสร้ำงสัมพันธภำพ (relationship-building)

• กำรท�ำงำนร่วมกัน (teamwork)

  5. กำรรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจ (Responsible decision-making)

• กำรแก้ไขปัญหำ (solving problems)

• กำรประเมินผลลัพธ์ (evaluating)

  เครื่องมือในการการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

 1. S.A.F.E : ใช้สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อเอำใจใส่ทักษำทำงอำรมณ์และสังคม

    - Support กำรสนับสนุน

  - Affirm กำรแสดงควำมเห็นพ้อง

  - Familiarise กำรท�ำให้คุ้นเคย

  - Empathise กำรเอำใจใส่

 2. T.A.D : ใช้ในกำรพูดคุย

    - Talk กำรพูดคุย

  - Ask กำรถำม

  - Discuss กำรสนทนำหำรือ



ตัวอย่างการใช้S.A.F.E และT.A.D ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ

1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น



2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย



3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



5. ระดับช่วงเวลาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย



การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับที่บ้าน
(Home Based Learning : HBL)

 
 เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่บ้ำน โดยใช้ 3 องค์ประกอบมำประยุกต์ให้เข้ำกับเนื้อหำ โดยมองที่ผู้เรียน

เป็นหลัก ไม่ได้ focus ที่กำรเรียนรู้ออนไลน์เพียงอย่ำงเดียว

 องค์ประกอบของ HBL

1. E-learning กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนเป็นคนจัดให้ผ่ำนระบบออนไลน์

2. E-mail จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้ส่งงำน

3. Assignment กำรมอบหมำยงำน มีสองแบบคือ 1.) Online 2.) Offine เช่น หนังสือเรียน ชีทเรียน



ความแตกต่างระหว่าง HBL และ Home School

 ประเทศที่ใช้ HBL มำก่อน คือ ประเทศสิงคโปร์ ผ่ำน Online Platform SLS โดยสร้ำงจำกกำรวิเครำะห์ดังนี้

1. ประเมินควำมพร้อมของนักเรียน เช่น อุปกรณ์กำรเรียน, Internet

2. วิเครำะห์จ�ำนวนชั่วโมง ของแต่ละรำยวิชำ และจัดแบ่งตำมช่วยอำยุ เช่น ประถม เรียนประมำณ 4 ชม./

วัน, มัธยม เรียนประมำณ 5-6 ชม./วัน

3. บูรณำกำรในแต่ละรำยวิชำเข้ำด้วยกัน

4. ออกแบบช่วงเวลำในกำรสอนแต่ละครั้ง

5. แบ่งหน้ำที่คุณครู

• Work from Home สอน Online

• มำโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนที่ไม่พร้อมในกำรเรียนออนไลน์

การเตรียมตัวในการใช้ HBL

1. Facility อุปกรณ์กำรเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ wifi

2. Students ควำมพร้อมของนักเรียน เช่น ต้นทุนในหำรเรียนรู้ของแต่ละคน, วินัย หรือกำรควบคุม

ตนเองของแต่ละวัย และในแต่ละบุคคล

3. Teachers ควำมพร้อมของคุณครู 

• Skill ทักษะของคุณครู เช่น กำรใช้ application, กำรใช้เทคโนโลยี

• Analyse คือ กำรเตรียมเนื้อหำ, จัดล�ำดับเนื้อหำที่ส�ำคัญ และเชื่อมโยงเนื้อหำกับวิชำอื่นๆ

  4.   Design รปูแบบกระบวนกำร ว่ำกำรออกแบบกำรเรียนรูแ้บบไหนทีจ่ะท�ำให้นกัเรยีนจดจ่อ และได้ควำมรู้เตม็ที่

      HBL

ผู้สอน

ผู้เรียน

หลักสูตร

บุคคลำกรในระบบกำรศึกษำ

นักเรียน, นักศึกษำ ทั่วไป

ออกแบบโดยอำจำรย์ในระบบเพื่อใช้กับนักเรียนทุกคน

Home School

สมำชิกในครอบครัว

ลูก

ออกแบบเองใช้เฉพำะบุคคล



องค์ประกอบของ Self Regulation ที่จะเป็นตัวช่วยให้ครอบครัวท�ำเรื่อง HBL ได้ดีขึ้น

 1. กำรสร้ำงแรงกระตุ้น (Motive) เริ่มจำกกำรตั้งเป้ำหมำยSMART Goals ลักษณะของเป้ำหมำยที่ดี

• Specific เฉพำะเจำะจง

• Measurable สำมำรถวัดได้

• Attainable ท�ำให้เป็นจริงได้

• Relevant ตรงประเด็น

• Timelyมีระยะเวลำที่แน่นอน

 2. กำรค้นหำวิธีกำรเรียนรู้ (Method of Learning) ในแต่ละคนมีกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน เช่น ชอบจดโน๊ต 

ชอบวำด ชอบถำม ชอบท�ำโน็ดกำร์ด ชอบสรุป ชอบจ�ำ ลองค้นหำวิธีกำรเหล่ำนี้ และลองน�ำมำใช้

 3. กำรจดักำรเรือ่งเวลำ (Time) สิง่ส�ำคญัคือกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญ (Setting Priorities) และล�ำดับควำมเร่งด่วน

 4. ส�ำรวจสภำพแวดล้อม (Physical Environment) แต่ละคนชอบสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน 

เช่น บ้ำน เงียบ มีเสียง สว่ำง สลัว มีกำรขยับเคลื่อนไหวได้ โต๊ะ อุณหภูมิ

 5. สภำพแวดล้อมทำงสังคม (Social Environment) ในกำรเรียนรู้บำงครั้งอำจมีค�ำถำมที่ไม่เข้ำใจเกิด ขึ้น กำร

ที่มีคนช่วยในกำรตอบค�ำถำมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ  เช่น กำรบ้ำนเลขถำมคุณพ่อ กำรบ้ำนภำษำอังกฤษถำมพี่ชำย ศิลปะถำม

เพื่อน

 6. ประเมินผลกำรด�ำเนินงำน (Performance) ประเมิน Performance ผ่ำนกำรเขียน โดยวิเครำะห์ (Ana-

lyze) เช่น

• อะไรที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน

• อะไรที่คุณอยำกได้

• คุณพยำยำมเรียนไปเพื่ออะไร

เพื่อพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของเรำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป



สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


