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ทีมผูชวยวิทยากร 



กําหนดการ
 

1 ภาพรวม Be Internet Awesome  

2 ตัวอยางกิจกรรมจาก แผนการจัดการเรียนรู Be Internet Awesome 

3 เกม Interland 

4 สรุป 



หลักสูตรความปลอดภัย และ การเปน

พลเมืองดิจิทัล 



https://www.youtube.com/watch?v=i307esUZTSc
https://www.youtube.com/watch?v=i307esUZTSc


g.co/BeInternetAwesome



สไลดการสอน และ ใบ
งาน

แผนการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning  

คําถามชวนคิด เกม Interland

คิดกอนแชร
ชื่อเสียงบนโลกออนไลน 

ไมตกหลุมพรางกลลวง
ฟชชิ่ง และ ความไมชอบมาพากล

เก็บขอมูลไวเปนความลับ
ความเปนสวนตัว และ ความปลอดภัย 

เปนคนดีเทจะตาย
การกลั่นแกลงออนไลน

สงสัยเมื่อไหร ก็ถามไดเลย 
ถามผูใหญ เมื่อเจอเนื้อหาไมเหมาะสม 

สื่อสําหรับครูผูสอน เนื้อหาที่ครอบคลุม



g.co/BeInternetAwesome

● 5 บท 
● 24 กิจกรรม



คิดกอนแชร
ชื่อเสียงบนโลกออนไลน 

ไมตกหลุมพรางกลลวง
ฟชชิ่ง และ ความไมชอบมาพากล 

เก็บขอมูลไวเปนความลับ
ความเปนสวนตัว และ ความปลอดภัย 

เปนคนดีเทจะตาย
การกลั่นแกลงออนไลน

สงสัยเมื่อไหร ก็ถามไดเลย 
ถามผูใหญ เมื่อเจอเนื้อหาไมเหมาะสม 

สื่อสําหรับผูบริหารโรงเรียนเพื่อทําแคมเปญในโรงเรียน 

จดหมายแจงผู
ปกครอง 

โปสเตอรขอคิด

แมแบบประกาศนียบัตร 
ใบปฏิญาณตนจากผูปกครอง  



g.co/BeInternetAwesome



เนื้อหาหลักสูตร



● การจับคู + อภิปรายในชั้นเรียน 

● การแลกเปลี่ยนประสบการณ

● การวิเคราะหจากสถานการณที่กําหนดให หรือ สถานการณที่ชวยกันคิดขึ้นมา 

● ตอบคําถามปรนัย ( Quiz ) ผานเกม Interland 

● ใหเกิดการตัดสินใจ และ พูดคุยถึงผลกระทบของการตัดสินใจ 

กิจกรรมในหลักสูตรที่เปน Active Learning 



1. การสอนในหองเรียน ประกอบรายวิชา วิทยาการคํานวณ 

a. ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไปถึง ระดับมัธยมปลาย  

2. กิจกรรมคายใหกับนักเรียน 

3. กิจกรรมชมรม 



มาตรฐานการเรียนรู และ ตัวชี้วัด 

กิจกรรมในหลักสูตร Be Internet Awesome มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

มาตรฐานการเรียนรู 

ว 4.2 เขาใจ และใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทํางาน  และการ

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทันและมีจริยธรรม 

มฐ ว 4.2 ป.3/5

มฐ ว 4.2 ป.4/3 , ป.4/5

มฐ ว 4.2 ป.5/3 , ป.5/4

มฐ ว 4.2 ป.6/3 , ป.6/4

มฐ ว 4.2 ม.1/4 

มฐ ว 4.2 ม.2/4 

มฐ ว 4.2 ม.3/3  , ม.3/4

มฐ ว 4.2 ม.6



ป.3 ขอ 5 : ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงการใชอินเทอรเน็ต 

ป.4 ขอ 3 : ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และ ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

ขอ 5 : ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล หรือ บุคคลไมเหมาะสม 

ป.5 ขอ 3 :ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลติดตอสื่อสาร และ ทํางานรวมกัน ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล

ขอ 4 : รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลายเพื่อแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน 

ป.6 ขอ 3 : ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ 4 :ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทํางานรวมกันอยางปลอดภัยเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล หรือ บุคคลที่ไมเหมาะสม 

ม. 1 ขอ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกําหนดและขอตกลง 

ม.2 ขอ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบสรางและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพรผลงาน 

ม.3 ขอ 3 : ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารผิด เพื่อการใชงานอยางรูเทาทัน 

ขอ 4 : ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 

ม.6 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย มีจริยธรรม และ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ วัฒนธรรม 



บทเรียนพื้นฐาน 5 บท  

คิดกอน ...มันถูกตองไหมถาเราจะโพสต

สรางแนวทางวาการสื่อสารแบบใดที่เหมาะสม

เก็บขอมูลสวนตัวไวใหเปนสวนตัว 

1 2 3 4 5

เรียนรูเกี่ยวกับรองรอยทางดิจิทัล การดูแลชื่อเสียงบนโลกออ

นไลน และ การสื่อสารอยางรับผิดชอบ



ถาเจอคําวา “คุณคือผูโชคดี” หรือ “ฟรี” จนไมนาเชื่อ
วาจะเปนจริง ใหตะหนักคิดวานาจะเปนกลลวง

คิดอยางรอบคอบ กอนจะดําเนินการตางๆ ออนไลน 
ฟงสัญชาตญาณของเราใหดี  และ ระวังฟชชิ่งให
มาก 

1 2 3 4 5

รูแนวทางการหลีกเลี่ยงที่จะ
หลงกลพวกเหลากลลวง 

บทเรียนพื้นฐาน 5 เรื่อง 



หลีกเลี่ยงการใชชื่อ วันเกิด เบอรโทรมาเปนพาสเวิรส 

ไมใชพาสเวิรสซํ้าๆ กับหลายๆ เว็บไซต 

ปกปองขอมูลสวนตัว และ สราง
พาสเวิรสที่เดายาก

1 2 3 4 5

บทเรียนพื้นฐาน 5 เรื่อง 



1 2 3 4 5

ใชพลังของอินเทอรเน็ต เพื่อเผยแพรพลังบวก เคารพ
ความแตกตาง ความหลายหลายของผูคน 

หยุดการเปนผูเผยแพรคําพูด ขอความที่รายกาจ และ 
ไปสงตอใหคนอื่น

บล็อคคนที่มีความประพฤติที่ไมดี ไมเหมาะสม และ 
ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจคนที่ถูกกลั่นแกลง 

เปนพลังบวกในโลกออนไลน – 
และเปนผูกลา แมวาคนอื่นจะไม
แสดงออกแบบนั้นก็ตาม

บทเรียนพื้นฐาน 5 เรื่อง 



1 2 3 4 5

อินเทอรเน็ตเปนสถานที่ที่ดีสําหรับการเรียนรู การ
สรางสรรค การไดรวมไมรวมมือกัน รวมถีงเรื่อง
ความบันเทิง แตทุกอยางอาจจะไมเสมอไปนะ ใหพูด
คุยกับผูใหญที่ไวใจได เชน ครู โคช ผูปกครอง เมื่อ
เรารูสึกวา เราไมสบายใจ หรือ ไมปลอดภัย

ถาคุณเห็นบางอยางที่ไมแนใจ ให
ถามผูใหญที่ไวใจได

บทเรียนพื้นฐาน 5 เรื่อง 



เกม Interland 



เด็กๆ สามารถเรียนรูการเปนพลเมืองดิจิทัลผาน เกมสนุกๆ 

Interland --เกมที่ชวยใหเด็กๆ เรียนรู

ทักษะตางๆ ไดอยางสนุกสนาน 
 

> ไมตองล็อคอิน 

> ทํางานผานเว็บ ไมตองดาวนโหลด

> มีแบบทดสอบ (Quiz) ทุกๆ เกม 

> ชวยในการยํ้าวากาเรียนรู และ สามารถ  เลนคน

เดียว เลนเปนคู หรือ เลนกับผูปกครองได 



แมนํ้าแหงความจริง 

สอนเด็กๆ ในการตั้งคําถาม เพื่อรูเทาทัน ฟชชิ่ง 
และ พวกหลอกลวง รวมถึงสิ่งที่เปนกลลวงบน
โลกออนไลน 



หุบเขาแหงความใสใจ

สอนเด็กวา ขอมูลแบบไหนเราควรแชร
ใหกับใคร หรือ ไมควรแชรใหใคร 



หอคอยแหงขุมทรัพย

สอนเด็กใหรูจักปองกันขอมูลสวนตัว 
ปองกันแฮกเกอร  ดวยการตั้งพาสเวิรด
ที่ปลอดภัย 



อาณาจักรแหงความเมตตา

สอนใหเด็ก เปนคนดีบนโลกดิจิทัล และ
คิดบวก มันมีสวนชวยในการแกไข
ปญหา คุกคามออนไลนได











ตัวอยางกิจกรรม

ในหองเรียน  



หองเรียนครูเก 



บทที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1

คิดกอนแชร ตอนไหนที่ไมควรแชร

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2t3Y29YRTNjYTg1aUFaNWVyd1lsUDZmU1N5QnhFUDV4YmtNWXhQMloiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


เขาใจวา
ขอมูลสวนบุคคลประเภทใดที่ควรเก็บ
เปนความลับ

ไมลืมวา
ทุกคนคูควรที่จะไดรับความเคารพในการ
ตัดสินใจเรื่องความเปนสวนตัว

จุดประสงค
การเรียนรู

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL0JzV1NsQ2haZTVqbG5pQ1BKdENFWnRXZ0VsV2V0RHpibVh6QnVyUXAiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


ทําไมความเปนสวนตัวถึงสําคัญ ?

มาคุยกัน

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1Z4am50cFhrUWg5aWtzRG5wS0I2RklLUjFhVjNwak95dVFwdUg1eTEiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


อินเทอรเน็ตเชื่อมตอคุณกับโลกผานขอความ รูปภาพ และการสนทนา การเชื่อมตอตางๆ เหลานี้

เรียกวา “รองรอยดิจิทัล” ที่คนอื่นมองเห็นได คุณจึงตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งวาจะแชรอะไร 

และแชรใหใครในโลกออนไลน



คุณจะแชรความลับนี้กับใครไหม ?

กิจกรรม!

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL253VGpKa0tjNEZNaTN2N3p6TmpFVzNERkc1RnY3cHhPdUNhczFDT04iLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


สมมติความลับขึ้นมา

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVSZXNwb25zZS10ZXh0Iiwic2xpZGVJZCI6ImczODg3YTI2OThkXzJfMzc3IiwiY29udGVudEluc3RhbmNlSWQiOiIxMWFNR0pBSWoxdld3bnE1eUxRb3k2MDFXTWlodTlGS2hObUI3cW5RUDN1MC80YjQ0MGJmOC01MzIyLTQzNDYtYTZhZC02MzY2ZTQyMzBlZDQiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn19pearId=magic-pear-metadata-identifier


บอกความลับใหคูของคุณฟง
จับคูกับคนขาง ๆ คุณ

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2JiQXBXQ1lmNUtGN1VKcG1HVmY0a3hxWWxSSDhpWmEyR0F0cmdzSXkiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


พูดคุยและตอบคําถามเหลานี้กับคูของคุณ

คุณจะแชรความลับนี้กับใครไหม คุณจะแชรความลับกับใคร และ

เพราะอะไร

1 2

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzg4N2EyNjk4ZF8yXzczNiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAvYmQ1NzRjNzgtNmRiZC00Y2U5LTgzM2MtODZjNGZhZDVjMzc0IiwiYmlhIjp7Imluc3RhbGxhdGlvbkRvbWFpbiI6InNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uVXNlciI6InN1cGFjaGFpQHNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uRGF0ZSI6MTU4MDkxMjY1NDg2NywiaW5zdGFsbGF0aW9uSWQiOiJiaWEtUTBXVllIa1R4WFd0aGM1d2FwZXpjenE0WHlnU0drMkhWT3RrNmx6UiIsIm9yaWdpbmFsUHJlc2VudGF0aW9uSWQiOiIxMWFNR0pBSWoxdld3bnE1eUxRb3k2MDFXTWlodTlGS2hObUI3cW5RUDN1MCJ9fQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


พูดคุยและตอบคําถามเหลานี้กับคูของคุณ

คุณจะรูสึกอยางไรถามีคนเอาความลับของ

คุณไปบอกทุกคนโดยที่คุณไมอนุญาต
3

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzg4N2EyNjk4ZF8yXzczNiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAvYmQ1NzRjNzgtNmRiZC00Y2U5LTgzM2MtODZjNGZhZDVjMzc0IiwiYmlhIjp7Imluc3RhbGxhdGlvbkRvbWFpbiI6InNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uVXNlciI6InN1cGFjaGFpQHNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uRGF0ZSI6MTU4MDkxMjY1NDg2NywiaW5zdGFsbGF0aW9uSWQiOiJiaWEtUTBXVllIa1R4WFd0aGM1d2FwZXpjenE0WHlnU0drMkhWT3RrNmx6UiIsIm9yaWdpbmFsUHJlc2VudGF0aW9uSWQiOiIxMWFNR0pBSWoxdld3bnE1eUxRb3k2MDFXTWlodTlGS2hObUI3cW5RUDN1MCJ9fQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


ขอคิด

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1JLaXJjczlTNGVIUm5JREFJc1NpV2VWYlhCUFh2VUhKSlNrTVBHenUiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


แลวขอมูลประเภทไหนที่เราควรจะเก็บไวเปนความลับ?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzg4N2EyNjk4ZF8yXzg4MiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAvN2RmZTMwOTktNWY0NC00ZGIxLWE5NGYtNDRkZGZhNjVmOTg5IiwiYmlhIjp7Imluc3RhbGxhdGlvbkRvbWFpbiI6InNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uVXNlciI6InN1cGFjaGFpQHNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uRGF0ZSI6MTU4MDkxMjY1NDg2NywiaW5zdGFsbGF0aW9uSWQiOiJiaWEtUTBXVllIa1R4WFd0aGM1d2FwZXpjenE0WHlnU0drMkhWT3RrNmx6UiIsIm9yaWdpbmFsUHJlc2VudGF0aW9uSWQiOiIxMWFNR0pBSWoxdld3bnE1eUxRb3k2MDFXTWlodTlGS2hObUI3cW5RUDN1MCJ9fQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


ตัวอยางกิจกรรม 



LESSON 1 ACTIVITY 5

คิดกอนแชร ฉันไมไดหมายความอยางนั้น

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL3M4cXJMd3Q0UlU5N3hxWEtuUlF4UFo4UkRjUlNqNjFRWG82Rk1vQUoiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


เรียนรู
ความสําคัญของการตั้งคําถามวา คนอื่น
จะมองเห็นขอความนี้แตกตางจากเรา
อยางไร

ปลูกฝง
ความตระหนักถึงภาพสื่อความหมายที่
ผูคนใชเพื่อสื่อสาร

เขาใจ
วาการแชรอะไรบางอยางในโลกออน
ไลนนั้นคือการสรางสื่อ

จุดประสงค
การเรียนรู

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2J0Q2JzS1o1c0U0Q1FOUlh5R0VPalY0QnFWd08zVDR5WnliT3RCS2IiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


เราจะแนใจไดอยางไรวาคนอื่นจะเขาใจ
ความหมายของโพสตออนไลนเหมือน
ความหมายที่เราตองการสื่อสารออกไป

มาคุยกัน

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1Z4am50cFhrUWg5aWtzRG5wS0I2RklLUjFhVjNwak95dVFwdUg1eTEiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjExYU1HSkFJajF2V3ducTV5TFFveTYwMVdNaWh1OUZLaE5tQjdxblFQM3UwIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMTFhTUdKQUlqMXZXd25xNXlMUW95NjAxV01paHU5RktoTm1CN3FuUVAzdTAifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


เมื่อคุณแบงปนรูปภาพ สรางโปรไฟลออนไลน สงขอความ
ถึงใครบางคน หรือ แสดงความคิดเห็นในการแชท

คุณกําลังสรางสื่อใชไหม

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWRyYWdnYWJsZSIsInNsaWRlSWQiOiJnMzkwZmJkNjNmY18yXzUzNCIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkvNzQ3MWU0NjEtYmY0YS00NGMzLWIxYjEtYzA2Y2E2MTQ4ZGZjIiwiYmlhIjp7Imluc3RhbGxhdGlvbkRvbWFpbiI6InNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uVXNlciI6InN1cGFjaGFpQHNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uRGF0ZSI6MTU4MDkxMjY1NDg2NywiaW5zdGFsbGF0aW9uSWQiOiJiaWEtUTBXVllIa1R4WFd0aGM1d2FwZXpjenE0WHlnU0drMkhWT3RrNmx6UiIsIm9yaWdpbmFsUHJlc2VudGF0aW9uSWQiOiIxd1hsdGd2dVpVZzRQd2diaHQ4MHZVQVctbDhPMGpPRzNOcWF4VnRsQ3JpWSJ9fQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


อธิบายตัวเองดวยอีโมจิ
กิจกรรม !

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1dINDQwTUpBTlBzMFNWbGhYMDhGNG0zdUVmSDVhSEVTUjlqdzZkdEwiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


วงกลมอิโมจิที่เปนตัวแทนของตัวคุณที่สุด

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzhlOWFlZjA4YV8yXzE3NTQiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjEwV1Q3NzRQZWNZLUxEMWpGb3dGMFltd3k0VjhVRzFrTEJsdlV5SEtYZU5jLzk3NDZiMGEwLTRmZTQtNDhhZS1hNzJiLWY1N2Q1NTRmN2I2NyIsImJpYSI6eyJpbnN0YWxsYXRpb25Eb21haW4iOiJzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvblVzZXIiOiJzdXBhY2hhaUBzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvbkRhdGUiOjE1ODA5MTI2NTQ4NjcsImluc3RhbGxhdGlvbklkIjoiYmlhLVEwV1ZZSGtUeFhXdGhjNXdhcGV6Y3pxNFh5Z1NHazJIVk90azZselIiLCJvcmlnaW5hbFByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifX0=pearId=magic-pear-metadata-identifier


ดูอีโมจิของเพื่อนมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขา 
นักเรียนเดาถูกไหมหรือตองอธิบายใหอีกฝายรู

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVSZXNwb25zZS10ZXh0Iiwic2xpZGVJZCI6ImczOTBmYmQ2M2ZjXzJfMjQ2IiwiY29udGVudEluc3RhbmNlSWQiOiIxd1hsdGd2dVpVZzRQd2diaHQ4MHZVQVctbDhPMGpPRzNOcWF4VnRsQ3JpWS9mMTE5YTNiOS0yMDM4LTRkZTYtYTY3Yy0xZmU5ZmRhZDA0NTUiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn19pearId=magic-pear-metadata-identifier


เพื่อนของคุณเดาความหมายของอิโมจิ
ที่คุณเลือกถูกตองหรือไม

YES NO

?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWRyYWdnYWJsZSIsInNsaWRlSWQiOiJnMzkwZmJkNjNmY18yXzExNiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkvZWIxNDhkOWItZTNmYS00ZjZmLWIwNjEtMGM2ZDhjODdiMzkwIiwiYmlhIjp7Imluc3RhbGxhdGlvbkRvbWFpbiI6InNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uVXNlciI6InN1cGFjaGFpQHNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uRGF0ZSI6MTU4MDkxMjY1NDg2NywiaW5zdGFsbGF0aW9uSWQiOiJiaWEtUTBXVllIa1R4WFd0aGM1d2FwZXpjenE0WHlnU0drMkhWT3RrNmx6UiIsIm9yaWdpbmFsUHJlc2VudGF0aW9uSWQiOiIxd1hsdGd2dVpVZzRQd2diaHQ4MHZVQVctbDhPMGpPRzNOcWF4VnRsQ3JpWSJ9fQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


อิโมจินี้
มีความหมายวาอะไร?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjExNDk4MDkwMjQ5MjEzMDc5OTYyOCIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL0RzZ0pBTGxZWTlLUzhwcTJRTW1QSmFpTXhVMnpBd0oyNHMxbFJXU0QiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


คุณจะรูไดอยางไรวานี่
หมายถึงสันติภาพ ชัย
ชนะ หรือ
หมายเลข 2 ?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjExNDk4MDkwMjQ5MjEzMDc5OTYyOCIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlLzNqS3BOUlFCNWR0a3VYSnlKeGtVdEtxMGVwdjJyWkhlMDNhcTVzTEwiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


ขอคิด

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL3NtSFhmN1NvMUZXRkliQkFuTGZtSGtNWHJSTTBvdHNOd3ZsOHhySEkiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุด

ที่คุณไดเรียนรูในวันนี้ ?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzhlOWFlZjA4YV8yXzE3NTQiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjEwV1Q3NzRQZWNZLUxEMWpGb3dGMFltd3k0VjhVRzFrTEJsdlV5SEtYZU5jLzk3NDZiMGEwLTRmZTQtNDhhZS1hNzJiLWY1N2Q1NTRmN2I2NyIsImJpYSI6eyJpbnN0YWxsYXRpb25Eb21haW4iOiJzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvblVzZXIiOiJzdXBhY2hhaUBzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvbkRhdGUiOjE1ODA5MTI2NTQ4NjcsImluc3RhbGxhdGlvbklkIjoiYmlhLVEwV1ZZSGtUeFhXdGhjNXdhcGV6Y3pxNFh5Z1NHazJIVk90azZselIiLCJvcmlnaW5hbFByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifX0=pearId=magic-pear-metadata-identifier


LESSON 1 ACTIVITY 5

คิดกอนแชร ฉันไมไดหมายความอยางนั้น

End.
The

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1l1SHdTS2JlNlJldUd4ZmxNektRNzAzbUNUbkwzdWdGMjhGUmtUVmQiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


ตัวอยางกิจกรรม 



บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2

ไมตกหลุมพรางกลลวง คุณเปนใครกันแน

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlLzNhYUNBN0lEbEM5ZkNDclBVVWRGUHZXMUNVYjg5ajVNZ1FhTzY3U3ciLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


จุดประสงค
การเรียนรู

เขาใจ
วาคนที่อยูในโลกออนไลนอาจไมใช
ตัวตนที่แทจริง

ตองมั่นใจ
วาคน ๆ นั้นเปนคนเดียว กับที่เขาบอกจริง ๆ 
กอนตอบกลับ

ถาม
หรือขอความชวยเหลือจากผูใหญ 
ถาระบุไมไดจริง ๆ วาคน ๆ นั้นเปนใคร

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2Q5UElNaVF2Y21CSEJxcU5YQXVONFVWNnV5V2hLU0JxUlpiV2VKclIiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


คุณจะรูไดอยางไรวาเปนพวกเขาจริง ๆ 

มาคุยกัน

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1hUUldkSXYxamdoRzBOT2NmUXc2b0FrVUZjR2NzTkJnZ3Uzb3hkMjkiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


คุณเปนใครกันแน ?
กิจกรรม !

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL09yWEhHT3NycHM5aGNGMVVBUjcwTmE4amdjUmpOQmx6N2lvdUZJYlIiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


แจกใบงาน 



คุณเปนใครกันแน ?

กลุมที่ 4 กลุมที่ 5

แบงกลุมตามที่ครูกําหนด

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1pYUEJORWZjQ1R0NVg3aElDZWNwV0o5MmJGUzdxODlFNm5Fd0ZBOWQiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


ทําตามคําแนะนําสําหรับกลุมของคุณ

กลุมที่ 4
สถานการณที่ 4

กลุมที่ 5
สถานการณที่ 5

กลุมที่ 1
สถานการณที่ 1

กลุมที่ 2
สถานการณที่ 2

กลุมที่ 3
สถานการณที่ 3

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL29TVjZZN3dRNWZCdktIcUNoQ3ZCbU5DMUJrRmhlMktRZ3R2Y2VQQ00iLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


กลุมที่ 1
สถานการณที่ 

1

คุณคิดวาคุณควรตอบอยางไรอานสถานการณและหารือ
คุณคิดวาควรตอบอยางไร 
เตรียมพรอมที่จะแสดงสถานการณ
และการตอบกลับของคุณ

คุณไดรับคําขอติดตามจากคนแปลกหนา

“เฮ! คุณดูเหมือนเปนคนสนุกสนาน ที่จะออกไป
เที่ยวกัน มาสนุกดวยกันเถอะ! คุณสามารถเพิ่มฉัน
ลงในรายชื่อเพื่อนของคุณไดไหม?
-อูด”

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0IiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzkwZmJkNjNkMl8yXzQ0MCIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQvODlmMjVhZTEtMGE1OS00YThiLThiYzYtMDBjMjQ0M2IxZjM0IiwiYmlhIjp7Imluc3RhbGxhdGlvbkRvbWFpbiI6InNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uVXNlciI6InN1cGFjaGFpQHNjdXJ2ZXRoYWkuY29tIiwiaW5zdGFsbGF0aW9uRGF0ZSI6MTU4MDkxMjY1NDg2NywiaW5zdGFsbGF0aW9uSWQiOiJiaWEtUTBXVllIa1R4WFd0aGM1d2FwZXpjenE0WHlnU0drMkhWT3RrNmx6UiIsIm9yaWdpbmFsUHJlc2VudGF0aW9uSWQiOiIxWlo5anA0LUJlS05Ga0piZllxWi1hYjRXdmpBLUJBOG1UMlg4TjFFUWFmNCJ9fQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


กลุมที่ 2
สถานการณที่ 

2

คุณคิดวาคุณควรตอบอยางไรอานสถานการณและหารือ คุณคิด
วาควรตอบอยางไร  เตรียมพรอมที่
จะแสดงสถานการณและการตอบ
กลับของคุณ

นักเรียนไดรับขอความทางโทรศัพทมือถือ
จากคนที่คุณไมรูจัก

“ หวัดดีนี่ โย นะ ! จําฉันไดมั้ยเราเจอกัน
ชวงซัมเมอร?"

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2htUm83TWJFM3d0anVrZFpPM0U5VUlNWm1VTjZuRHlYOExYdUVLbXQiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


กลุมที่ 3
สถานการณที่ 

3 

คุณคิดวาคุณควรตอบอยางไรอานสถานการณและหารือ คุณคิด
วาควรตอบอยางไร  เตรียมพรอมที่
จะแสดงสถานการณและการตอบ
กลับของคุณ

นักเรียนไดรับขอความจากคนที่คุณไมไดติดตาม

“หวัดดี! ชอบโพสตของคุณมากเลย! คุณตลกมาก 
ขอเบอรโทรศัพทของคุณหนอย เราจะไดคุยกัน
มากกวานี้!”

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL083M2RtMHVwa0dadTNZbXJYU0c3QWdKbFBwczdZdkIwbGphTHVycDMiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


กลุมที่ 4
สถานการณที่ 

4

คุณคิดวาคุณควรตอบอยางไรอานสถานการณและหารือ คุณคิด
วาควรตอบอยางไร  เตรียมพรอมที่
จะแสดงสถานการณและการตอบ
กลับของคุณ

คุณไดรับขอความแชทจากคนที่คุณไมรูจัก

“ ฉันเห็นคุณในวิชาคณิตศาสตรวันนี้ คุณนารักสุด 
ๆ เลย! บานคุณอยูที่ไหนเหรอ? ฉันไปหาไดนะ

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL1pOVHdWczNpUnZmeGxCVmE1Y3hsU2Naa1pkWkN4ak00TmtZbUN5SjMiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


กลุมที่ 5
สถานการณที่ 

5

คุณคิดวาคุณควรตอบอยางไรอานสถานการณและหารือ คุณคิด
วาควรตอบอยางไร  เตรียมพรอมที่
จะแสดงสถานการณและการตอบ
กลับของคุณ

คุณไดรับขอความออนไลน

“ หวัดดีฉันเพิ่งพบยอดเพื่อนของคุณ! เขาเลาเรื่อง
คุณใหฉันฟงจนฉันอยากเจอคุณเลย บานคุณอยู
ไหนเหรอ “

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2ZuVktQbkNaN3ZSSmlJaGZhNjVEc1ZHY2ZzUWVWMGxNaVl6YTJleEsiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุด

ที่คุณไดเรียนรูในวันนี้ ?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzhlOWFlZjA4YV8yXzE3NTQiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjEwV1Q3NzRQZWNZLUxEMWpGb3dGMFltd3k0VjhVRzFrTEJsdlV5SEtYZU5jLzk3NDZiMGEwLTRmZTQtNDhhZS1hNzJiLWY1N2Q1NTRmN2I2NyIsImJpYSI6eyJpbnN0YWxsYXRpb25Eb21haW4iOiJzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvblVzZXIiOiJzdXBhY2hhaUBzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvbkRhdGUiOjE1ODA5MTI2NTQ4NjcsImluc3RhbGxhdGlvbklkIjoiYmlhLVEwV1ZZSGtUeFhXdGhjNXdhcGV6Y3pxNFh5Z1NHazJIVk90azZselIiLCJvcmlnaW5hbFByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifX0=pearId=magic-pear-metadata-identifier


ขอคิด

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL3E5bGRlZnFEUXFCbzRwTnFYUkMxQVBqT1pmOUNjODFkNHVJZlFHSkwiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFaWjlqcDQtQmVLTkZrSmJmWXFaLWFiNFd2akEtQkE4bVQyWDhOMUVRYWY0In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMVpaOWpwNC1CZUtORmtKYmZZcVotYWI0V3ZqQS1CQThtVDJYOE4xRVFhZjQifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


นักเรียนสามารถควบคุมไดวา จะคุยกับใครในโลกออนไลน ตรวจสอบใหแนใจกอนคุย วาเคา

เปนคนๆ นั้นจริงๆ 



ไดเวลา Interland !! 



g.co/BeInternetAwesome





ตัวอยางกิจกรรม 



แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นในทางที่เปนบวก
และมีประสิทธิภาพ

ตอบสนอง
ตอเรื่องในดานลบดวยวิธีที่สรางสรรค
และมีอารยธรรม

จุดประสงค
การเรียนรู

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2dLV1B4ZWxuSTBvYTlEMHVLSERra2RWMEpXUXZxNUVXSXlYQmpZdWQiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFPRFpRZkdZOWhDMGU2OW5IZkhQeDRpRFJ4SzVCUmU2cm1CUWtXMThZZkVRIn0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMU9EWlFmR1k5aEMwZTY5bkhmSFB4NGlEUnhLNUJSZTZybUJRa1cxOFlmRVEifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


การเปลี่ยนเรื่องลบเปนเรื่องบวก

มาคุยกัน

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiYmlhLWluc3RhbGxlZCIsImxhc3RFZGl0ZWRCeSI6IjEwOTI2ODYzNDE1NzA5ODczMjcyMiIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiYmlhLXNsaWRlL2hSWGhuekF6M0pTZnBQY21SMXR4elp6MTY3Q2RueG9uaXd5eHdiSmEiLCJiaWEiOnsiaW5zdGFsbGF0aW9uRG9tYWluIjoic2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25Vc2VyIjoic3VwYWNoYWlAc2N1cnZldGhhaS5jb20iLCJpbnN0YWxsYXRpb25EYXRlIjoxNTgwOTEyNjU0ODY3LCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6ImJpYS1RMFdWWUhrVHhYV3RoYzV3YXBlemN6cTRYeWdTR2sySFZPdGs2bHpSIiwib3JpZ2luYWxQcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFJLUltWnFTQ05DZDd0bmVocTFOQlI4b0tKQ0wzVEtQVnV2aEtmNDBiVlp3In0sInByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMUktSW1acVNDTkNkN3RuZWhxMU5CUjhvS0pDTDNUS1BWdXZoS2Y0MGJWWncifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


การกระทําของเราอะไรบางที่เราทําไดใหสามารถเปลี่ยนปฏิสัมพันธเชิงลบ

ใหกลายเปนบวก 



แจกใบงาน 



อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุด

ที่คุณไดเรียนรูในวันนี้ ?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzhlOWFlZjA4YV8yXzE3NTQiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjEwV1Q3NzRQZWNZLUxEMWpGb3dGMFltd3k0VjhVRzFrTEJsdlV5SEtYZU5jLzk3NDZiMGEwLTRmZTQtNDhhZS1hNzJiLWY1N2Q1NTRmN2I2NyIsImJpYSI6eyJpbnN0YWxsYXRpb25Eb21haW4iOiJzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvblVzZXIiOiJzdXBhY2hhaUBzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvbkRhdGUiOjE1ODA5MTI2NTQ4NjcsImluc3RhbGxhdGlvbklkIjoiYmlhLVEwV1ZZSGtUeFhXdGhjNXdhcGV6Y3pxNFh5Z1NHazJIVk90azZselIiLCJvcmlnaW5hbFByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifX0=pearId=magic-pear-metadata-identifier


แจกใบงาน 



ตัวอยางกิจกรรม 



แจก

ใบงาน 



อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุด

ที่คุณไดเรียนรูในวันนี้ ?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDgxMTg1MDQxNjYzNDkzODgwMTMiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjF3WGx0Z3Z1WlVnNFB3Z2JodDgwdlVBVy1sOE8wak9HM05xYXhWdGxDcmlZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMzhlOWFlZjA4YV8yXzE3NTQiLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6IjEwV1Q3NzRQZWNZLUxEMWpGb3dGMFltd3k0VjhVRzFrTEJsdlV5SEtYZU5jLzk3NDZiMGEwLTRmZTQtNDhhZS1hNzJiLWY1N2Q1NTRmN2I2NyIsImJpYSI6eyJpbnN0YWxsYXRpb25Eb21haW4iOiJzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvblVzZXIiOiJzdXBhY2hhaUBzY3VydmV0aGFpLmNvbSIsImluc3RhbGxhdGlvbkRhdGUiOjE1ODA5MTI2NTQ4NjcsImluc3RhbGxhdGlvbklkIjoiYmlhLVEwV1ZZSGtUeFhXdGhjNXdhcGV6Y3pxNFh5Z1NHazJIVk90azZselIiLCJvcmlnaW5hbFByZXNlbnRhdGlvbklkIjoiMXdYbHRndnVaVWc0UHdnYmh0ODB2VUFXLWw4TzBqT0czTnFheFZ0bENyaVkifX0=pearId=magic-pear-metadata-identifier


สะทอนการเรียนรู 



Learn more and play at
g.co/BeInternetAwesome

ถาม-ตอบ 



แบบสอบถามหลังเรียน 

http://gg.gg/bia2020



หลักสูตรความปลอดภัย
และการเปนพลเมืองในโลกดิจิทัล - BIA

http://gg.gg/fbbia2020


