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กิจกรรมพัฒนาการคิด 

กิจกรรมพัฒนาพุทธิพิสมัยหรือสมอง (Head) ที่ท าเพ่ิมเติมนี้ ด าเนินกิจกรรมด้วยหลักการ
ส าคัญ 5 ประการ คือ “(1) ชวนคิด (2) ขบคิด (3) สะท้อนคิด (4)  คิดต่อยอด และ (5) ประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ” ซึ่งในบางกิจกรรมอาจมีครบทุกหลักการ แต่บางกิจกรรมอาจเลือก 
บางหลักการเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมซึ่ งมีความหลากหลายแตกต่างกัน โดย  
5 หลักการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กิจกรรมชวนคิด เป็นกิจกรรมที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ 
ตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ซึ่งค าถามที่ดี ควรเป็นค าถามที่ไม่ใช่ค าตอบผิดถูก แต่เป็นค าตอบที่ 
ท้าทาย อยากให้นักเรียนค้นหาค าตอบ 

(2) กิจกรรมขบคิด  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้คิดจากการลงมือท างาน โดยเน้นการคิด
ขั้นสูงที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดท่ีซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมนี้ 
ครูจึงต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และช่วยให้การท างานของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  

(3) กิจกรรมสะท้อนคิด  เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนหลังนักเรียนได้ท ากิจกรรมขบคิดเสร็จสิ้นแล้ว 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปอย่างรอบคอบ และวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ให้ดีขึ้น อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการควบคุมการรู้คิดของตนเอง  (Meta-Cognition) 

(4) กิจกรรมคิดต่อยอด เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมสะท้อนคิด มาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย และท้าทายความสามารถของผู้เรียนมากกว่าเดิม  

(5) กิจกรรมประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
มุ่งประเมินเพ่ือดูพัฒนาการ ความส าเร็จของนักเรียนแต่ละคน เทียบกับเกณฑ์ความส าเร็จ เพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป 

 
 ทั้ง 5 กิจกรรมข้างต้น จะด าเนินการผ่านการตั้งค าถามจากครู เพราะค าถามเป็นสิ่งส าคัญที่
จะจุดประกายให้นักเรียนใคร่เรียน ใคร่รู้ ใคร่แสวงหาความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด การตั้งค าถามใน
กิจกรรม ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเป็น เพราะผู้เรียนจะคอยคิดตอบปัญหาที่ผู้สอน
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ถามอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ การฝึกให้นักเรียนถามตนเองเพ่ือตรวจสอบความคิดของตนเอง ก็เป็น
การรู้คิดขั้นสูง หรือเป็นการฝึกคิดเรื่องการคิด (Meta-Cognition) ทั้งนี้การใช้ค าถาม ควรใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ส่งเสริมการคิดควบคู่ไปด้วยกัน เช่น  การใช้ค าถามตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
แนวคิดของเบญจามิน บลูม (Benjamin Bloom,1995) ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป ทั้งนี้ 
ครูผู้สอนจึงควรวางแผนการตั้งค าถามที่มีเป้าหมายชัดเจน และระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้การตั้งค าถามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้าน 
พุทธิพิสัยหรือสมอง จึงให้ความส าคัญกับการตั้งค าถามด้วยการยกตัวอย่างค าถามขั้นสูงไว้ในทุกๆ 
ระยะของการจัดกิจกรรมในขั้นเรียน 
 ลักษณะการใช้ค าถามท่ีดี  
 นอกจากผู้สอนต้องรู้จักการใช้ค าถามประเภทต่าง ๆ แล้วควรต้องรู้จักใช้ทั้งค าถามระดับต่ า
หรือง่ายปนกับค าถามระดับสูง หรือค าถามยาก เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนคิดทั้งง่ายและยากขึ้นเป็นล าดับ 
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพ่ือที่จะสามารถ
ตัดสิน จะท าจะเชื่อ หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและถูกทาง นอกจากการฝึกใช้ประเภทค าถาม
แล้ว ยังต้องฝึกการถามในลักษณะดี หลีกเลี่ยงลักษณะไม่ดี ลักษณะการใช้ค าถามท่ีดี มีดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมค าถามล่วงหน้า เพราะจะสามารถถามได้อย่างเรียงล าดับตามความง่ายยาก ตามล าดับ
เนื้อหา และช่วยให้มีความมั่นใจในการถาม 

2. ถามอย่างมั่นใจโดยใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด 
3. ถามแล้วต้องมีเวลารอคอย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งเก่งและไม่เก่งได้คิดอย่างทั่วถึง 

จากนั้นจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบค าถาม ไม่ก าหนดผู้ตอบก่อนถามค าถาม 
4. ถามทีละคน และตอบทีละคน แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบหลาย ๆ คน ในค าถาม

เดียวกัน 
5. ถามแล้วไม่ทวนค าถาม และไม่ทวนค าตอบ 
6. ควรใช้ท่าทาง เสียงประกอบการถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
7. ควรใช้ค าถามปูพ้ืน เมื่อตอบค าถามแรกไม่ได้ 
8. ควรใช้ค าถามง่ายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ 
9. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนถามค าถามผู้สอน 
ผู้สอนที่มีทักษะการใช้ค าถาม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจประเภทของค าถามต่าง ๆ 

รวมทั้งรู้ลักษณะที่ดีของการถาม และรู้วิธีหลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่ดีของการถาม และต้องเป็นผู้สามารถ
น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการถามค าถามผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

บทต่อไปจึงมีเป้าหมายให้ครูเข้าใจประเภทของค าถามต่างๆ ตามตามแนวคิดของเบญจามิน 
บลูม (BLOOM’S TAXONOMY) เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพห้องเรียน 
ที่แตกต่างกันได้ 
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แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีเกี่ยวกับตั้งค าถาม 
 
]= 

 

 

 

 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ได้พัฒนาจุดมุ่งหมายทางการศึกษาขึ้นในช่วง
ทศวรรษท่ี 6 ของศตวรรษท่ี 20 (1950-1959) เพื่อช่วยครู นักการศึกษา และผู้บริหาร
ทางการศึกษา ในการจ าแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมได้รับการยอมรับและมีการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง เช่น การน าไปใช้ในชั้นเรียนในฐานะเครื่องมือส าหรับวางแผนการ
เรียนการสอน การตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์  ส าหรับจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาท่ีได้มีการปรับปรุงนั้นคือ ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกระบวนการทาง
ปัญญาท่ีเป็นล าดับขั้นและจะค่อยๆ เพ่ิมความซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆ  
 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การแบ่งสติปัญญาของบลูมท่ีเรียงจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นที่

ซับซ้อนเป็น 6 ขั้น คือ ขั้นความรู้ ขั้นความเข้าใจ ขั้นการน าความรู้ไปใช้ ขั้นการวิเคราะห์ 

ขั้นการสังเคราะห์ และ ขั้นประเมินค่า นั้น ในบางวิชาไม่ได้เรียงล าดับการใช้สติปัญญาตาม

แบบท่ีบลูมได้ก าหนดไว้ ดังเช่น สายวิทยาศาสตร์ การเรียงล าดับความรู้อาจจะไม่ตรงกัน 

ดังเช่น การสังเคราะห์ตามการแบ่งของบลูมอยู่ในขั้นท่ี 5 แต่ในวิทยาศาสตร์พบว่า การ

สังเคราะห์นั้นเป็นการคิดในขั้นท่ี 2 ต่อจากความจ า และในบางเร่ือง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 

การใช้สติปัญญาในขั้นการประเมินค่าก็เป็นขั้นที่ไม่พบในความคิด 

 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น แอนเดอร์สัน (Anderson) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบลูมได้ศึกษา

ร่วมกับครัทวอล (Krathwohl) ในช่วงป ีค.ศ.1995-2000 ในเรื่องจุดมุ่งหมายทางการศึกษา

ในด้านพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และในปี 2001 ท้ังสองคนได้เสนอจุดมุ่งหมาย

ทางการศึกษาฉบับใหม่ท่ีปรับปรุงจากฉบับปี 1965 โดยได้น าเสนอการจัดแบ่งใหม่ออกเป็น 

6 ขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

BLOOM’S 
TAXONOMY 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

ของบลูมได้รับการยอมรับและน าไปใช้ 

อย่างกว้างขวางรวมถึงจ าแนกความ

แตกต่างระหว่าง “ความคิดระดับสูงกับ

ความคิดระดับต่ า” 
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การเปลี่ยนแปลงในการนิยามค าศัพท์ 
 การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธพิสัยของบลูม ได้มีการปรับปรุงใน
เรื่องของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่ โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ ชื่อของกระบวนการทาง
ปัญญา ท้ัง 6 ขั้น จะเปลี่ยนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา เนื่องจากจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่นี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการคิดและการคิดเป็นกระบวนการ
ของการกระท า ดังนั้น จุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่นี้ จึงใช้ค ากริยาเพ่ืออธิบาย
กระบวนการทางปัญญาในลักษณะของการกระท า 

2. ค าอธิบายหรือค านิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละล าดับขั้น จะถูก
แทนท่ีด้วยค ากริยา และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับขั้นด้วย 

3. ในขั้นความรู้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจาก ความรู้คือผลลัพธ์หรือผลผลิตของ
การคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนั้น ค าว่า ความรู้ จึงแทนท่ีด้วยค าว่า จ า 

4. กระบวนการทางปัญญาในขั้นความเข้าใจ และการสังเคราะห์ ได้ถูกน าเข้าไป
รวมไว้ในขั้น เช้าใจ และคิดสร้างสรรค์ ตามล าดับ เพื่อให้สามารถสะท้อนธรรมชาติชองการ
คิดที่นิยามไว้ในแต่ละล าดับขั้น 

ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยขอ

งบลูมท่ีปรับปรุงใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) มีค านิยามและค ากริยาท่ีแสดง

พฤติกรรมแต่ละกระบวนการ รายละเอียดดังนี้ 
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     จ า    เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถ
ของสมองใน
การระลึกได้ 
จ าความรู้ 
สารสนเทศ 
แสดงรายการ
ได้ ระบุ บอก
ช่ือได้ ซึ่งเป็น
ความจ าระยะ
ยาว 

ความสามารถ
ของสมองใน 
การแปล สร้าง
ความหมาย 
ยกตัวอย่าง 
สรุป อ้างอิง 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 

ใช้กระบวนการ
ที่ได้เรยีนรูผ้่าน
กระบวนการ
คิดใน
สถานการณ์
ใหม่หรือ
สถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน 

เป็นการแยก
ความรู้ออก 
เป็นส่วนๆ โดย
สามารถให้
เหตุผลว่า 
ความรูส้่วน 
ย่อยที่แยก 
แต่ละส่วนมี
ความเกี่ยวข้อง
กับโครงสร้าง
ของความรู้
ทั้งหมดอย่างไร  

ความสามารถของ
สติปัญญาเกีย่วกับ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ทดสอบ
เพื่อค้นหาความไม่
สอดคล้องหรือ
ความขัดแย้งใน
กระบวนการหรือ
ผลผลติและการ
วิพากษ์ต่างๆ เพื่อ
การตัดสิน 

ความสามารถของ
สติปัญญาในการ
สร้างสิ่งใหม ่จาก
สิ่งที่เคยเรียนรู้
หรือพบเห็นใน
บริบทต่างๆ ท่ี
สามารถในการ
สร้างสรรคส์ร้าง
งาน วางแผนงาน
และด าเนินงาน
ตามกระบวนการ
จนไดร้ับ
ความส าเร็จ  

ค ากริยา 

-ระบ ุ
-ระลึก 
-บอก 
-ท่อง 
-ให้รายการ 
-ท าซ้ า 
-จ า 
-ให้
ความหมาย 
-ให้นิยาม 
-เล่า 
-ชี ้

-อธิบาย 
-แปล 
-ถอดความ 
-ยกตัวอย่าง 
-วาด 
-ภาพประกอบ 
-จัดหมู่ 
-ย่อความ 
-สรุป 
-ตีความ 
-แสดงแผนผัง 
-บอกใจความ
ส าคัญ 

-ใช้ 
-แทน 
-
เปลี่ยนแปลง 
-แก้ปัญหา 
-เสนอ 
-แก้ไข 
-สร้าง 
-เตรียม
ด าเนินการ 
-เลือกใช้
แทน 
-สาธิต 
 

-จ าแนก 
-แยกแยะ 
-เปรียบเทียบ 
-จัดประเภท 
-จุดเน้น 
-บอกความ 
แตกต่าง 
-คาดการณ์ 
-หา
ความสัมพันธ์ 
-หาเหตุและ
ผล 
 

-ตัดสิน 
-เลือก 
-เรียงล าดับ 
-จัดอันดับ 
-ประเมิน 
-ป้องกัน 
-โต้แย้ง 
-วิพากษ์วิจารณ์ 
 

-ออกแบบ 
-สร้าง  
-เสนอสิ่งใหม่ 
-ประดิษฐ์ 
-วางแผน 
-เสนอ 
-จัดตั้ง 
-ริเริ่ม 
-ท านาย 
-แต่ง 

 

LOWER HIGHER 

ความหมาย 
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  จ า    เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
สิ่งท่ีถามถึง 

-ศัพท์ 
-วิธีการ 
-เกณฑ์ 
-ระเบียบ  
-บุคคล  
-แบบแผน 
-เหตุการณ ์ 
-ทฤษฎี 
-สัญลักษณ์ 
-เวลา  
-กฎ  

-ศัพท์ 
-ความหมาย 
-ค านิยาม 
-ผลกระทบ  
-วิธีการ 
-กระบวนการ 
-ทฤษฎี  
-หลักการ 
-แบบแผน  
-โครงสร้าง  
-สถานการณ์ 

 

-กฎ  
-หลักการ  
-ทฤษฎี  
-ปรากฏการณ์  
-สิ่งที่เป็นนามธรรม  
-วิธีการ  
-กระบวนการ 
-ปัญหาข้อสรุป -
ข้อเท็จจริง 

-ข้อมูล  
-ข้อความ  
-เรื่องราว  
-เหตุการณ์/ 
เหตุและผล  
-องค์ประกอบ 
–โครงสร้าง 
-วิธีการ  
-กระบวนการ 

-ข้อมูล  
-ข้อเท็จจริง  
-ความถูกต้อง 
-ความแม่นยา  
-มาตรฐาน  
-เกณฑ์ 
-คุณภาพ  
-ประสิทธิภาพ 
-ความเชื่อมั่น  
-อคติ 
-ประโยชน์ 
-ค่านิยม 

-ความคิด  
-การศึกษา 
-ค้นคว้า  
-แผนงาน/ 
สมมติฐาน  
-จุดมุ่งหมาย/ 
โครงสร้าง  
-รูปแบบ  
-แบบแผน  
-ส่วนประกอบ 
-ความสัมพันธ์  

ตัวอย่างค าถาม 
อะไร? 
ที่ไหน? 
เมื่อไหร่? 
อันไหน? 
 

จะสรุปได้
อย่างไร? 
ความหมายคือ
อะไร? 
นักเรียนจะบอก
ความหมายของ
ค าว่าอย่างไร? 

นักเรียนจะแกป้ัญหานี้
อย่างไร? 
นักเรียนประยุกตส์ิ่งที่
นักเรียนได้เรียนรูไ้ป
เพื่อพัฒนาได้ อย่างไร? 

แก่นของเรื่องคือ
อะไร? 
เหตุผลของ
ความคิดคือ
อะไร? 
อะไรคือ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง....กับ...? 

นักเรียน
จัดล าดับ
อย่างไร? 
ท าไมถึงดีกว่า 
เห็นด้วยหรือไม่ 
?เพราะเหตุใด? 
เลือกตัวไหน? 

ออกแบบ
อย่างไร? 
สร้างให้แตกตา่ง
ได้อย่างไร? 

 

 

 

LOWER HIGHER 
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กจิกรรมพัฒนาการคิด 

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการฝึกคิดเลขเร็ว 
คิดเลขคล่อง คิดเป็นระบบ คิดรวดเร็ว 

ในรูปของเกม โดยนักเรียนได้เรียนปนเล่น 
 

น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

เป็นเกมท่ีเหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น สามารถน าไปเล่นเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
โดยการจับคู่ เป็นทีม หรือกิจกรรมวงกลม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอสเวิรด์จ ำนวน 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
นักเรียนควรรู้และมีทักษะเรื่องการบวก 
การลบ และการคูณ 

ข้อเสนอแนะ 
1.  สามารถเพ่ิมลดจ านวนช่องในแต่ละ

กิจกรรมได้ 
2. เตรียมสื่อกิจกรรมให้เท่ากับ 

จ านวนนักเรียน 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. มีเจตคติท่ีดีกับคณิตศาสตร์ 
2. ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 



 
2 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: ครอสเวิร์ดจ ำนวน 

ขั้นตอนกิจกรรม 

1.  ครูทบทวนความรู้การบวก โดยเริ่มจากจ านวนง่ายๆ เช่น บวกทีละ 2 

บวกทีละ 3 การบวกให้ได้ผลบวกเท่ากับ 10 

2. ครูแจกหมวกให้กับนักเรียนทุกคนๆ ละ 1 ใบ ซึ่งเป็นหมวกที่มีหมายเลข

จ านวนระบุอยู่ จ านวน  1 หมายเลข 

3. ชี้แจงกติกา 

- ให้แต่ละคนส ารวจดูว่า ตนเองได้จ านวนอะไร 

- ในการเล่น ครูจะขานจ านวนขึ้นมา 1 จ านวน ให้นักเรียนพยายาม

รวมกลุ่มกับเพ่ือน เพ่ือให้ได้จ านวนตามที่ครูบอก เช่น ถ้าครูบอก  

“6” จะมีจ านวนใดบ้างที่จับกันได้ (เว้นช่วงให้นักเรียนตอบ เช่น 

3+3, 1+2+3) หรือนักเรียนที่ได้ 6 อาจไม่ต้องรวมกลุ่มกับใคร) 

- ใครรวมกลุ่มได้แล้ว ให้นั่งลง 

- มีเวลาในการรวมกลุ่มข้อละ 30 วินาที (ปรับเวลาได้ตามความ

เหมาะสม) ถ้าเสียงนกหวีดดัง ใครที่ยังจับกลุ่มไม่ได้จะโดนท าโทษ 

(วิธีการลงโทษ อาจเป็นการเต้น หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) 

4. รอบท่ี 1 ครูบอกจ านวนไม่เกิน 10 ให้นักเรียนทดลองเล่น เพ่ือซักซ้อม

ความเข้าใจ 

5. เมื่อสิ้นเสียงนกหวีด ให้แยกนักเรียนที่ยังจับกลุ่มไม่ได้ออกไปก่อน  

แล้วไปตรวจค าตอบทีละกลุ่ม โดยครูพูดแต่ละจ านวนในกลุ่ม และฝึกให้

นักเรียนบวกไปพร้อมกัน (ครูจดจ านวนและเฉลยแต่ละกลุ่มที่กระดาน) 

6. ในรอบแรกๆ อาจบอกจ านวนไม่เกิน 10 เมื่อครูสังเกตว่า เด็กๆ เริ่ม

บวกกันได้แล้วค่อยเพ่ิมความยากข้ึน หรือให้นักเรียนสลับหมวก 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมสมอง 
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1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 3-5 คน  

2. นักเรียนจะได้รับแผ่นครอสเวิร์ด  กลุ่มละ 1 แผ่น 

3. อธิบายวิธีการเล่นให้นักเรียนเข้าใจ ดังนี้ 

- ให้นักเรียนส ารวจแผ่นตารางครอสเวิร์ดจ านวน 

- ครูจะก าหนดโจทย์แก่นักเรียน ให้นักเรียนหาตัวเลขที่ติดกันในแนว 

นอน หรือแนวตั้ง กี่จ านวนก็ได้ ให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ก าหนด ใคร

หาได้ถูกต้องเร็วที่สุด และจ านวนมากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ  

- หลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกผลลัพธ์ที่ได้มาตั้งเป็นโจทย์ปัญหา 2 ข้อ 

เช่น แม่ให้เงินสมชาย 8 บาท ยายให้อีก 2 บาท สมชายจะมีเงิน 

กี่บาท พร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวอย่าง เช่น 8+2 =  

 

 
 
 

ตัวอย่างบัตรครอสเวิร์ดจ านวน 

 

 

 

 

     

4.  ครูแจกบัตรเกมสนุกกับตัวเลข ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนขึ้นในหลายลักษณะ 

เช่น  

–  บวกตัวเลขให้ได้ 10 เป็นตัวเลขติดกันในแนวนอน หรือ แนวตั้ง หรือ 

แนวทแยง 

- หาตัวเลข 3 จ านวนติดกัน ที่บวกแล้ว ได้ผลลัพธ์ 10 ตามแนวตั้ง 

แนวนอน หรือ แนวทแยง 

 

 

คิดประยกุต์ควำมรู้ 

คิดไว คิดคลอ่ง 

เพ่ือความท้าท้าย เด็กแต่ละคน ควรได้บัตรเกม ที่มีผลลัพธ์ต่างกัน แต่ใช้

วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกัน  

ครูสามารถปรับตัวเลข และช่องจ านวนให้มากข้ึน เพ่ือฝึกกระบวนการคิดที่ซับซ้อนขึ้น  

สนุกกับเกม 
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5.  ท้ายกิจกรรม ครูทบทวนจ านวนและผลบวก และเชื่อมโยงกับ

เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยค าถาม  

- ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนได้บวกเลขในสถานการณ์ใดบ้าง 

- หากให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหา ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์เหล่านั้น 

จะตั้งโจทย์ว่าอย่างไร 

 

 

 

ประเมินผล 

   เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียน ดังนั้น เมื่อจบเกมแต่ละครั้ง หากพบว่านักเรียนวงผิด หรือ หาค าตอบไม่เจอ 
ไม่ครบถ้วน ครูควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทันที  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้ค าถาม 

- นักเรียนมั่นใจในค าตอบของตนเองหรือไม่ 
- นักเรียนทุกคนเห็นด้วยกับค าตอบนี้ หรือไม่ มีใครมีความเห็นอื่นหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่า ค าตอบนี้ถูกต้องแล้ว หรือมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
- นักเรียนใช้วิธีการอย่างไร ที่จะคิดได้เร็ว และถูกต้องที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามสุดท้าย ควรให้นักเรียนได้ใช้เวลาคิด และเขียนบนกระดาษ   

ค ำถำมวดัควำมเข้ำใจ 
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ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ................................ 

 

 

 

 

2 9 7 2 1 

5 5 6 2 8 

9 6 3 6 2 

0 2 9 4 6 

8 5 1 7 2 

 

 

เฉลย 

 

2 9 7 2 1 

5 5 6 2 8 

9 6 3 6 2 

0 2 9 4 6 

8 5 1 7 2 
 

 

 

 

 

 

 

มีเลขอะไรบวกกนัแล้ว ได้ผลลพัธ์ เทำ่กบั 10 
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ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ................................ 

 

 

 

 

1 5 8 3 4 3 

8 6 0 6 5 1 

4 4 1 3 8 5 

0 8 6 5 7 2 

2 7 2 3 6 4 

9 4 5 4 2 1 

7 3 1 0 5 7 

3 9 4 2 6 2 
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6 5 2 4 1 7 

3 2 8 5 9 4 

2 4 2 7 6 3 

6 3 9 2 0 4 

5 8 4 6 3 9 

3 4 8 2 1 5 
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ค ำอธิบำยกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้ำนที่สองของฉัน 

ข้อเสนอแนะ 

-  กิจกรรมนี้เหมาะกับโรงเรียน 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีห้องเรียน
จ านวนไม่มาก  
-  กิจกรรมนี้สามารถจัดแบบคละชั้นได้ 
-  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องใช้เวลา 5-6 
ชั่วโมง 

ควรรู้อะไรมาก่อน 
- การท าความสะอาดที่อยู่อาศัย 

- การจัดเก็บสิ่งของให้เป็น
ระเบียบ 

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 

- กิจกรรมนี้เหมาะกับการร่วมกัน
ด าเนินการทั้งโรงเรียนในช่วงเดียวกัน  
- ครูทุกคนในแต่ละชั้นเรียนมีส่วนร่วม  

เกณฑ์ความส าเร็จ 
- ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตาม

กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ 

- อธิบายวิธีการและประโยชน์การ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือส่วนรวม  

 
กิจกรรมพัฒนำกำรคิด 

ในช่วงแรกผู้เรียนจะได้พัฒนาการคิด 
ประเมินค่า (Evaluating) โดยนักเรียนจะถูกฝึกให้ใช้
เกณฑ์ที่ก าหนดพิจารณาเลือกห้อง พร้อมให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  
 ครูจะได้ใช้เทคนิคค าถาม (Questioning 
technique) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน 
คิดวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ (System 
Thinking) และให้นักเรียนได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(Creative Thinking) ในการออกแบบห้องเรียน โดย
ใช้หลักการเดียวกับการจัดบ้านให้หน้าอยู่ เสมือนเป็น 
“บ้ำนหลังที่ 2” รวมถึงตกแต่งห้องเรียนโดยใช้วัสดุ
เหลือใช้  
 ตลอดระยะเวลาการท างาน ครูจะชักชวนให้
นักเรียนคิดทบทวนการท างาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
เพ่ือการพัฒนางานให้ดีขึ้น  
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ขั้นตอนกิจกรรม 

 
 

1. แสดงภาพให้นักเรียนเปรียบเทียบห้อง 4 ลักษณะที่แตกต่างกัน ครูแจกสติกเกอร์
ดาว 2 สี ให้นักเรียนออกมาติดสติกเกอร์ดาวบนภาพ โดยก าหนดเกณฑ์ให้
นักเรียนพิจาณาดังนี้ 
- สติกเกอร์อันแรก ให้ติดบนภาพห้องที่อาศัยได้อย่างปลอดภัย  
- สติกเกอร์อันที่สอง ให้ติดบนภาพห้องที่ท าให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพแข็งแรง 

 
 
 

 

          
    

   
 

2. เมื่อนักเรียนติดสติกเกอร์ดาว เรียบร้อยแล้ว ครูตั้งค าถาม 

- บ้าน 2 หลังนี้ แตกต่างกันอย่างไร  

- ท าไมนักเรียนถึงเลือกติดสติกเกอร์บนภาพบ้านหลังที่ 1 

- ท าไมนักเรียนถึงเลือกติดสติกเกอร์บนภาพบ้านหลังที่ 2 

- บ้าน 2 หลังนี้ หลังไหนปลอดภัยมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

- บ้าน 2 หลังนี้ หลังไหนท าให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง เพราะเหตุใด 

 
 
 
 
 

กิจกรรมชวนคิด 

คิดประเมินค่า 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 

ครูควรเขียนค ำถำมบนกระดำน ส ำหรับเด็กเลก็ ครูควรเขียนประเด็นส ำคญัจำกค ำพดูของนกัเรียนบนกระดำน 

แตถ้่ำนกัเรียนสำมำรถเขยีนได้แล้ว ให้นกัเรียนสรุปและเขียนบนกระดำน 

พัฒนาทักษะ 

การใช้เหตุผล 

คิดวิเคราะห์ 

กิจกรรมเน้น 

การคิดขั้นสูง 
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3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย จากค าถาม  

“ถ้าต้องการให้บ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนมีความอบอุ่น มีความสุข นักเรียน
ต้องการบ้านลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด”  
 
 

 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  (ตามห้องเรียน/ชั้นเรียน) ให้นักเรียนแต่ละห้อง/แต่ละ
ชั้น อภิปรายร่วมกันเพื่อจะจัดห้องเรียนของตนให้เป็นบ้านหลังที่ 2  โดยก าหนด 

BIG QUESTION คือ “บ้ำนหลังที่ 2 ควรเป็นอย่ำงไร” 
2. นักเรียนวางแผนร่วมกันและหาข้อสรุปของการจัดห้องเรียนที่น่าอยู่ โดยมีกติกา

ดังนี้ 
- ไม่ใช้เงินในการจัดห้องเรียน 
- ค านึงถึงห้องเรียนที่ท าให้นักเรียนเรียนได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- การจัดห้องเรียน นักเรียนในชั้นทุกคนต้องมีสวนร่วมออกความคิดเห็น 

 
-  

 
 
 
 

3. นักเรียนน าเสนอแผนการท างาน และออกแบบผังการจัดห้องเรียน ตามใบ
กิจกรรมที่ 1  
- ติดใบกิจกรรมที่ 1 บนกระดาษ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น 
- นักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปเพื่อวางแผนการท างาน 

 

คิดวิเคราะห์ 

กิจกรรมขบคิด 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 

นักเรียนสามารถช่วยกันหาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ตกแต่งห้องเรียนได้ ถ้าเป็นเรื่องความ

ปลอดภัย เช่น สายไฟขาด ปลั๊กไฟหลวม ครูควรเข้าไปให้ค าชี้แนะ หรือขอความร่วมมือให้บุคคลที่

สามารถช่วยเหลือได้ เช่น ครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชน ที่มีความรู้เรื่องการ

ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 

ใบกิจกรรมที่ 1 ควรใช้กระดาษปรู๊ฟขนาดใหญ่ เพ่ือให้นักเรียน

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยครูอาจ

ช่วยเหลือด้วยการน าการสนทนาระดมสมอง และให้นักเรียน

ทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือตามความถนัด 

คิดสร้างสรรค์ 
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4. ครตูั้งค าถาม  
- ก่อนจะจัดห้อง เราจะท าอย่างไรเพื่อให้การจัดห้องเป็นไปตามเป้าหมายที่เรา

วางแผนไว้ ประหยัดเวลา และทุกคนในชั้นเรียนมีภาพห้องเรียนร่วมกัน 
(แนวค าตอบ: วาดภาพห้องเรียนบนกระดาน ออกแบบห้องเรียน)  

5. นักเรียนร่วมกันตกแต่งห้องเรียนโดยใช้ภาพที่ครูก าหนดตามใบกิจกรรมที่ 2  
โดยให้ค าแนะน าถึงข้อจ ากัดบางประการที่นักเรียนควรใช้ในการพิจารณา
ออกแบบ เช่น ปลั๊กไฟ  โต๊ะครู ความสูงของชั้นวางหนังสือ เป็นต้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 

   ใบกิจกรรมที่ 2 นี้ ครูควรท าผังห้องเรียนใหม่ให้สอดคล้องกับห้องเรียนจริงของนักเรียน และ 
ใช้กระดาษแผ่นใหญ่ รวมทั้ง  ภาพชั้นวางหนังสือ บอร์ด หรือ ภาพโต๊ะเก้าอ้ี ควรมีจ านวนเท่ากับของ
จริงในห้องเรียน และค านึงถึงสัดส่วนตามจริง   
    ขณะที่ออกแบบ จะมีทั้งนักเรียนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ครูควรแนะน าให้นักเรียนใช้หลัก

ประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา หรือวิธีการเชิงสร้างสรรค์อ่ืนๆ ในการแก้ปัญหา เมื่อจบกิจกรรมนี้  

ครูควรน านักเรียนสรุปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการท างานร่วมกันอย่างสันติ ลดความขัดแย้ง จนท าให้

งานประสบความส าเร็จ 

คิดสร้างสรรค์ 

คิดวางแผน 
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6. หลังจากออกแบบห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนวางแผนจัดห้องเรียน ตกแต่ง
ห้องเรียน โดยก าหนดเวลาให้ 2 อาทิตย์  
 
 
 
 
 

 
7. ขณะที่นักเรียนจัดห้องเรียน และตกแต่งห้องเรียน ครูควรพานักเรียนสรุปการ

ท างานแต่ละครั้งในประเด็นค าถามต่อไปนี้ 
- การท างานเป็นไปตามแผนหรือไม่  
- หากไม่เป็นไปตามแผนนักเรียนมีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไร 
- พึงพอใจกับการท างานครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 
- ถ้าให้ปรับปรุงการท างานจะปรับปรุงสิ่งใด 
 
 

 
 

8. จัดประกวด บ้านหลังที่ 2 ของฉัน 
เพ่ือนนักเรียนต่างชั้น จะเป็นคนให้คะแนนประเมินห้องเรียนตามเป้าหมายที่
ก าหนดร่วมกันไว้แต่แรก เช่น ความปลอดภัย ความสะอาด เป็นต้น  

 

สื่อ 

- ภาพห้องต่างๆ ในบ้าน  
 

กำรประเมินผล 
- แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกัน 

- แบบประเมินทักษะการคิด 

     ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถศึกษาได้จาก 

คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของ 

ผู้เรียนฯ ดังภาพ  

            ที่มา:  bet.obec.go.th 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 

ในขณะท่ีนกัเรียนจดัห้องเรียน ตกแตง่ห้องเรียน ควรเป็นเวลำทีม่คีรูอยูใ่นชัน้เรียนด้วย เพือ่ดแูลควำมปลอดภยั 

ช่วยเหลอื ให้ข้อเสนอแนะ และตดิตำมวำ่นกัเรียนด ำเนินกำรตำมแผนและตำมผงัที่ได้ออกแบบไว้หรือไม ่เกิด

ปัญหำอยำ่งไร  และติดตำมวิธีแก้ปัญหำของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนช่วยกนัคดิ โดยมีครูให้ค ำแนะน ำตำมควำม

เหมำะสม 

  

 

เคร่ืองมือประเมินตนเอง  
เพ่ือพฒันำกำรเรียนรู้ 
(Self-Assessment) 

กิจกรรมคิดตอ่ยอด 



 
6 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บ้านท่ีสองของฉัน 

 ใบกิจกรรมที่ 1 

ชิงช้ำสวรรค์น ำทำง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนในห้องช่วยกันวางแผนการจัดห้องเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ตามกระบวนการ    
            วางแผนของชิงช้าสวรรค์น าทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกันรักษำห้องเรียนอย่ำงไร 

ห้องเรียนที่ต้องกำรเป็นอย่ำงไร 

ท ำเมื่อไหร่ 

ท ำอย่ำงไร 

ใครท ำอะไร 

ตำรำงกำรท ำงำน 

ครั้งที่ 1.....(ออกแบบห้องเรียน).....วันที่......................... 

ครั้งที่ 2.......(จัดห้องเรียน).............วันที่........................... 

ครั้งที่ 3...(ท าความสะอาดห้องเรียน)..วันที่.................... 

ครั้งที่ 4……..(ตกแต่งห้องเรียน)..............วันที่................... 
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 ใบกิจกรรมที่ 2 
ออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดำนด ำ 

ประต ู
ประต ู
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ตัวอย่ำง ภำพวัสดุเพ่ือกำรออกแบบ 
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กจิกรรมพัฒนาการคิด 

ผู้เรียนจะได้เริ่มคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ท าให้เครื่องบิน

กระดาษท่ีมีลักษณะแตกต่างกันให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน 
ฝึกการคิดแก้ปัญหา เพ่ือให้เครื่องบินกระดาษมีประสิทธิภาพ  
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ 

เครื่องบินกระดาษ  ตามแนวคิดของตนเอง  
 

 น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อนักเรียน
พับเครื่องบินกระดาษตามแบบ นักเรียนจะได้พัฒนาสมอง
ด้านมิติสัมพันธ์ ครูควรแนะน าให้นักเรียนสังเกต 
ลักษณะปีก ล าตัว ของเครื่องบินกระดาษท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบิน 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องบินกระดาษ 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- การใช้สัญลักษณ์ 

แบบต่างๆ  แทนวิธีการพับ
กระดาษ 

- การค านวณความเร็ว
ของวัตถุ 

ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะการคิด 
รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วย เช่น ระเบียบวินัย 

 
 

เกณฑ์ความส าเร็จ 

1. ออกแบบจรวดตามแนวคิดของตนเองได้ 
2. จรวดกระดาษที่นักเรียนออกแบบมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าต้นแบบ 

3. สร้างคู่มือ การพับเครื่องบินกระดาษที่นักเรียนออกแบบ ให้ผู้อื่นพับตามได้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm-q2N0KrJAhUBT44KHaYYAaQQjRwIBw&url=http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user%3Dmc_story%26topic%3D145%26page%3D3&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
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ขั้นตอนกิจกรรม 

 

1. ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “รู้เขารู้เรา”  

     ครูและนักเรียนร่วมกัน ตั้งประเด็นการสังเกตก่อนดูวีดิทัศน์ “การ

แข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ” เพ่ือให้นักเรียนสังเกตลักษณะที่ดี หรือ

ลักษณะที่เป็นข้อบกพร่อง ของเครื่องบินกระดาษ แต่ละล า  

- ลักษณะพิเศษอะไรของเครื่องบินกระดาษท่ีผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม

ออกแบบมาเหมือนกัน อาทิ ลักษณะปีก ลักษณะการพับปลายปีก 

ลักษณะหัว 

- ลักษณะพิเศษอะไรของของเครื่องบินกระดาษที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม

ออกแบบมาไม่เหมือนกัน อาทิ ขนาดล าตัว ความซับซ้อนของ

กระบวนการพับ 

- ลักษณะเครื่องบินกระดาษของผู้ชนะที่ได้เปรียบคืออะไร อาทิ 

จุดเด่นของเครื่องบินกระดาษ องค์ประกอบเสริม และลักษณะ

เครื่องบินกระดาษของผู้แพ้ที่เสียเปรียบ 

2. ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์การแข่งขัน เครื่องบินกระดาษ (ความยาว 3.49 นาท)ี 
 

    
 

   
 

อ้างองิ: https://www.youtube.com/watch?v=SUyqakRMrxo  
 

 

 

 

 

กิจกรรมชวนคิด 

กิจกรรมพัฒนา 

การคิดเชิงวิพากษ์ 

ค าถามคิดวิเคราะห์ 

ค าถามคิดวิเคราะห์ 

ค าถามประเมินคา่ 

https://www.youtube.com/watch?v=SUyqakRMrxo
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3. แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่ ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนร่วมกันวิพากษ์ถึง

สาเหตุที่ท าให้เครื่องบินของผู้ชนะการแข่งขันมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย

ด าเนินการผ่าน ใบกิจกรรมที่ 1  “คู่คิดร่วม” โดยมีวิธีการดังนี้ 

-  ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนจะคิดในประเด็นค าถามที่ตั้งไว้  

คนเดียวก่อน โดยเขียนสิ่งที่คิดไว้ในกล่องแรก 

- ขั้นตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่และร่วมกันแบ่งปันความคิดของตนเอง

กับคู่ของตน และให้เหตุผลประกอบว่าเพราะเหตุใดถึงคิดเช่นนั้น 

เขียนสิ่งที่เป็นความคิดของเพ่ือนในกล่องที่ 2 

- ขั้นตอนที่ 3  นักเรียนแยกจากคู่ แล้วสรุปหาผลค าตอบร่วมกันทั้งชั้น 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปผล และอภิปรายข้อค้นพบจากการศึกษา

วีดีทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดเชิงวิพากษ์ 

เคร่ืองมือพฒันาการ 

คิดเชิงวิพากษ์: คูค่ิดร่วม 
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1.  แจกกระดาษสี ขนาด A4 ให้นักเรียนคนละแผ่น  

2. วางแผน: ครูให้นักเรียนวางแผนพับเครื่องบินกระดาษตามต้นแบบโดยมี

เงื่อนไขดังนี้ 

2.1 นักเรียนจะต้องเลือกรูปแบบเครื่องบินกระดาษท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด จากรูปแบบที่หลากหลาย (ครูแสดงเครื่องบินรูปแบบต่างๆ ให้

นักเรียนเลือก) 

2.2 นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกประเภทกระดาษที่ท าให้เครื่องบิน

รูปแบบที่นักเรียนเลือกตามข้อ 1 ที่คิดว่าเป็นรูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด (ประเภทกระดาษ อาทิเช่น กระดาษ 80 แกรม, 

70 แกรม, กระดาษบรูฟท์ เป็นต้น )    

 ครูชักชวนให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากกิจกรรม “คู่คิดร่วม” มาใช้เพือ่การ

ตัดสินใจ  

3. ครูแจกข้ันตอนการพับ แล้วให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนและทดลองพับด้วย

ตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมขบคิด 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

ครูจะต้องมีโมเดลเครื่องบินกระดาษรูปแบบต่างๆ แสดงหน้าห้อง เพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการตัดสินใจ 

และระหว่างที่นักเรียนพับเครื่องบินกระดาษโดยพับตามแบบ ครูควรเข้าไปสังเกตและให้ความช่วยเหลือ 

แนะน า หากพบว่านักเรียนบางคนอาจไม่สามารถพับเครื่องบินได้ตามต้นแบบ 

คิดประเมินคา่ 

กิจกรรมเน้น 

การคิดประเมินค่า 
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4.  ทดสอบ: เมื่อครบก าหนดเวลา (15 นาที โดยประมาณ) ให้นักเรียนจับคู่

กับเพ่ือนที่พับเครื่องบินกระดาษท่ีมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แล้วท าการ

ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบินกระดาษร่วมกัน (ตามใบกิจกรรมที่ 2) 

โดยเมื่อเจ้าของเครื่องบินทดสอบเครื่องบินตนเอง เพ่ือนอีกคนจะเป็น 

ผู้วัดระยะและจับเวลาการบินให้  

5. สะท้อนคิด: ครูสุ่มนักเรียน  ออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่

ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาเครื่องบินกระดาษ 

6. ครูสุ่มนักเรียน ให้น าเสนอผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ

แผนการพัฒนาเครื่องบินกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินตนเองเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ 

คิดแก้ปัญหา 

เคร่ืองมือประเมิน 

คิดวเิคราะห์ 
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7. จากกิจกรรม “แผนพัฒนาเครื่องบิน” ครตูั้งค าถาม 
“เครื่องบินกระดาษจะท าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าของเดิมควรมีรูปร่างอย่างไร” 
      ครูก าหนดให้นักเรียนวางแผนการสร้างเครื่องบินกระดาษ โดยใช้ใบงาน
กิจกรรมที่ 3 “แผนการพัฒนาเครื่องบินกระดาษ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างเครื่องบินกระดาษตามแผนที่วางไว้  เมื่อสร้าง

เครื่องบินกระดาษจนมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจแล้ว ผู้เรียนต้องสร้าง”

คู่มือวิธีการพับ” ด้วย  

9.  

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมต่อยอดความคิด 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

กิจกรรมสุดท้ายนี้ อาจเว้นระยะประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทดลองจนได้เครื่องบิน

กระดาษท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละคน ระหว่างนี้ ผู้สอนควรคอยติดตามการท างานด้วย 

การซักถามเป็นระยะๆ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ติดปัญหาใด เพื่อผู้สอนจะสามารถช่วยเหลือได้ทัน 

กิจกรรมเน้น 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
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ส่ือ: 
1. คู่มือการพับเครื่องบินกระดาษ 

2. กระดาษขนาด  A4 ประเภทต่างๆ  

3. คลิปวีดิทัศน์: Paper Airplane World Championship - Red Bull Paper Wings 2015  

 

การวัดและประเมินผล 
1.  เกณฑ์การประเมินการท างาน 

การประเมินจะเน้นประเมินเพ่ือพัฒนาการคิด และการท างานร่วมกัน ผู้สอนสามารถศึกษาได้จาก 

คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนฯ ด้านล่างนี้ 

    ที่มา:  bet.obec.go.th 

2.  เกณฑ์การประเมินเครื่องบินที่นักเรียนสร้างข้ึนในกิจกรรม “ต่อยอดความคิด”  
 

ประเด็น 

การพิจารณา 

ดีมาก  ด ี พอใช้  น้อย  

ระยะทางที่เคร่ืองบินเคลื่อนที่

ได้ (วัดจากการกระจัด 

จากจุดปล่อยถึงจุดตก)  

เครื่องบินเคลื่อนที่ได้

ไกลกว่า 10 เมตร  

เครื่องบินเคลื่อนที่

ได้  6-9.99 เมตร  

เครื่องบินเคลื่อนที่

ได้  3-5.99 เมตร  

เครื่องบินเคลื่อนที่

ได้  0-2.99 เมตร  

ระยะเวลาที่เคร่ืองบิน

เคลื่อนที่ได้ (วัดจากการ

กระจัดจากจุดปล่อยถึง 

จุดตก)  

เครื่องบินเคลื่อนที่ได้

นานกว่า 12 วินาที  

เครื่องบินเคลื่อนที่

ได้นาน 8-11 วินาที  

เครื่องบินเคลื่อนที่

ได้นาน 4-7 วินาที  

เครื่องบินเคลื่อนที่

ได้นาน 0-3 วินาที  

ความคิดสร้างสรรค์  ใช้วัสดุตกแต่ง
มากกว่า 5 ช้ิน และ
วาดภาพประกอบ
ด้วยลายมือตนเอง  

ใช้วัสดุตกแต่งน้อย
กว่า 5 ช้ิน และ
วาดภาพประกอบ
ด้วยลายมือตนเอง  

ใช้วัสดุตกแต่ง
มากกว่า 5 ช้ิน แต่
ไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

ใช้วัสดุตกแต่งน้อย
กว่า 5 ช้ิน และ
ไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  



 
8 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: เครื่องบินกระดาษ 

กิจกรรมที่ 1: คู่คิดร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ/ประเด็น 

นกัเรียนมคีวามคดิเห็นอยา่งไร 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

เพื่อนคูค่ิดของนกัเรียนมคีวามคดิเห็นอยา่งไร 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

ความคิดเกีย่วกับประเด็นท่ีนักเรียนอยากร่วมแบ่งบันคืออะไร 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 



 
9 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: เครื่องบินกระดาษ 

กิจกรรมที่ 2: ทดสอบการบิน 

ติดเคร่ืองบินกระดาษลงในช่องท่ีก าหนดด่านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

บนัทกึผลการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทางท่ีบินได้ 

…………………………………… 

เวลาที่อยู่ลอยตัวอยู่

เหนือพื้นดิน 

………………………………

…… 

จุดเด่นของเครื่องบิน 

…………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………… 

ความเร็ว 

…………………………… 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDgPjuy6rJAhWUC44KHW_pCDsQjRwIBw&url=http://www.jzones.com/group/toy&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464


 
10 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: เครื่องบินกระดาษ 

กิจกรรมที่ 3: แผนการพัฒนาเครื่องบินกระดาษ 
 
 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จให้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบในใบกิจกรรมที่ 2 
2. ให้นักเรียนใช้จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากใบกิจกรรมที่ 2 และข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่ 1  
“คู่คิดร่วม” มาใช้ในการวางแผนว่าจะท าอย่างไรให้เครื่องบินกระดาษเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 

 

  

 

เคร่ืองบินกระดาษ 

เป้าหมาย 

ระยะทาง……………………………… 

เวลา…………………………………… 

ความเร็ว.................................... 

แหลง่ศกึษาค้นคว้า 

ท าอยา่งไร 

อปุกรณ์ที่จ าเป็น 



 
11 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: เครื่องบินกระดาษ 

วิธีการพับเคร่ืองบินกระดาษแบบที่ 1 : GLIDER 1 
 

 
 

อ้างอิง: http://www.unigang.com/Article/364

http://www.unigang.com/Article/364
http://www.yenta4.com/external.php?url=http://www.online-station.net/gallery/image.php?id%3D21999


 
12 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: เครื่องบินกระดาษ 

วิธีการพับเคร่ืองบินกระดาษแบบที่ 2: GLIDER 2 
 

 

 

อ้างอิง: http://www.unigang.com/Article/364 

 

http://www.unigang.com/Article/364
http://www.yenta4.com/external.php?url=http://www.online-station.net/gallery/image.php?id%3D22000


 
13 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: เครื่องบินกระดาษ 

วิธีการพับเคร่ืองบินกระดาษแบบที่ 3 : SILKE 
 

 

อ้างอิง: http://www.unigang.com/Article/364 

http://www.unigang.com/Article/364
http://www.yenta4.com/external.php?url=http://www.online-station.net/gallery/image.php?id%3D22001


 

 

1 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

กจิกรรมพัฒนาการคิด 

นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ
แต่งบทสนทนาที่เชื่อมโยงกับภาพที่ก าหนด  

 

น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมาะกับเด็กประถมต้นและประถมปลาย สามารถ
จัดกิจกรรมคละชั้นเรียนได้ โดยจัดหาบทสนทนา
ของการ์ตูนที่มีความซับซ้อนเหมาะสมตามวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทพูด ปลูกปัญญา 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. บอกเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนรับรู้

ก่อนลงมือท างาน  
2. นักเรียนสามารถใช้สีสันตกแต่ง 

ภาพได้ 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. สามารถเขียนบทพูดตามจินตนาการได้ 
2. สร้างเรื่องราวได้แตกต่าง หลากหลาย 



 

 

2 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

 

 
1.  ติดรูปภาพการ์ตูนที่ไม่มีบทสนทนา ให้เวลานักเรียนดูภาพ  1 นาที

หลังจากนั้นครูตั้งค าถาม 

- นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ขบขัน, สนุก) 
- ภาพการ์ตูน ขาดองค์ประกอบส าคัญอะไร (สี, บทสนทนา)  
- ท าไมขาดบทสนทนา แต่นักเรียนก็ยังเข้าใจเรื่องราวนั้นได้ 
- ถ้าใส่บทสนทนาลงไป นักเรียนคิดว่า บทสนทนาจะเหมือนหรือ

แตกต่างกัน เพราะเหตุใด 

 

  
 

อ้างอิง  http://pangpond.mthai.com 
 

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน  ให้แสดงบทบาทสมมุติตาม
การ์ตูน แต่ให้คิดเพ่ิมเติมบทสนทนาเข้าไป ซึ่งต้องเป็นค าสุภาพ และ
สอดคล้องกับเรื่องราวเดิม 

 
 
 

 

กิจกรรมชวนคิด 

กิจกรรมเน้น 

การคิดสร้างสรรค์ 

บทสนทนาของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ จะแตกตา่งกนั ทัง้ท่ีคิดมาจาก

ภาพการ์ตนูเดียวกนั  

ค าถามคดิวเิคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ 



 

 

3 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

 

 

3.  ครูให้นักเรียนเลือกภาพการ์ตูนที่มีกล่องค าพูดแต่ไม่มีค าอยู่ในนั้น ตาม
ความชอบ  

   

   

4.  ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาประกอบการ์ตูน โดยมีกติกาดังนี้ 
- ใช้ค าบรรยายที่สุภาพ 

- ใช้ค าบรรยายที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกขบขัน  

- ตั้งชื่อเรื่อง 

5. เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้ว ให้ไปติดไว้บนบอร์ด ให้นักเรียนทุกคนอ่าน 
สิ่งที่เพ่ือนคนอ่ืนๆ เขียน  

6. ครูแจกสติกเกอร์รูปหัวใจคนละ 3 ดวง โดยให้น าสติกเกอร์รูปหัวใจไป
ติดบนเรื่องราวที่อ่านแล้วสนุกขบขันมากท่ีสุด 3 อันดับแรก โดยมี
เกณฑ์ดังนี้ 
- ใช้ภาษาสุภาพ และเขียนได้ถูกต้อง 

- อ่านแล้วสนุกขบขัน 

7. ครูตั้งค าถาม 

- นักเรียนเลือกติดสติกเกอร์ให้กับภาพใด เพราะเหตุใด 

- ครั้งหน้า นักเรียนจะท าอย่างไรให้การเขียนบทสนทนาประกอบ
การ์ตูนให้สนุกมากขึ้น 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมขบคิด 

คิดประเมินคา่ 

คิดสร้างสรรค์ 

คิดสะท้อน 



 

 

4 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

ส่ือ 

1. ภาพการ์ตูน ไม่มีบทสนทนา 

2. ภาพการ์ตูน มีกล่องบทสนทนา แต่ไม่มีค า 

 

การประเมินผล 
1. ประเมินการเขียนสื่อความและการใช้ภาษา 

2. ประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 

รายการ เกณฑ์ที่พิจารณา คะแนน (9) 
1. การเขียน

สื่อความ 

4 คะแนน หมายถึง เขียนได้ใจความ ถ่ายทอดความคิดเป็นเรื่องราวได้เป็น
เอกภาพ เรียงล าดับความคิดได้ต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน 

3 คะแนน  หมายถึง เขียนได้ใจความ ถ่ายทอดความคิดเป็นเรื่องราวได้เป็น
เอกภาพ เรียงล าดับความคิดขาดความต่อเนื่อง 

2 คะแนน หมายถึง เขียนได้ใจความ เรียงล าดับเรื่องราววกวน ขาดความ
เป็นเอกภาพ 

1 คะแนน หมายถึง เขียนได้ใจความ แต่เรื่องราวสับสน  
0 คะแนน เขียนไม่ได้ใจความ 

 

2. ความคิด
สร้างสรรค์ 

3  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดแปลกใหม่ในเชิงบวก น าเสนอเรื่องราวได้
สนุกสนานขบขัน สอดแทรกข้อคิด 

2 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดแปลกใหม่ในเชิงบวก  น าเสนอเรื่องราวได้
สนุกสนานขบขัน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดแปลกใหม่ในเชิงบวก แต่น าเสนอเรื่องราว
ไม่น่าสนใจ 

0 คะแนน  หมายถึง  ไม่มีความคิดแปลกใหม่ในเชิงบวก  

 

3. การใช้ภาษา 2 คะแนน หมายถึง  ใช้ถ้อยค าส านวนถูกต้องเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย 
1 คะแนน หมายถึง  ใช้ถ้อยค าส านวนถูกต้องเหมาะสม อาจมีค าฟุ่มเฟือย

บางแห่ง 

 

 

 

 

 



 

 

5 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

 

แหล่งที่มา: http://pangpond.mthai.com 



 

 

6 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

 

แหล่งที่มา: http://pangpond.mthai.com 

 



 

 

7 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ............................... 

ค าชี้แจง เขยีนบทสนทนาในกล่องค าพูดที่ก าหนดดังภาพให้สัมพันธ์กัน 

 

 

 

แหล่งที่มา:  https://www.pinterest.com/pin/90423904992711029/ 

 

 

 



 

 

8 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ............................... 

ค าชี้แจง เขียนบทสนทนาในกล่องค าพูดที่ก าหนดดังภาพให้สัมพันธ์กัน 

 

 

แหล่งที่มา: https://www.pinterest.com/pin/90423904992711029/ 

 

 



 

 

9 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ............................... 

ค าชี้แจง เขียนบทสนทนาในกล่องค าพูดที่ก าหนดดังภาพให้สัมพันธ์กัน 

 

 

 

แหล่งที่มา : http://blogshank.com/2012/09/ 

 

 

http://blogshank.com/2012/09/


 

 

10 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: บทพูด ปลูกปัญญา 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ............................... 

ค าชี้แจง เขียนบทสนทนาในกล่องค าพูดที่ก าหนดดังภาพ ให้สัมพันธ์กัน  

 

 

แหล่งที่มา http://teacherbruno1.blogspot.com/2013/06/garfield-simple-past.html 



 
1 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: รางลูกแก้วท ามือ 

กจิกรรมพัฒนาการคิด 

นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ
ออกแบบของเล่น “รางลูกแก้ว” จาก 

ไม ้             ไอศกรีม ให้มีความซับซ้อนท้าทาย จะได้ 
ทั้งการเล่นสนุกสนานและ ฝึกการคิดวางแผนด้วย  

 

น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมาะกับเด็กประถมต้นและประถมปลาย สามารถ
จัดกิจกรรมคละชั้นเรียนได้ รางลูกแก้วที่นักเรียนท า
จะมีความซับซ้อนเหมาะสมตามวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางลูกแก้วท ามือ 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
วัตถุตกสู่พื้นโลก เนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือ
แรงดึงดูดของโลกกระท าต่อวัตถุ  

ข้อเสนอแนะ 
1. หากใช้ปืนกาว จะประหยัดเวลา 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ด้วย

การใช้วัสดุเหลือใช้อื่นได้ 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. สามารถเขียนสื่อความได้ตรงตามเป้าหมาย 
2. สร้างเรื่องราวได้แตกต่าง หลากหลาย 



 
2 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: รางลูกแก้วท ามือ 

 

 

1. ติดรูปตัวอย่าง รางลูกแก้วท ามือ รูปแบบต่างๆ บนกระดาน  

2. ครูอธิบายการเล่นหรือเปิดคลิปวีดิโอให้นักเรียนดูวิธีการเล่น รางลูกแก้ว 

จากวัสดุเหลือใช้  

 
 

อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=ooEoex1BDVs 

               
 

3.  ครูตั้งค าถาม 

- ของเล่นนี้ ใช้หลักวิทยาศาสตร์เรื่องใดในการสร้างของเล่น 
(วัตถุตกสู่พ้ืนโลก เนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลก
กระท าต่อวัตถุ) 

-  ลูกแก้วขนาดแตกต่างกัน น้ าหนักต่างกัน หากถูกปล่อยจากเครื่อง
เล่นเดียวกัน ใช้เวลาตกสู่พื้นเท่ากันหรือไม่ อย่างไร  

- การสร้างรางลูกแก้วท ามือ ให้ลูกแก้วเคลื่อนลงสู่พ้ืนอย่างต่อเนื่อง 
ควรระมัดระวังในเรื่องใด  (รอยต่อของวัสดุแต่ละชิ้น, ความชัน 

 
 
 

 

กิจกรรมชวนคิด 

กิจกรรมเน้น 

การคิดสร้างสรรค์ 

ท ำถำมข้อสดุท้ำย ควรร่วมกนัสรุปออกมำเป็นประเดน็ส ำคญัๆ เพ่ือให้นกัเรียน

ใช้เป็นข้อพิจำรณำในกำรออกแบบรำงลกูแก้วท ำมือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  

ค าถามคิดวิเคราะห์ 

https://www.youtube.com/watch?v=ooEoex1BDVs
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4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ให้นักเรียนร่วมวางแผนเตรียม
อุปกรณ์จากของเหลือใช้ ที่สามารถน ามาใช้ท า “รางลูกแก้วท ามือ” ใน
รูปแบบใดก็ได้ ตามความชอบ ความสนใจ โดยให้ระบุชื่อและจ านวนที่
ต้องการ  

  
 

 
 

 

 

5.  ครูมีวัสดุเหลือใช้หลากหลายประเภท ให้นักเรียนเลือกใช้ อาทิ กาว
หลายประเภท  กระดาษหลายประเภท ไม้ไอศกรีม  ไส้ม้วนกระดาษ
ช าระ กล่องนม จานกระดาษ กล่องรองเท้า หลอดน้ าขนาดต่างๆ 
ฟองน้ า ขดลวด สายยาง แก้วน้ ากระดาษ แก้วน้ าพลาสติก  

 
 
 
 

6. ตกลงกับนักเรียนก่อนว่า ควรหยิบประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น ถ้าไม่พอ ให้
มาหยิบเพิ่ม (ดังนั้น ครูควรเตรียมอุปกรณ์ให้มากพอกับจ านวนกลุ่ม)  

7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้าง “รางลูกแก้ว” โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
- ครูให้กระดาษฐานลูกแก้ว ขนาดเท่ากันทุกกลุ่ม ให้สร้างรางลูกแก้ว 

มีขนาดฐาน กว้างxยาว ไม่เกินขนาดของกระดาษฐานที่ครู
ก าหนดให้ 

- รางลูกแก้ว ต้องสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก 

- ให้เวลาในการผลิตรางลูกแก้ว 30 นาที 
- ออกแบบให้ลูกแก้วใช้เวลาในการเดินทางจากต้นทางจนถึง

ปลายทางให้นานที่สุด 

- ลูกแก้วที่ทุกกลุ่มใช้ทดสอบจะเป็นลูกแก้วที่มีขนาดและน้ าหนัก
เท่ากัน 

8.  น าผลงานของแต่กลุ่มมาทดลองปล่อยลูกแก้ว และบันทึกเวลา 

 
 
 
 

กิจกรรมขบคิด 

ครูสำมำรถ หำของเลน่ หรือ เปิด You tube ท่ีเก่ียวกบัของเลน่ รำงลกูแก้ว 

ให้นกัเรียนศกึษำ เพ่ือให้เห็นภำพวิธีกำรเล่นท่ีชดัเจนมำกขึน้  

ยิ่งมีวสัดหุลำกหลำย และเพียงพอ จะยิ่งเปิดโอกำสให้นกัเรียนใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ได้มำกขึน้ และเปิดโอกำสให้นกัเรียนหำวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ด้วย

ตวัเองได้  

ค าถามคิดวางแผน 

คิดสร้างสรรค์ 
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9. ครูตั้งค าถาม 

- กลุ่มท่ีสามารถสร้างรางลูกแก้วได้ดีที่สุด เพราะสาเหตุใด (รอยต่อ
วัสดุ  ความชันหรือความลาดเอียง) 

-  

-  

-  
 

 
10. ครูตั้งค าถาม “มีสิ่งใดบนโลกใบนี้ ที่จะน าหลักการสร้างของเล่นนี้ไปใช้

ประโยชน์ได้บ้าง” เช่น 

- การสร้างเครื่องเล่น รถไฟเหาะตีลังกา 

- สไลเดอร์ที่สวนน้ า 

- การท านายระยะเวลาการเดินทางของน้ าป่า หรือ น้ าท่วม 

 

ส่ือ 

1. คลิปวีดิโอ การเล่นรางลูกแก้ว 

2. ภาพสิ่งประดิษฐ์ “รางลูกแก้ว” จากสิ่งของเหลือใช้ รูปแบบต่างๆ 

 

การประเมินผล 
1. การท างานเป็นทีม   

สามารถศึกษาแนวทางการประเมินการท างานเป็นทีม ได้จาก “คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

             
ที่มา:  bet.obec.go.th 

กิจกรรมคิดตอ่ยอด 

ค ำตอบของนกัเรียนในข้อนี ้ครูควรดงึให้เช่ือมโยงกบัหลกักำรทำงวิทยำศำสตร์ เชน่ รอยตอ่วสัดท่ีุไม่

เนียนเรียบ เป็นกำรสร้ำงแรงเสียดทำนให้กบักำรเคล่ือนท่ีของวตัถ ุหรือ ย่ิงควำมชนัมำก กำร

เคล่ือนท่ีของวตัถยุิ่งเร็วขึน้ เป็นต้น 

คิดวิเคราะห์ 

คิดวิเคราะห์ 
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2. การประเมินผลงาน  “รางลูกแก้ว 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
2 3 4 

การเลือกใช้
วัสดุ 

 

การใช้วัสดุเหลือใช้น้อย
กว่า 4 ชนิด ประดิษฐ์ราง
ลูกแก้วได้ 

การใช้วัสดุเหลือใช้ 4 ชนิด 
ประดิษฐ์ รางลูกแก้วได้ 

การใช้วัสดุเหลือใช้
มากกว่า 5 ชนิด ประดิษฐ์ 
รางลูกแก้วได้ 

ความคงทน 
 

ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การเคลื่อนย้าย ขณะ
เคลื่อนย้าย มีชิ้นส่วนของ
เล่นหลุด 

ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การเคลื่อนย้าย 

สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก 
และของเล่นยึดติดกับฐาน
อย่างแข็งแรง 

การเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ได้ไม่ราบลื่น มี
สะดุดหรือติดขัดอยู่
บ่อยครั้ง   

เคลื่อนที่ได้ราบลื่น แต่มี
สะดุดหรือไม่ราบลื่น  
1 ครั้ง  

เคลื่อนที่ได้ราบลื่นไม่
ติดขัด 

 
 

 



 
1 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: มองประวัติศาสตรผ์่านภาพเขียนส ี

กจิกรรมพัฒนาการคิด 

นักเรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จากการกระตุ้น
ด้วยค าถาม และการปฏิบัติงานผ่าน

กระบวนการทางประวัติศาสตร์ จึงพัฒนาการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล 

 

น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมาะกับเด็ก มัธยมศึกษาตอนต้น  
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนมุมมองการเรียน
ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ไม่ใช่การท่องจ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
- ประวัติศาสตร์อยุธยา 
- การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตโปสเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. กิจกรรมนี้สามารถจัดนอกห้องเรียนได้ 

เช่น โรงอาหาร ห้องศิลปะ  
2. ควรใช้ภาพสีทั้งหมด  

โปสเตอร์การน าเสนอก็เช่นกัน 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. น าเสนอองค์ความรู้ได้น่าสนใจ 
3. ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 



 
2 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: มองประวัติศาสตรผ์่านภาพเขียนส ี

กิจกรรม 

 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน (ให้เป็นเลขคู่) แจกภาพโบราณ
ให้นักเรียน แต่ละกลุ่มจะได้ภาพโบราณที่แตกต่างกัน 

 

       

ครูตั้งค าถามชวนคิด 
- คนโบราณ ท าสีที่ใช้วาดภาพโบราณนี้อย่างไร (ท าจากวัสดุตาม

ธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ ดิน หรือสิ่งที่มาจากธรรมชาติ) 
2. ให้นักเรียนคิดเงียบๆ 2 นาที หลังจากนั้น ให้นักเรียนระดมความคิดเห็น 

เพ่ือตอบค าถาม 

-  นักเรียนเห็นอะไรในภาพ  
- นักเรียนคิดว่าภาพวาดดังกล่าว คนโบราณต้องการสื่อสารอะไร 

(ค าถามนี้ครูควรแนะน าให้นักเรียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย) 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงเป้าหมายของคนโบราณในการวาดภาพ
จติรกรรมฝาผนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชวนคิด 
กิจกรรมเน้น 

การคิดสร้างสรรค์ 

ค าถามคิดคาดการณ์ 

ค าถามคิดเชื่อมโยง 
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-  
 

1.  น านักเรียนไปยังสวนของโรงเรียน หรือ สวนนอกโรงเรียน (ตามแต่
สถานที่เอ้ืออ านวย) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่
สามารถน ามาใช้ท าสีต่างๆ เพ่ือวาดภาพได้  
2.  ให้นักเรียนศึกษาวิธีการท าสีธรรมชาติจากคลิปวีดิโอ 

  

อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=VdzrpBJei5Y  

3. แจกอุปกรณ์การท าสี จากวัสดุธรรมชาติ  

(น้ าเปล่า  ชาม เครื่องบด หรือ ครก ผ้าขาวบาง แก้วใส่สี) 

 

 

 

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม วาดภาพเล่าเรื่องราวสังคมปัจจุบัน โดยใช้สี 

ที่ท าขึ้น 

5. ถามนักเรียน 

-  การวาดภาพด้วยสีที่ท าจากธรรมชาติ แตกต่างกับการวาดภาพด้วย

สีในยุคปัจจุบันอย่างไร (สีไม่หลากหลาย, สีไม่สด, วาดให้เหมือนจริง

ยาก, ภาพปัจจุบันเน้นวาดให้คล้ายของจริงได้ง่ายกว่า) 

 

 

6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนอธิบายภาพที่ได้รับมอบหมายไปตั้งแต่ 
กิจกรรมชวนคิด โดยอาศัย กระบวนการทางประวัติศาสตร์ค้นหา
ข้อเท็จจริง 

- นักเรียนใช้ภาพ ตั้งค าถาม ศึกษาเรื่องอะไร ในช่วงเวลาใด ท าไมจึง
ต้องศึกษา 

กิจกรรมค้นหาความจริง 

ครูอาจเสนอวิธีการที่ท าให้สีที่ได้จากการค้ันด้วยน้ าเปล่า มีความเข้มข้นมาก

ขึ้น เช่น ตอกไข่ขาวลงไป หรือผสมแป้งลงไป เป็นต้น รวมทั้ง ครูสามารถหา

วัสดุจากธรรมชาติมาให้นักเรียนเพิ่มเติมได้ เช่น ถ่าน ขมิ้น เป็นต้น 

กิจกรรมภาพวาดเล่าเรือ่ง 

คิดสร้างสรรค์ 

คิดสร้างสรรค์ 

กิจกรรมเน้น 

วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ 

คิดวิเคราะห์ 

https://www.youtube.com/watch?v=VdzrpBJei5Y
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- นักเรียนร่วมกันวางแผนสืบค้นและรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากแหล่ง
ใด ใครจะค้นแหล่งไหน 

- เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว น ามารวบรวม พิจารณาในรายละเอียด และ
ตีความข้อมูล 

- นักเรียนน าข้อมูลมาประเมินเพ่ือค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการทราบ 

- เรียบเรียงและรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับอันเป็น
ผลจากการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล หรืออธิบายข้อสงสัย  
 
 

 

7.   เมื่อรายงานในข้อ 6 ได้รับการประเมินความถูกต้องเชิงเนื้อหาจากครู
แล้ว ให้นักเรียนน าเสนอโดยผลิตเป็นโปสเตอร์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ แต่ให้อยู่ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1)  การเขียนเชิงสร้างสรรค์         (2) น าเสนอน่าสนใจ/แปลกใหม่    
(3) การท างานแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 

 
ตัวอย่างโปสเตอร์วิชาการ 

 
 

8. ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรายกระบวนการท างาน และสิ่งที่ได้

เรียนรู้จากกระบวนการผลิตโปสเตอร์ 

 

คิดสร้างสรรค์ 

คิดสะท้อน 

1. ควรให้เกณฑ์การประเมินนักเรียนตั้งแต่ก่อนท ากิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 

2. ควรมีตัวอย่างโปสเตอร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินนั้น เพ่ือให้นักเรียนมีภาพความชัดเจนขึ้น 

กิจกรรมคิดตอ่ยอด 

คิดวางแผน 

คิดวิจารณญาณ 

คิดสังเคราะห์ 
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ส่ือ 

1. คลิปวีดิโอ การท าสีจากวัสดุธรรมชาติ  

2. ใบงาน/ใบกิจกรรม 

3. ตัวอย่างโปสเตอร์ 

การประเมินผล 

1. ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม 

เกณฑ์การประเมินการท างาน 
การประเมินจะเน้นประเมินเพ่ือพัฒนาการคิด และการท างานร่วมกัน ผู้สอนสามารถศึกษาได้จาก 
คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนฯ ด้านล่างนี้ 

   ที่มา:  bet.obec.go.th 
 

2. เกณฑ์การประเมินโปสเตอร์ 
 

เกณฑ์ คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

เนื้อหาถูกต้องเหมาะสม เนื้อหาถูกต้องทุก
ประเด็น  

เนื้อหาผิดพลาด 1 
ประเด็น  

เนื้อหาผิดพลาด 2 
ประเด็น 

เนื้อหาผิดพลาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 

ทักษะการคิด แสดงการคดิวิเคราะห์ 
แยกแยะ และ
เชื่อมโยงเป็นล าดับ 
ถูกต้องสมบูรณ ์

แสดงการคดิวิเคราะห์ 
แยกแยะ และ
เชื่อมโยงเป็นล าดับ 
เป็นส่วนใหญ ่

แสดงการคดิวิเคราะห์ 
แยกแยะ และ
เชื่อมโยงเป็นล าดับ 
ปานกลาง 

แสดงการคดิวิเคราะห์ 
แยกแยะ และ
เชื่อมโยงเป็นล าดับ 
น้อยมาก 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการออกแบบ 

ใช้สีสันน่าสนใจ จัด
วางองค์ประกอบให้
เข้าใจง่าย เห็นความ
เชื่อมโยง 

ใช้สีสันน่าสนใจ จัด
วางองค์ประกอบให้
เข้าใจง่าย แต่ขาดการ
เชื่อมโยง 

จัดวางองค์ประกอบ
ให้เข้าใจง่าย และขาด
การเช่ือมโยง 

วางองค์ประกอบ ยาก
ต่อความเข้าใจ และ
ขาดการเช่ือมโยง 
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4. คัดเลอืกและประเมินข้อมูล 

วิธีการทางประวัติศาสตร์: ภาพวาดโบราณเล่าเรื่อง 



 
1 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: ปัญหาโลก ปัญหาเรา 

กจิกรรมพัฒนาการคิด 

นักเรียนจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน
สถานการณ์ที่ท้าทาย โดยมีประเด็นส าคัญ

เกี่ยวกับระบบนิเวศ นักเรียนจะได้ใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือการคิดเชิงวิพากษ์ 

 

น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

 
เหมาะกับเด็กประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 
สามารถจัดกิจกรรมคละชั้นเรียนได้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาโลก ปัญหาเรา 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
-  ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร องค์ประกอบ
ที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ  

-  เข้าใจความส าคัญของความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้เวลานักเรียนในการค้นคว้าและ

อภิปรายมากพอ 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
ท าให้นักเรียนเข้าใจการท างานร่วมกันของส่วนต่างๆ ในระบบนิเวศดีข้ึน รวมทั้งการ
เห็นความส าคัญของความสมดุลของระบบนิเวศ 



 
2 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: ปัญหาโลก ปัญหาเรา 

 

 

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม  

2. สุ่มให้บัตร “สถานการณ์ปัญหา” ซ่ึงแต่ละสถานการณ์จะแตกต่างกัน 
ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 

- สถานการณ์ที่ 1 ภัยพิบัติบนภูเขาจิ้งจอก 

- สถานการณ์ที่ 2  มุมมืดแห่งจันทรา 

- สถานการณ์ที่ 3  สุสานมัจฉา 

- สถานการณ์ที่ 4  กสิกรรมสูญหาย 

 
 

 
 
 

 

3. ครูอธิบายกิจกรรม  
- สถานการณ์ทั้ง 4 สถานการณ์ จะเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุการณ์

บางอย่างกับระบบนิเวศ  
- จากสถานการณ์ข้างต้น ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล สามารถอธิบายได้ เป็นการ
แก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ เช่น ถ้านักเรียนแก้ปัญหาโดย 
การสร้างต้นไม้ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการ
สังเคราะห์แสง แต่นักเรียนต้องบอกได้ว่าต้นไม้นั้นจะใช้พลังงาน
อะไรเพื่อการเจริญเติบโตแทนพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

- ให้เวลานักเรียนในการอภิปราย วิธีการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิด
ความคิดอะไรบางอย่างในการแก้ปัญหานั้น ผู้สอนอาจให้ 
การช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถคิดจ าลองสถานการณ์ขึ้นมา   

กิจกรรมเน้น 

การคิดแก้ปัญหา 

กิจกรรมขบคิด 

ข้อเสนอแนะ ครูควรพูดชักจูงให้นักเรียนเห็นถึงความจ าเป็นของแต่ละสถานการณ์ ด้วยน้ าเสียงที่ดึงดูด

ความสนใจ ให้นักเรียนกระตือรือร้นเพ่ือแก้ไขปัญหา  

คิดเชิงวิพากษ์ 
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- ครูให้ความส าคัญกับการที่นักเรียนได้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาผ่าน
สถานการณ์ปัญหาที่ได้รับ 

- นักเรียนต้องตอบค าถามทุกข้อในบัตรสถานการณ์ และน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา  

4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ 

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ความส าคัญของระบบนิเวศ และความ
สมดุลของระบบนิเวศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ด้วยค าถาม 

- หากระบบนิเวศขาดความสมดุล จะเกิดอะไรขึ้น 

- หากมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป หรือน้อยเกินไป จะเกิด
อะไรขึ้นกับระบบนิเวศ 

 
 

ส่ือ 

- บัตรสถานการณ์ 
 

การประเมินผล 
1. การคิดแก้ปัญหา 

สามารถศึกษาแนวทางการประเมินการท างานเป็นทีม ได้จาก “คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 
ที่มา:  bet.obec.go.th 

 
 
 
 
 

 

คิดแก้ปัญหา 

คิดประเมินคา่ 
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อธิบายกิจกรรม  
- สถานการณ์ข้างต้นเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์บางอย่างกับระบบนิเวศ  
- จากสถานการณ์ข้างต้น ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล สามารถ

อธิบายได้ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ เช่น ถ้านักเรียนแก้ปัญหาโดยการสร้างต้นไม้ที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสง แต่นักเรียนต้องบอกได้ว่าต้นไม้นั้นจะใช้
พลังงานอะไรเพื่อการเจริญเติบโตแทนพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

- ให้เวลานักเรียน 40 นาที ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

- นักเรียนต้องตอบค าถามทุกข้อในบัตรสถานการณ์ และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  
 
 

 

สถานการณ์ที่ 1:  ภยัพบิัตบินภเูขาจิง้จอก 

นักเรียนคือนักนิเวศวิทยา ท่ีถูกเรียกตัวมาเพ่ือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนเทือกเขา

แห่งสุนัขจิ้งจอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเทศกาลสุนัขจิ้งจอกท่ีเกิดขึ้นเป็น

ประจ าทุกปีก าลังจะมาถึง แต่สุนัขจิ้งจอกท้ังหลายก าลังจะตาย และพวกมันต้องการ

ความช่วยเหลือจากนักนิเวศวิทยา หลักจากได้มีการตรวจสอบเบื้องต้น นักนิเวศวิทยา

พบว่า นกกระจอกชนิดหนึ่งท่ีเป็นอาหารของสุนัขจิ้งจอกก็ก าลังจะตายด้วยเช่นกัน 

-  อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของภัยพิบัตินี้ 

- ปัญหาอะไรอื่นอีกบ้างท่ีหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลเสียตามมา 

- จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

เบาะแส: เร่ิมด้วยการแบ่งประเภทตามล าดับในระบบนิเวศ: ผู้ผลิต  

ผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ ผู้บริโภคขั้นทุตยภูมิ  ผู้บริโภคขั้นตติยภูมิ  
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อธิบายกิจกรรม  
- สถานการณ์ข้างต้นเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์บางอย่างกับระบบนิเวศ  
- จากสถานการณ์ข้างต้น ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล สามารถ

อธิบายได้ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ เช่น ถ้านักเรียนแก้ปัญหาโดยการสร้างต้นไม้ที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสง แต่นักเรียนต้องบอกได้ว่าต้นไม้นั้นจะใช้
พลังงานอะไรเพื่อการเจริญเติบโตแทนพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

- ให้เวลานักเรียน 40 นาที ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

- นักเรียนต้องตอบค าถามทุกข้อในบัตรสถานการณ์ และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 2:  มุมมืดแห่งจนัทรา 

นักเรียนคือนักบินอวกาศ ที่ช่วยก่อตั้งสังคมใหม่บนมุมมืดของดวงจันทร์ ซึ่งมีสภาพ
อากาศท่ีหนาวเย็น และมืดอยู่ตลอดเวลา นักเรียนจ าเป็นต้องมีอาหารเพื่อการมี 
ชีวิตรอด แต่ถ้าเราขนส่งอาหารจากดาวโลกราคาอาหารจะแพงมาก 
     ให้นักเรียนออกแบบระบบนิเวศเพื่อให้มีสิ่งจ าเป็นตามต้องการ 
- ปัญหาอะไรท่ีจ าเป็นต้องถูกแก้ไขเป็นล าดับแรก? 

- คิดอย่างสร้างสรรค์:  ออกแบบผู้ผลิตท่ีมีลักษณะเฉพาะ เป็นผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ

ของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ และผู้บริโภคตติยภูมิ  

- อย่าลืมท่ีจะอธิบายปัจจัยพิเศษที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีนักเรียนออกแบบ 
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อธิบายกิจกรรม  
- สถานการณ์ข้างต้นเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์บางอย่างกับระบบนิเวศ  
- จากสถานการณ์ข้างต้น ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล สามารถ

อธิบายได้ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ เช่น ถ้านักเรียนแก้ปัญหาโดยการสร้างต้นไม้ที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสง แต่นักเรียนต้องบอกได้ว่าต้นไม้นั้นจะใช้
พลังงานอะไรเพื่อการเจริญเติบโตแทนพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

- ให้เวลานักเรียน 40 นาที ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

- นักเรียนต้องตอบค าถามทุกข้อในบัตรสถานการณ์ และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 3:  สุสานมัจฉา 

นักเรียนคือนักด าน้ า  ซึ่งก าลังด าน้ าในอ่าวเม็กซิโกในชว่งวันหยุดกับครอบครัว

ของนักเรียน นักเรียนด าน าข้ามสุสานปลาในน้ าท่ีหนาวเย็นมาก ซึ่งมีซากปลามากมาย

หลายตัน แต่ท่ีแปลกคือ ปลาเหล่านั้นไม่เน่าเป่ือย นักด าน้ าน าตัวอย่างกลับขึ้นมาบน

ชายฝั่ง และน าไปทดสอบในห้องทดลองท่ีใกล้ท่ีสุด และสรุปว่า ปลาเหล่านั้นตายใน

เวลาเดียวกันหมด แต่เมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว 

- เหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรที่เป็นสาเหตุการตายครั้งมโหฬารนี้ 

หลังจากการว่ายไปรอบๆ นักด าน้ าพบสุสานปลาเพิ่มขึ้น ซึ่งระยะเวลาแตกต่าง

กันไป ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา พื้นมหาสมุทรเกล่ือนกลาดไปด้วยซากปลาตาย 

- มีอะไรท่ีอาจหายไปจากระบบนิเวศนี้ บอกมาอย่างน้อย 2 รายการ 

- นักเรียนจะจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้อย่างไร หากนักเรียนต้องการ

ปรับเปลี่ยนบริเวณท่ีเกิดเหตุนี้เป็นโครงการของนักเรียน 
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อธิบายกิจกรรม  
- สถานการณ์ข้างต้นเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์บางอย่างกับระบบนิเวศ  
- จากสถานการณ์ข้างต้น ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล สามารถ

อธิบายได้ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ เช่น ถ้านักเรียนแก้ปัญหาโดยการสร้างต้นไม้ที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสง แต่นักเรียนต้องบอกได้ว่าต้นไม้นั้นจะใช้
พลังงานอะไรเพื่อการเจริญเติบโตแทนพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

- ให้เวลานักเรียน 40 นาที ในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

- นักเรียนต้องตอบค าถามทุกข้อในบัตรสถานการณ์ และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  
 

สถานการณ์ที่ 4:  กสิกรรมสูญหาย 

ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (นี่คือความจริงท่ีเกิดขึ้น!) เมืองถูกสร้างขึ้น   

ท าให้พื้นท่ีท าการเกษตรลดจ านวนลง แต่นักเรียนคือเกษตรกรรายใหม่  

-  นักเรียนจะท ากสิกรรมอะไร เลี้ยงสัตว์? ปลูกพืช? หรือท้ัง 2? อะไรคือข้อดี 

ข้อเสีย ของแต่ละอย่าง 

- อะไรในระบบนิเวศท่ีนักเรียนต้องการควบคุม? 
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กจิกรรมพัฒนาการคิด 

นักเรียนจะได้ฝึกคิดเชิงระบบ ด้วยการให้นักเรียนเห็น   
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของสิ่งต่างๆ ในการผลิตสิ่ง 

ของ 1 อย่าง ซึ่งเป็นภาพรวม ผลผลิตรวมย่อมเกิดจาก 
การประสานงานกันหลายๆ ระบบ ที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่าง

กัน    
 น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
ทีม่ีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดแบบกบนอกกะลา  

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- การเขียนไดอะแกรม 
- รายการกบนอกกะลา  

ตอน อาหารแช่แข็ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูให้นักเรียนดูรายการ กบนอกกะลา ตอน 

อาหารแช่แข็ง ก่อนท ากิจกรรม 
2. ควรมี internet ให้นักเรียนค้นคว้า 

 
 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. เขียนเชื่ออมโยงองค์ประกอบของการผลิตย่อยๆ อย่างเป็นระบบ 
2. ศึกษาค้นคว้าจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
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1. ครูสามารถเปิด Clip ตัวอย่าง รายการกบนอกกะลา ตอน อาหารแช่แข็ง 
(ความยาว 30 วินาที) ให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ดูมาก่อนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=nJsMrYAJuNw 

2. ร่วมพูดคุยถึง การสร้างรายการกบนอกกะลา โดยใช้ค าถาม 
- ก่อนจะผลิตรายการ ผู้ผลิตต้องท าอะไรก่อนหน้านี้บ้าง? (ก่อนที่จะ

ผลิตรายการกบนอกกะลา ผู้ผลิตรายการต้องท าความเข้าใจถึงความ
เป็นมาเป็นไปเชิงระบบของอาหารแช่แข็งเสียก่อน แล้วจึงถ่ายท า
ออกมาเป็นรายการ)  
ครูแนะน ากิจกรรม โดยสร้างความเข้าใจกับนักเรียนว่า วันนี้ เราจะ

ศึกษาที่มาที่ไปของสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างเป็น
ระบบ คล้ายเป็นผู้ผลิตรายการกบนอกกะลา แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆ ละ 3-4 คน   

3. แจกสิ่งของให้นักเรียน เช่น ดินสอไม้ ปลากระป๋อง เมล็ดกาแฟ กล่องนม 
หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ที่นักเรียนเพ่ิงเรียนมา  
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชวนคิด 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีของจริงประกอบใบกิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมเน้น 

การคิดวิเคราะห์ 

ค ำถำมคิดวิเครำะห์ 
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4. ให้นักเรียนระดมสมองโดยการเขียนรายการสิ่งของทีม่าจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ (สิ่งของที่น ามาผลิตเป็นดินสอ ได้แก่ ไม้ ยางพารา 
ถ่าน เป็นต้น) เพ่ือน ามาใช้ผลิตเป็นสินค้าที่นักเรียนได้รับมา  
ลงในกล่องข้อความซ้ายมือ ใบกิจกรรมที่ 1 (ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะได้หวัข้อท่ี
แตกต่างกัน เช่น ดินสอ ท ามาจากไม้ ถ่าน ยางพารา)  

 
 

5. ให้นักเรียนบอกสิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่อาจมาจาก
ต่างจังหวัดหรือต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ (วิธีการเดินทางหรือขนส่ง
วัตถุดิบนั้น) เขียนลงในกล่องข้อความซ้ายมือในใบกิจกรรมที่ 1  

6. ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เก่ียวข้องกับผลผลิตนั้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น เมล็ดกาแฟ คนเก็บคือคนงานและมีความ
ต้องการอย่างมาก ซึ่งนั้นหมายถึง ป่าก าลังถูกท าลายยับเยินด้วย 
การสร้างไร่กาแฟที่ปลูกพืชชนิดเดียว เขียนลงในกล่องข้อความซ้ายมือ
ในใบกิจกรรมที่ 1  
 
 
 
 

7. ครูใช้ค าถาม 
- ผลิตภัณฑ์นี้เริ่มแรกผลิตขึ้นที่ใด 
- มีทรัพยากรประเภทใดบ้างที่จ าเป็นต่อการสร้างผลิตภัณฑ์นี้ 
- ระบุวิธีการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ 
- ระบุท่ีๆ สามารถน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้กลับไปใช้ใหม่ 

8. ให้นักเรียนเขียนเรียงล าดับขั้นตอนการผลิตดินสอ จากค าที่อยู่ในกล่อง
ข้อความซ้ายมือ  เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
ดินสอถูกน าไปใช้ขีดเขียน  
 
 
 
 

กิจกรรมขบคิด 

คดิวิเครำะห์ 

คดิวิเครำะห์ 

คดิเชิงระบบ 

กจิกรรมเน้น 
การคิดเชิงระบบ 

ข้อเสนอแนะ  ครูควรแนะน าให้นักเรียนทราบล่วงหน้าว่า ข้อมูลในกิจกรรมที่ 1 จะ

เป็นประโยชน์ต่อการน าเขียน ไดอะแกรม การผลิตสินค้า ในกิจกรรมต่อไป ดังนั้น 

นักเรียนควรคิดให้รอบครอบ และค้นคว้าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด  

ข้อเสนอแนะ  ขั้นตอนนี้ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ขณะที่นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 

ครูควรเข้าไปสังเกตการท างานของนักเรียนเพื่อติดตาม สิ่งที่นักเรียนเขียนว่าเป็นไป

ตามล าดับขั้น เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ หรือไม่ ในขั้นตอนนี้ ครูควรให้ค าชี้แนะ 

เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดเชิงระบบให้มากท่ีสุด 
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9. ครูแสดงรายการองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และแหล่งทรัพยากรต้น
ก าเนิดท่ีจะหาได้ 

ทองแดง-นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย ตะกั่ว-ออสเตรเลีย ยาง – ประเทศไทย 
ปลา-เวียดนาม,จีน ยางไม้-เม็กซิโก ปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ปิโตรเลี่ยม-ซาอุดิอาราเบีย สังกะสี- โปแลนด์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ให้นักเรียนคิดถึงสิ่งที่เคยได้ยินถึงการอธิบายว่า สิ่งนั้นเป็นระบบ 
สามารถพบเจอได้ทุกๆ วัน หรือ จากชีวิตการท างาน อธิบายระบบนั้น 
ครึ่งหน้ากระดาษ (15 นาที) ถ้านักเรียนนึกระบบอ่ืนไม่ได้ ให้ใช้ข้อมูล
จากกิจกรรมขบคิดมาใช้ 

11. ให้นักเรียนวาด diagram ของระบบนั้นตามค าอธิบายข้างต้น (10-15 
นาที)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคิดตอ่ยอด 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีตัวอย่าง ผลงาน การเขียน diagram จะใช้วิธีใด 

ในการสร้าง diagram ก็ได้ อาทิ วาด ปะติด  โปรแกรม Power point 

เป็นต้น ตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม 

คดิสร้ำงสรรค์ 

ข้อเสนอแนะ  ขณะที่นักเรียนท าใบงานที่ 1 ครูควรเข้าไปสังเกต

พฤติกรรมนักเรียนเพ่ือติดตามรายการที่นักเรียนเขียนว่าครบถ้วนหรือไม่

เพียงใด และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหา

ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด 
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ตัวอย่าง การเขียน diagram เกี่ยวกับ นมกล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัดแปลงภาพจาก: http://blogs.ubc.ca/fooddiary/ 
 

12. ให้นักเรียนพิจารณาค าอธิบายกับ diagram แล้วระบุข้อมูลบางอย่าง
เพ่ิมเติมที่ไม่เชื่อมโยงกัน เช่น มีค าใน diagram แต่ไม่มีค าอธิบาย หรือมี
ค าอธิบาย แต่ไม่มีใน diagram 

 
13. เมื่อนักเรียนสร้างไดอะแกรมเสร็จแล้ว ครูใช้ค าถาม 

- จากไดอะแกรมของนักเรียน ถ้าองค์ประกอบย่อยใดองค์ประกอบ
ย่อยหนึ่งเสียหาย หรือขาดหาย จะเป็นอย่างไร 
(เกิดปัญหา เกิดความขาดแคลน) 

- ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาท่ีไปที่มาของผลิตภัณฑ์ 1 
อย่างคืออะไร  
(เห็นการท างานของบุคคลอ่ืนไปตามกระบวนการ  มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลต่อสิ่งหนึ่ง,น าไปใช้แก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจธรรมชาติของระบบและทุกสรรพสิ่งใน
โลกล้วนเป็นระบบสัมพันธ์กัน) 

 
 
 

คดิสร้ำงสรรค์ 

ค ำถำมคิดวิเครำะห์ 

http://blogs.ubc.ca/fooddiary/


 
6 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: คิดแบบกบนอกกะลา 

สื่อ 
1. คลิปวีดิโอ รายการกบนอกกะกลา ตอน อาหารแช่แข็ง 
2. ตัวอย่าง ไดอะแกรม  
3. สื่อของจริงและสื่อภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะให้นักเรียนน าว่าวิเคราะห์ เช่น กาแฟ นมกล่อง ดินสอ  

ปลากระป๋อง 
 

การประเมิน 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
- เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน “ไดอะแกรม” การคิดเชิงระบบ 

การคิดเชิงระบบ 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
ส่วนประกอบย่อยของ
ระบบ 

มีองค์ประกอบย่อยๆ 
ของระบบการสร้าง
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ครบถ้วน 
(ปัจจัยน าเข้า,
กระบวนการ, ผลผลิต)  

มีองค์ประกอบย่อยๆ 
ของระบบการสร้าง
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ขาด 1 
องค์ประกอบย่อย 

มีองค์ประกอบย่อยๆ 
ของระบบการสร้าง
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ขาด
มากกว่า 1 องค์ประกอบ
ย่อย 

คิดเป็นล าดับขั้น เขียนให้เห็นถึงระบบ
หนึ่งๆ มาจากระบบ
ย่อยๆ หลายระบบที่
ประกอบกันขึ้นมา และ
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของระบบย่อยจะมีผล
ต่อระบบใหญ่ด้วย โดย
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

เขียนให้เห็นถึงระบบ
หนึ่งๆ มาจากระบบ
ย่อยๆ หลายระบบที่
ประกอบกันขึ้นมา โดย
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

ขาดความเชื่อมโยงให้
เห็นถึงล าดับขั้น ของ
ระบบย่อยๆ หลายระบบ 
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1.  ตัดไม:้ รถรากไม้สู่โรงเลื่อยไม้ 

2. โรงเล่ือยไม้ กองไม้ที่เล่ือยแล้วออกเป็นท่อนๆ 

แล้วไม้ท่อนก็ถูกน าไปยังโรงงาน 

3. ตะกั่วถูกขดุจากเหมืองแร่ และขนส่งมายัง

โรงงาน 

4. ยางไม้ถูกตีเป็นแผ่น หรือเตรียมเพื่อขนส่งสู่

โรงงาน 

5. คนขับรถบรรทุกขนดินสอสู่คลังสินค้าหรือ 

ขนส่งทางรถไฟ 

6. คนขับรถบรรทุกขนดินส่อสู่ร้านขายส่ง เช่น 

Macro Lotus หรือ ตัวแทนจ าหน่าย เช่น 

B2S 

7. คนขับรถขนดินสอสู่ร้านค้าปลีก 

8. ลูกค้าขับรถมาท่ีร้านเพ่ือซื้อดินสอ 

9. ลูกค้าท้ิงดินสอ 

10. ดินสอจะถูกขนเพ่ือเผาหรือฝังกลบ 

 

ใบกิจกรรมที่ 1 
ดินสอ 

 
ค าชี้แจง ระบุวัสดุจากธรรมชาติที่น ามาใช้ท าดินสอ 1 กล่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ 
ยางพารา 

ตะกั่ว 
คาร์บอน 

รถ 
เรือ 

มอเตอร์ไซต์ 
คนกรีดยาง 
คนตัดไม้ 

คนท างานโรงงานดินสอ 
คนขับรถ 
คนซื้อ  
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ใบกิจกรรมที่ 1 
นมกล่อง 

 
ค าชี้แจง ระบุวัสดุจากธรรมชาติที่น ามาใช้ท านมกล่อง 1 กล่อง 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
ปลากระป๋อง 

 
ค าชี้แจง ระบุวัสดุจากธรรมชาติที่น ามาใช้ท าปลากระป๋อง 1 กระป๋อง 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
กาแฟส าเร็จรูป 

 
ค าชี้แจง ระบุวัสดุจากธรรมชาติที่น ามาใช้ผลิตกาแฟส าเร็จรูป 1 ขวด 
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การผลิตพืชที่เป็นอาหารสัตว ์ การผลิตนม 
ขนส่งนมสู่โรงงาน 

กระบวนการผลิตนมและชีส บรรจุหีบห่อ 

ขนส่งสู่ร้านขายปลีก 

ร้านขายปลีก 
ขนส่ง, ใช้, การจ ากัดขยะ 

(ลูกค้า) 

ตัวอย่าง Diagram หัวข้อ “นมกล่อง” 
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ค ำอธิบำยกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนุกกับเครื่องร่อน 

ควรรู้อะไรมาก่อน 

1. ทักษะการใช้มีดตัดกระดาษ 

2. ทักษะการใช้เครื่องมือวัดระยะ 

และเครื่องมือจับเวลา  

กิจกรรมพัฒนาการคิด 

   ผู้เรียนจะได้เริ่มคิดวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ (Analysis of 

Relationship) ตามแนวคิด “นวัตกรรม
เลียนแบบธรรมชาติ” ด้วยการเปรียบเทียบ
ลักษณะของเครื่องร่อนและลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่มีองค์ประกอบบาง
ประการเหมือนกัน โดยครูใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ให้นักเรียนได้ต่อยอดความคิดขั้นสูง 

     เมื่อผู้เรียนได้พับเครื่องร่อนที่แตกต่างกันตาม
ความสนใจ  

ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ร่วมกันคิดวาง

แผนการท างานร่วมกัน 

(Collaborative Planning) เพ่ือให้งาน

ออกมาส าเร็จ เพ่ือให้การประกอบเครื่องร่อนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    และเม่ือนักเรียนได้น าเครื่องร่อนมาแสดง 

นักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ 

(Critical Thinking) ด้วยการเปรียบเทียบ หา
ข้อแตกต่าง จุดเด่น-จุดอ่อนของเครื่องร่อนที่มี
ลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน  
     ในช่วงสุดท้ายครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) ด้วยการออกแบบเครื่องร่อนจากวัสดุ
ที่หลากหลาย และรูปร่างตามความต้องการของ
ผู้เรียน ด้วยกระบวนการวางแผน ค้นคว้า และ
ทดลอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
ติดตามการท างานของนักเรียนเป็นระยะ  

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 

- กิจกรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

- นักเรียนควรได้เชื่อมโยงหลักพลศาสตร์
ในห้องเรียนสู่กิจกรรม “สนุกกับเครื่องร่อน  
- ควรจัดหาสถานที่ๆ เหมาะสม เช่น 
สนาม อาคารเอนกประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 
- ระมัดระวังขณะนักเรียนใช้มีด 

- รอเวลาขณะนักเรียนคิดหาค าตอบ 

- ในขณะที่นักเรียนประกอบเครื่องร่อน ครู
ควรเข้าไปให้ค าแนะน า หรือเป็นผู้ตั้ง
ค าถามให้นักเรียนได้คิดแก้ไขผลงานให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
- เข้าใจปัจจัยที่ท าให้เครื่องร่อนมีประสิทธิภาพ  

- เข้าใจกระบวนการสร้างเครื่องร่อนขั้น
พ้ืนฐาน 

- เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์กับกระบวนการ 
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX1efTjajJAhWUCY4KHcFhA48QjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/213227/cutter-icon&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHvOUHjsx3Ji-lo7nH8IpvaAlo_-w&ust=1448421748479952
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV87nHj6jJAhWEBI4KHcuxBcgQjRwIBw&url=http://www.cliparthut.com/plan-review-clipart.html&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHhZ15rEEd6FQrrol_SB1wcihbKig&ust=1448422245866491
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX75ydiKjJAhVTBo4KHb7MCOUQjRwIBw&url=http://www.clipartsheep.com/glide-clipart/&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHgmNFAQpDgOyKxTUVbXRj7o55J5Q&ust=1448420230482709
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ขั้นตอนกิจกรรม 
  กิจกรรมชวนคิด (10 นำที)   

1. ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของกิจกรรม  
เมื่อนักเรียนดูวีดิทัศน์ที่ฉายแล้ว ให้นักเรียนสังเกตการเอาตัวรอดจาก
ศัตรูตามธรรมชาติของกิ้งก่า 
วีดิทัศน์ World's Weirdest - The Flying Dragon ของ  
National Geographic  (ความยาว 1:18 นาท)ี 

 

 
(อ้างอิง: https://www.youtube.com/watch?v=ewCCwMC46Pk) 

    ค ำถำมกำรคิดขั้นสูง 

- สาเหตุที่ท าให้กิ้งก่าสามารถหนีจากงูได้คืออะไร  (แนวค าตอบ: บิน,ร่อน) 

- สาเหตุที่ท าให้สัตว์บกอย่างกิ้งก่าสามารถบินได้ (แนวค าตอบ:ปีก แผน

ผนังของที่ติดกับขาส่วนหน้า) 

- การเอาตัวรอดของกิ้งก่าในวีดิทัศน์เกี่ยวข้องอย่างไรกับลักษณะของ
เครื่องร่อน  
นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของเครื่อง
ร่อนและกิ้งก่าบินในใบกิจกรรมที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเน้น 

การคิดวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ 

คิดวิเคราะห์หาสาเหตุ 

คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

คิดวิเคราะห์หาสาเหตุ 

https://www.youtube.com/watch?v=ewCCwMC46Pk
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2. ให้นักเรียนเลือกเครื่องร่อนตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ 

 

     กลุ่มท่ี 1 เครื่องร่อนท าจากโฟม   

 

                                                     กลุ่มท่ี 2 เครื่องร่อนท าจากกระดาษ 

แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆ 3-4 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือวัดคิดวิเคราะห์ 

http://www.airplane.siamthaithai.com/glider1/DSC08912.JPG?attredirects=0
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi24M7pvajJAhVJCY4KHaZoBwkQjRwIBw&url=http://www.rcthai.net/board/index.php?/topic/99015-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1-rc-club-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A/page-29&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHuUusZeurNjREkIf6lWEO0hzLLog&ust=1448434667246807
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                       กิจกรรมขบคิด (40 นำที) 

1. วำงแผน:  ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการประกอบเครื่องร่อน แบ่งหน้าที่

ตามความเหมาะสม ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ

ประกอบเครื่องร่อน  ผู้เรียนสามารถศึกษาจากเอกสารคู่มือ และ

ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าและศึกษาจากคลิปใน 

YouTube หรือแหล่งเรียนรู้อื่นได้ด้วย 

 

 

 

 

 

 
2. ทดสอบ:  เมื่อครบก าหนดเวลา (40 นาที โดยประมาณ) ให้นักเรียน

น าเครื่องร่อนมาน าเสนอ 

- ก่อนท ากิจกรรมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องร่อนครูตั้งประเด็น

ค าถาม ให้นักเรียนหาค าตอบด้วยการสังเกตและเชื่อมโยงกับองค์

ความรู้เดิมตามหลักวิทยาศาสตร์  

ค ำถำม 

1. ลักษณะปีกของเครื่องร่อนมีผลต่อประสิทธิภาพการบิน

หรือไม่ อย่างไร 

2. วัสดุที่ใช้ท าเครื่องร่อนมีผลต่อประสิทธิภาพการบินหรือไม่ 

อย่างไร 

3. แรงส่งของผู้ปล่อยเครื่องร่อนมีผลต่อประสิทธิภาพการบิน
หรือไม่ อย่างไร 

- ครูจะเป็นผู้ก าหนดจัดเริ่มต้น และให้สัญญาปล่อยเครื่องร่อนด้วย

เสียงนกหวีด 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 

ขณะที่นักเรียนร่วมกันวางแผน ครูผู้สอนจะเดินแนะน า ให้ความช่วยเหลือ หากพบว่า การ
วางแผนการท างานของนักเรียนอาจท าให้การท าเครื่องร่อนประสบปัญหา ครูผู้สอนจะเข้า
ไปตั้งค าถามให้คิดคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เช่น 

- ถ้ามีคนตัดแบบคนเดียว สมาชิกคนอ่ืนจะท าอะไร 

- อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งเครื่องร่อน ควรมีลักษณะอย่างไร เพ่ือให้ไม่เป็น 

อุปสรรคกับประสิทธิภาพการบินของเครื่องร่อน 

คิดวางแผนการท างาน 

คิดคาดการณ์ 

คิดเชิงวิพากษ์ 

กิจกรรม 

เน้น 

การคิดขั้นสูง 
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- เมื่อนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ทดลองปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือ 

ตัวแทนนักเรียนกลุ่มอ่ืน จะเป็นผู้วัดระยะจากจุดเริ่มต้นที่ท าการ

ปล่อยเครื่องร่อนและจับเวลาเมื่อเครื่องร่อนตกถึงพ้ืน  

3.   สะท้อนคิด: นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันคิดทบทวนกระบวนการ

ท างานของตนเองที่ผ่านมาในใบงาน “มองตนมองงาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    กิจกรรมต่อยอดควำมคิด (1 อำทิตย์) 

จากกิจกรรม “มองตนมองงาน” ในช่อง “มีอะไรอีกท่ีอยากเรียนรู้
เพ่ิมเติม”  

ให้แตล่ะกลุ่มระดมความคิดในการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือการสร้างเครื่อง

ร่อนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นักเรียนต้องการ แล้วร่วมกันลงข้อสรุปว่า ครั้งต่อไป

จะสร้างเครื่องร่อนด้วยวัสดุอย่างไร รูปทรงแบบไหน ต้องเตรียมอุปกรณ์

ใดบ้าง และต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมเรื่องใด จากท่ีใด 

  

ประเมินตนเอง  

เคร่ืองมือประเมินตนเอง  
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

(Self-Assessment) 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 
กิจกรรมสุดท้ายนี้ อาจเว้นระยะประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและวางแผนการสร้าง
เครื่องร่อนในรูปแบบที่ตนต้องการอย่างเต็มที่ ระหว่างนี้ ผู้สอนควรคอยติดตามการท างานด้วยการซักถาม
ผู้เรียนเป็นระยะ และให้ความช่วยเหลือ ผู้สอนจึงควรวางแผนการติดตามการท างานของนักเรียนร่วมกัน 

คดิสร้างสรรค์  
(ออกแบบเคร่ืองร่อน) 
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ส่ือ 
1. ภาพเครื่องร่อน 2-3 ภาพ (หลากหลายประเภท) 

2. วีดิทัศน์ World's Weirdest - The Flying Dragon ของ National Geographic  (ความยาว 1:18 นาที) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ewCCwMC46Pk 

 
กำรประเมินผล 

1. เกณฑ์การประเมินการท างาน 
การประเมินจะเน้นประเมินเพ่ือพัฒนาการคิด และการท างานร่วมกัน ผู้สอนสามารถศึกษาได้จาก 
คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนฯ ด้านล่างนี้ 

   ที่มา:  bet.obec.go.th 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงคู่มือกำรสร้ำงเครื่องร่อน 
ตัวอย่างที่ 1 

การออกแบบและสร้างเครื่องร่อน 

คุณสมบัติ 
1.  มอเตอร์ Falcon 2 ตัว ขับหลัง (pusher) 

2. แบต Lipo 7.4V 1,500 Mah (เดิม AAA 7 ก้อน) 

https://www.youtube.com/watch?v=ewCCwMC46Pk
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3. เลี้ยวด้วย rudder บังคับเลี้ยวด้วย actuator 
4. ชุดบังคับ T&T กด G มอเตอร์ขับเคลื่อนท างาน กด L หรือ  R เพ่ือเลี้ยวซ้ายหรือขวา 

5. น้ าหนักพร้อมบิน 320 กรัม 
 

แปลน (ตัวเลขมีหน่วยเป็นเซนติเมตร) 

 
 

อ้างอิง http://www.slideshare.net/gwangmydear/ss-33673352 (20 พ.ย. 2558) 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงที่ 2 

 

http://www.slideshare.net/gwangmydear/ss-33673352%20(20
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อ้างอิง http://www.easyairplanes.com/shop/?p=192 (20 พ.ย. 2558) 

 

 

 

http://www.easyairplanes.com/shop/?p=192
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ใบกิจกรรม  
มองตนมองงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: สนุกกับเครื่องร่อน 

ค ำช้ีแจง เปรียบเทียบความเหมอืน-ความต่างของลักษณะทางกายภาพของกิ้งก่าบินและเครื่องร่อนประเภทต่างๆ   

                            กิง้ก่าบิน                                                                                                                                                   เคร่ืองร่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ต่ำง                                           เหมือน                            ต่ำง 

 

กิง้ก่ำบนิ 
 

เคร่ืองร่อน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzhKbDtajJAhUUco4KHbfxAKoQjRwIBw&url=http://www.everythingcanfly.com/492453/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNFiQF4lV0m_2gylAX3jGYcOtLQbZg&ust=1448431832090202
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijstqPtqjJAhWOSY4KHXyDDwgQjRwIBw&url=http://mind-madeleine.blogspot.com/2009/09/les-reptiles.html&psig=AFQjCNE-hOv6WzYk0TzmPVEqXXntaLGQXw&ust=1448431404648394
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rJzxsajJAhWFCo4KHdfyCK8QjRwIBw&url=http://www.reptileevolution.com/draco.htm&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNH0cu9Mzuf_XQzyfnK50kJ4to7wJQ&ust=1448431433078224
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE4YWes6jJAhVIUo4KHU3nDFsQjRwIBw&url=http://www.everythingcanfly.com/492453/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNFiQF4lV0m_2gylAX3jGYcOtLQbZg&ust=1448431832090202
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW2MP7uKjJAhXPVI4KHSfxDlIQjRwIBw&url=http://kindersay.com/words/transport/hang-glider&psig=AFQjCNHxmv8aDR066j6NbTpu7bwaoBKGRw&ust=1448433129276391
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กจิกรรมพัฒนาการคิด 

นักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์ เพ่ือการวางแผนการออก
สืบสวนคดีที่จ าลองขึ้น และใช้กระบวนการ   

 สืบสวนทางวิทยาศาสตร์พัฒนาการคิดเชิงเหตุผล 
เพ่ือหาข้อสรุปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

 

น ากจิกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมาะกับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรม  
โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบเป็นกิจกรรมระยะยาว  
ครูควรวางแผนเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับ
สถานการณ์จ าลอง อย่างรอบคอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- ลักษณะของโครโมโซม 
- สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
- การเขียนเรียงความ 

ข้อเสนอแนะ 
-  เหมาะกับนักเรียนไม่เกิน 15 คน 
- เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลา  
3 ชั่วโมง ดังนั้น ควรวางแผนให้ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบหาความจริงอย่างสมเหตุสมผล 
2. สร้างเรื่องราวได้แตกต่าง หลากหลาย 
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ผังสรุปแผนการจัดกิจกรรม “โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ัวโมงที่ 1 วางแผนการสืบสวน 

ช่ัวโมงที่ 2 นักสืบโคนัน 

ช่ัวโมงที่ 3 ใครคือคนร้าย 

อธิบายกิจกรรมทีจ่ะเกิดขึน้ตัง้แต ่ชัว่โมงที่ 1-3  โดยแบง่นกัเรียน
ออกเป็น 3 กลุม่  ท าหน้าที่ร่วมกนัสบืสวนหาความจริงของเหตกุารณ์

โจรกรรมทรัพย์สนิของโรงเรียน ซึง่อาจเกิดขึน้ใกล้ตวันกัเรียน 

นกัเรียนจะได้ฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นกอ่นลงพืน้ท่ี อาทิ การตรวจรอยนิว้มือ 

การเก็บหลกัฐานท่ีถกูต้อง  โดยครูจะเตรียมสถานการณ์จ าลอง 

เหตกุารณ์โจรกรรมทรัพย์สนิของโรงเรียนแหง่หนึง่ในห้องวิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนจะได้น าเสนอข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีเกิดเหต ุเพื่อใช้วเิคราะห์ 

ค้นหาผู้กระท าผิดตวัจริง โดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการ

ตดัสนิใจ 

กิจกรรมชวนคดิ 

กิจกรรมขบคดิ 

กิจกรรมต่อยอด
ความคดิ 
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1.  ครูแจกข่าวให้นักเรียนอ่าน ซึ่งเป็นข่าวการขโมยอุปกรณ์ห้อง

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง พร้อมตั้งค าถาม 

- ต ารวจท าหน้าที่อะไร 

- ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดี 
- ต ารวจจะจับกุมคนร้ายได้อย่าง 

2. ชี้แจงสร้างความเข้าใจในกิจกรรม “โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ”  
ว่าหลักจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้ว นักเรียนจะต้องวางแผนเพื่อเตรียม
ลงเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุในครั้งต่อไป และ ค้นหา
ผู้กระท าผิด จากผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 คน โดยใช้หลักฐานจากการเก็บ
ข้อมูล มาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจชี้ตัวผู้กระท าผิดให้ถูกต้อง  (แจก
ค าชี้แจงกิจกรรม) 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความถนัด ความสนใจ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  

 
 
 

 
 

4. ชักชวนให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ 
- จากกลุ่มการท างานทั้ง 3 กลุ่ม นักเรียนคิดว่าตนเองต้องมีความรู้

อะไร ในการเก็บหลักฐานเพ่ือการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

เสนอตัวช่วยให้นักเรียนสามารถสืบสวนคดีนี้ได้ประสบความส าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วางแผนการสืบสวน 
กิจกรรมเน้น 

การคิดวิเคราะห์ 

ค าถามกระตุ้นคิด 

ครูอาจบอกหน้าที่ของกลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่มงานคร่าวๆ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
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5. จัดโต๊ะออกเป็น 3 ฐาน  ดังรูป ให้นักเรียนช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ โดยใช้
ใบความรู้ ที่ 1-3 และท ารายการสิ่งที่ต้องใช้ในการลงพ้ืนที่เกิดเหตุ โดย 

- รอบท่ี 1  ให้นักเรียนประจ าฐานที่ตนเองได้เลือกไว้ ให้เวลา 20 
นาที ในการท าใบงานที่ 1-3  

รอบท่ี 1 

                                                               
 
 
 
 

- รอบท่ี 2 และ 3 ให้นักเรียนเวียนฐาน จนครบ 3 ฐาน  ศึกษาใบ
งานประจ าฐานที่เหลือ (ซึ่งเป็นเนื้อหาของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน) เพ่ือช่วย
เติมเต็ม หรือ เพ่ิมเติมสิ่งที่เพ่ือนอีกกลุ่มจ าเป็นต้องใช้ แต่อาจ
หลงลืม โดยใช้ปากกาสีที่แตกต่างกัน 

                                         รอบท่ี 2                                                   รอบท่ี 3 

 

                                                
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 

ฐานท่ี 1

ฐานท่ี 2

ฐานท่ี 3

ฐานท่ี 1

ฐานท่ี 2

ฐานท่ี 3

นกัเรียน

กลุม่ที่ 1 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 2 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 3 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 1 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 2 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 3 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 1 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 2 

นักเรียนทุกคนจะได้ศึกษาใบงานของทั้ง 3 กลุ่ม กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้งาน
ของกลุ่มอ่ืนด้วย เพื่อให้สามารถเข้าใจการท างาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม และเป็นประโยชน์
ในการท างานร่วมกันเมื่อลงพ้ืนที่เกิดเหตุ 
 

คิดวิเคราะห์ 

นกัเรียน

กลุม่ที่ 3 

ฐานท่ี 1

ฐานท่ี 2

ฐานท่ี 3
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6. หลังจากท่ีนักเรียนเวียนฐานจนกลับมาประจ าฐานของตนเองแล้ว ให้
นักเรียนพิจารณาใบงานที่ถูกเติมจากเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ และพิจารณา
ตัดสินใจวางแผนกันอีกครั้ง ว่าจะเพ่ิมหรือจะยังคงใช้อุปกรณ์เท่าเดิม 

7. ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ แผนการท างานของกลุ่มตนเอง โดย
หลังจากนี้ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา 2 คน เพ่ือวางแผน ล าดับการ
ท างาน แบ่งหน้าที่ ลงสถานที่เกิดเหตุในอาทิตย์หน้า 

8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม อาทิตย์หน้าจะเป็น
การฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นก่อนลงสถานที่เกิดเหตุ 
 
 
 
 

 
 

9. ครูใช้ค าถามเพ่ือสรุปความคิดรวบยอดของกิจกรรม 

- วิธีการตรวจหาวัตถุพยานของผู้กระท าผิดวิธีการต่างๆ ต้องใช้
ความรู้เรื่องใดบ้าง 

- ท าไมต ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน จึงใช้ ลายนิ้วมือ เยื่อกระพุ้งแก้ม 
เส้นผม เป็นหลักฐานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

- หากคนร้ายใส่ถุงมือ นักเรียนจะหาร่องรอยคนร้ายได้อย่างไร 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม 

2. ประเมินกระบวนการคิด 

             เกณฑ์การประเมินการท างานและกระบวนการคิด  เน้นประเมินเพ่ือพัฒนาการคิด และ
การท างานร่วมกัน ผู้สอนสามารถศึกษาได้จาก คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนฯ ด้านล่างนี้ 

   ที่มา: bet.obec.go.th 
 

คิดวางแผน 

คิดวิเคราะห์ 

คิดประยุกต์ใช้ 

คิดประยุกต์ใช้ 

ครูสามารถน าใบงานของทั้ง 3 กลุ่ม มาช่วยเติมเต็ม หรือแทนที่วัสดุที่ไม่ต้องซื้อหา หรือหากจ าเป็นต้อง
ซื้อ เช่น ผงคาร์บอน ครูควรเป็นผู้จัดหามาให้ หรือร่วมกันคิดหาวิธีท าผงคาร์บอนวัสดุอื่น ทั้งนี้ในช่วง
เตรียมอุปกรณ์ ครูควรติดตาม แนะน าวิธีการให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ  
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คนร้ายเหิม! งัดห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 

     คนร้ายได้งัดห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่ง แล้วเข้าไปขโมย
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 10 เครื่อง และเครื่องแปลงสัญญาณ
วีดีโอ 1 ชุด หลงัจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ในห้องวิทยาศาสตร์ รว่มกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และต ารวจเร่งติดตาม
หาตัวคนร้าย 

  เมื่อวันที่ 08.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
รับแจ้งว่า เกิดเหตุคนร้ายงัดประตูห้องวิทยาศาสตร์ ตึก 6 ชั้น 4 ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่ง ขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับนักเรียน 
(tablet PC) จ านวน 10 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท รวมราคาประมาณ 
240,000 บาท และเครื่องแปลงสัญญาณวิดีโออีก 1 ชุด มูลค่าประมาณ 
6,000 บาท 

จากการสอบถามอาจารย์ บอกว่า ห้องดังกล่าวได้ปิดตั้งแต่ 
ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา และในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ก็ไม่มีใครมาท างาน เมื่อมาถึงเช้าวันนี้เห็นร่องรอยประตู 
ถูกงัด และเข้าไปตรวจสอบภายในห้องเห็นตู้ที่เก็บของถูกรื้อค้นเกือบทุกตู้ 
และมีทรัพย์สินหลายรายการหายไป จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 



 
7 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ 

ค าชี้แจงกิจกรรม โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ 
 
1. ในฐานะที่นักเรียนคือทีมสืบสวนของต ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน นักเรียนจะต้องเข้าไปยังที่เกิดเหตุเพ่ือเก็บ
ร่องรอยหลักฐานของคนร้าย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ส่งให้ต ารวจพื้นที่ 
2. นักเรียนแบ่งหน้าที่ดังนี้ 

-  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ  ท าหน้าที่ รับผิดชอบก าหนดขอบเขตสถานที่เกิดเหตุ ต้องครอบคลุมวัตถุ
พยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ ตัดสินใจหาวิธีการในการตรวจค้นหาและตรวจหาวัตถุพยานที่เหมาะสม และ
มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง และกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทั้งเป็นผู้
ประสานงานระหว่างบุคคลที่อยู่ในการท างาน  

-  กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง  ท าหน้าที่ ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฟงกับผู้
ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหา ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงกับสารบนลายพิมพ์นิ้วมือ 

-  กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบสารพันธุกรรม 
หรือ DNA ของคนร้าย เพ่ือเป็นการตรวจพสิูจน์ยืนยันตัวบุคคล 

3.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มงาน ร่วมกันวางแผนการท างาน การเตรียมอุปกรณ์ เพ่ือลงเก็บหลักฐานใน
สถานการณ์ที่เกิดเหตุ 

4.  แต่ละกลุ่มน าเสนอแผนการท างาน ให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมคิดร่วมเติมเต็ม 
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ใบงานที่ 1 

วิธีการการเก็บสิ่งตรวจจากผู้เสียหาย/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย 

เก็บได้ 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 เก็บเยื่อบุข้างแก้ม ให้ผู้ที่จะถูกเก็บเยื่อบุข้างแก้มบ้วนปากด้วยน้ าเปล่า 1  ครั้ง อ้าปากแล้วใช้ส าลีพัน
ปลายไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จ านวน 1 อัน เช็ดที่กระพุ้งแก้มทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 4–5 ครั้ง ท าอีก 1 อันใน
ลักษณะเดียวกัน จะได้ส าลีพันปลายไม้ที่มีเยื่อบุข้างแก้ม ทั้งหมด 2 อันต่อ 1 คน แล้วน าไปผึ่งลมให้แห้ง 
ประมาณ 24 ชั่วโมง (ห้ามผึ่งแดด) บรรจุในซอง 
กระดาษ ระบุชื่อผู้ที่ถูกเก็บเยื่อบุข้างแก้ม 
วิธีที่ 2  ถอนเส้นผมหรือเส้นขนให้มีรากเส้นผมหรือเส้นขน ติดมาด้วย ประมาณ 15 เสน้ บรรจุซองกระดาษ 
หรือซองพลาสติก ระบุชื่อเจ้าของเส้นผมหรือเส้นขน 
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ค าชี้แจง  
1.  ศึกษาวิธีการเก็บสิ่งตรวจจากผู้เสียหาย/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย ในใบงานที่ 1 
2.  เขียนรายการสิ่งของที่ต้องใช้เพื่อตรวจเก็บหลักฐานและพิสูจน์หลักฐาน 

รายการสิ่งของ จ านวน เพื่อใช้ส าหรับ หมายเหตุ 
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

1. เพราะเหตุใด เยื่อบุกระพุ้งแก้ม จึงสามารถใช้ตรวจสอบสารพันธุกรรมได ้
 

2. นอกจาก เยื่อบุกระพุ้งแก้มแล้ว ยังมสีิ่งใดที่อาจพบในที่เกิดเหตุ และสามารถ
เก็บมาเพื่อตรวจสอบสารพันธุกรรมได้อีก 
 

3. เพราะเหตุใดสารพันธุกรรม จึงน ามาตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลได้ 
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ใบงานที่ 2 
วิธีการเก็บลายนิ้วมือแฝงหาหลักฐาน 

1.  ส ารวจวัตถุพ้ืนที่ ที่สงสัยว่าคนร้ายจับ 
2. น าผงคาร์บอน มาโรยบริเวณนั้นให้ทั่วและใช้แปรงพู่กันปัดออกเบาๆ หรือ เป่าออกเบาๆ ก็จะมองเห็น

ลายนิ้วมือขึ้นมาทันที 
ภาพนี้แสดงลักษณะการสัมผัสวัตถุของคนร้าย 

    
3. น าผ้าเทปใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว มาแปะทับรอยนิ้วมือดังกล่าวแล้วดึงขึ้นมา รอยนิ้วจะติดอยู่ที่ผ้า

เทปนั้น แล้วน าผ้าเทปนั้นแปะประกบเข้าอีกด้านหนึ่ง ก็จะท าให้รอยนั้นไม่หลุดออกไปไหน 

 
4. ภาพลายนิ้วมือในผ้าเทปที่ได้ เก็บไปตรวจสอบเข้าคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นลายนิ้วมือใครที่สถานีต ารวจ 

 
 
 
 
ดัดแปลงจาก : https://www.gotoknow.org/posts/130112 
 
 
 
 
ค าชี้แจง 

1.  ศึกษาวิธีการเก็บลายนิ้วมือแฝง ในใบงานที่ 2 

https://www.gotoknow.org/posts/130112
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2.  เขียนรายการสิ่งของที่ต้องใช้เพื่อตรวจเก็บหลักฐานและพิสูจน์หลักฐาน 
 

รายการสิ่งของ จ านวน เพื่อใช้ส าหรับ หมายเหตุ 

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    
 

1. พื้นผิววัตถุลักษณะใดจะสามารถเก็บรอยได้ด ีพร้อมยกตัวอย่าง  
- ผิวเรียบที่มีความมัน วาว ลื่น  เช่น แก้ว กระเบื้อง พลาสติก เหล็ก จาน มีด ลูกบิด  

2. ขั้นตอนใด ขณะเก็บรอยน้ิวมือ ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง 
- ระวังอย่างให้เกิดฟองอากาศระหว่างการปิดลอกรอยลายนิ้วมือ 
- ระวังอย่าใส่ผงฝุ่นมากเกินไป หากผงฝุ่นหนาเกินไป รอยจะไม่ชัดเจน 

3.  เพราเหตุใดผงคาร์บอน จึงถูกน ามาใช้ในการตรวจหาลอยน้ิวมือ 
- เพราะโมเลกุลของผงแป้งที่พรมลงไปนั้นไปเกาะกันกับลายนิ้วมือที่มีน้ าเยื่อนิ้วมืออยู่จึงท าให้ได้

ลายนิ้วมือปรากฏขึ้น 
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ใบงานที่ 3 
หน้าที่ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
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แหล่งที่มา:  http://www.forensic.police.go.th  
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ค าชี้แจง  
1.  ศึกษาหน้าที่ของผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุในใบงานที่ 3 
2.  เขียนรายการสิ่งของที่ต้องใช้เพื่อตรวจเก็บหลักฐานและพิสูจน์หลักฐาน 

รายการสิ่งของ จ านวน เพื่อใช้ส าหรับ หมายเหตุ 
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1. ครูตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีแต่ละกลุ่มวางแผนไว้ เพื่อใช้ส าหรับลงพื้นที่เกิด
เหตุ 

2. ครูเตรียมชุดฝึก การเก็บรอยนิ้วมือ และการเก็บเยื่อบุข้างแก้มเพ่ือ
เปรียบเทียบดีเอ็นเอ 

3. ระหว่างที่นักเรียนท าการทดลอง ครูสามารถไปจัดเตรียมร่องรอย ที่
นักเรียนจะเข้ามาแกะรอยสถานที่เกิดเหตุในห้องวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนได้ 

- แว่นตาด า ที่มีรอยนิ้วมือคนร้ายตกอยู่ ไกลจาก จุดที่ของศูนย์หาย  
- หน้าต่างมีเศษเสื้อสีเหลืองของคนร้ายที่โดยเกี่ยวขาด 
- มีเศษดินที่ติดมากับรองเท้าผู้ก่อเหตุ หล่นบนพื้น 
- มีเศษผม อาจเป็นผมท าสีหรือผมหยักศก หล่นใกล้ที่เกิดเหตุ 

ฯลฯ  
 

 
 
 

4. หลังจากนักเรียนได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเตรียม
อุปกรณ์ ของแต่ละกลุ่มให้เรียบร้อย และน านักเรียนไปยังสถานที่เกิดเหตุ 

5. เมือ่ถึงสถานที่เกิดเหตุที่ครูได้จัดเตรียมเหตุการณ์ไว้เรียบร้อย แจ้งให้
นักเรียนเข้าใจเงื่อนไขดังนี้ 

- ห้องวิทยาศาสตร์ คือสถานที่เกิดเหตุ สมมุติว่า เหตุการณ์เพ่ิงเกิด
เมื่อคืนที่ผ่านมา 

- นักเรียนมาในฐานะเจ้าหน้าจากหน่วยสืบสวน หลังจากนี้ ครูจะเป็น
ครูวิทยาศาสตร์ที่พบเหตุการณ์เป็นคนแรกและเป็นคนโทรแจ้ง
ต ารวจ นักเรียนสามารถสอบสวนครูได้ 

- ให้เวลา 20 นาที เพื่อนักเรียนเก็บวัตถุพยาน และแกะรอยคนร้าย 
- ครูให้สัญญาณนักเรียนเริ่มกิจกรรม  

 
  

นักสืบโคนัน 

ครูจะจัดเตรียมไว้บางส่วนก่อนก็ได้ แต่ต้องระมัดระวังว่า จะไม่มีนักเรียนคนใดเห็นสถานที่ก่อน หรือมีการใช้

ห้องท่ีเตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้าแล้ว มิเช่นนั้น พยานที่จัดเตรียมไว้ อาจเสียหาย และไม่เป็นตามแผนที่ครูได้วาง

ไว้ ทั้งนี้ การวางแผนเตรียมสถานการณ์จ าลองเป็นเรื่องท้าทายส าหรับครู จึงควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

ระหว่างที่นักเรียนเก็บวัตถุพยาน ครูคอยสังเกตกระบวนการท างานเป็นทีม ทักษะที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ 

ความรอบคอบในกระบวนการท างาน เพื่อใช้พัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะให้กับนักเรียนในครั้งต่อไป 

คิดวิเคราะห์ 
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6. เมื่อครบ 20 นาที แล้ว ให้นักเรียนเก็บวัตถุพยานให้เรียบร้อย เช่น กลุ่มท่ี
ตรวจสอบลายนิ้วมือ ให้ท าการแกะลายนิ้วมือ กลุ่มที่เก็บวัตถุพยานอ่ืน 
เช่น รูปถ่าย เส้นผม ให้เก็บใส่ซอง และลงทะเบียนให้เรียบร้อย 

7. อธิบายถึงกิจกรรม “ใครคือคนร้าย” ที่จะด าเนินการในครั้งต่อไป 
-  ให้นักเรียนเก็บรักษาวัตถุพยานที่ไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบใน

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ไว้กับตนเอง ส่วนวัตถุพยานที่ต้อง
ตรวจสอบสารพันธุกรรม ให้น ามาให้ครู ครูจะน าไปตรวจและส่งผล
การตรวจคืนในครั้งต่อไป 

- ครัง้ต่อไป ครูจะมีผู้ต้องสงสัย 3 คน ให้นักเรียนช่วยกันลงข้อสรุป
โดยใช้ข้อมูลจากวันนี้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือค้นหาผู้ร้ายตัวจริง  

8. ครูใช้ค าถาม 
- วัตถุพยานในที่เกิดเหตุ ท าให้นักเรียนได้ข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้าง 
- ข้อมูลที่นักเรียนได้จากการตรวจสอบวัตถุพยาน เพียงพอที่จะ

ค้นหาคนร้ายตัวจริงในครั้งหน้าหรือไม่ ถ้าไม่ครบยังขาดอะไร 
- นักเรียนได้ความรู้อะไรเพ่ิมเติมจากท ากิจกรรมครั้งนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดประเมินค่า 

คิดวิเคราะห์ 

ประเมินตนเอง 
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ใบกิจกรรม 
การเก็บรอยนิ้วมือ 

อุปกรณ์ 
1. แก้วน้ าท าความสะอาด ถูกห่อด้วยกระดาษ เท่ากับสมาชิกในกลุ่ม  
2. ผงคาร์บอน  
3. พู่กัน 
4. เทปใส 1 นิ้ว 
5. ดินสอ 2B 
6. กระดาษ 

 
วิธีฝึก 
เก็บรอยนิ้วมือจากแก้วน้ า 
1. นักเรียนจับแก้วน้ า เพ่ือสร้างร่องรอยบนแก้วน้ า  

หลังจากนั้นให้ใส่ถึงมือยาง 
2. เทผงคาร์บอนลงในกระดาษ พอประมาณ แล้ว

ใช้พู่กันจุ่มบนผงคาร์บอนเล็กน้อย 
3. น าพู่กันมาระบายรอบๆ แก้ว อย่างเบามือ  

จนเห็นลอยนิ้วมือ 
4. ใช้พู่กันปัดออกเบาๆ ผงคาร์บอนจะเกาะติดกับ

ไขมันของลายนิ้วมือซึ่งมีประจุบวกท าให้รอยนิ้ว
มือปรากฏขึ้น 

5. ใช้เทปใสประมาณ 1 นิ้ว แปะทับรอยดังกล่าว
แล้วดึงขึ้นมา จะได้รอยนิ้วมือที่ติดอยู่บนเทปใส
แล้วน าเทปใสมาแปะบนกระดาษสีขาว พ้ืนเรียบ 
(หรือประกบเข้าอีกด้านหนึ่งก็ จะได้รอยนิ้วมือ
บนเทปใส แต่ในขึ้นตอนนี้ควรระวังไม่ให้มี
อากาศเข้าไปในเทปใสใน ระหว่างการเก็บรอย
นิ้วมือ) 

 
นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเพ่ิมเติมได้จาก 

1. https://www.youtube.com/watch?v=RT9Hn9CkQGI   
2. https://www.youtube.com/watch?v=tqFzVfPRd5s 
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เก็บรอยนิ้วมือตนเอง 
1. ใช้ ดินสิ 2B ฝนลงบนกระดาษสีขาว ขนาด 1*1 นิ้ว โดยประมาณ จนทึบและมีผงคาร์บอนจากดินสอ

ติดบนกระดาษ 
2. ใช้นิ้วเดียวกับท่ีสร้างร่องรอยบนแก้วน้ า ถูลงบนกระดาษท่ีได้ระบายสีไว้ จนนิ้วเปื้อนด้วยสีด าด้วยผง

ดินสอ  น านิ้วไปแปะทับรอยบนเทปใส 
3. ลอกเทปใสออกมาแปะลงบนกระดาษแผ่นเดียวกับที่เก็บลอยนิ้วมือได้จากแก้วน้ า 
6. น าภาพลายนิ้วมือที่อยู่บนเทปไปเปรียบเทียบกันทั้งของตนเองและของเพ่ือนว่ามีลักษณะเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร 
 
นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเพ่ิมเติมได้จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=MZiUpaiuN8o 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะลอยนิ้วชี้ด้านขวาของ

บุคคลเดียวกัน 

ลักษณะลอยนิ้วชี้ด้านขวาของ

บุคคล 2 คน 

ตัวอย่างลอยนิ้วมือ 

https://www.youtube.com/watch?v=MZiUpaiuN8o
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ใบกิจกรรม 
การเก็บเยื่อบุข้างแก้มเพื่อเปรียบเทียบดีเอ็นเอ 

1. เตรียมอุปกรณ์ 
- น้ ายาบ้วนปาก 
- ส าลีพันปลายไม้ 
- น้ ายาฆ่าเชื้อ 
- ซองกระดาษ 

2. ผู้เก็บ ท าความสะอาดมือ เช็ดให้แห้ง ใส่ถุงมือยาง และผ้าปิดปาก 
3. ให้ผู้ที่จะถูกเก็บเยื่อบุข้างแก้มบ้วนปากด้วยน้ าเปล่า 1 ครั้ง อ้าปากแล้วใช้ส าลีพันปลายไม้ที่ผ่านการ

ฆ่าเชื้อแล้ว จ านวน 1 อัน เช็ดที่กระพุ้งแก้มทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 4-5 ครั้ง ท าอีก 1 อัน ในลักษณะ
เดียวกัน จะได้ส าลีพันปลายไม้ที่มีเยื่อบุข้างแก้ม ทั้งหมด 2 อัน ต่อ 1 คน แล้วน าไปผึ่งลมให้แห้ง 
ประมาณ 24 ชั่วโมง (ห้ามผึ่งแดด) บรรจุในซองกระดาษ ระบุชื่อผู้ที่ถูกเก็บเยื่อบุข้างแก้ม 

 
แหล่งที่มา: http://www.science.police.go.th/Download/intro_newdna.pdf 
 

ข้อควรระวัง 

ควรให้ความส าคญั

กบัความสะอาด 

และส าลคีวรซือ้จาก

ร้านขายยา ซึง่จะ

เป็นส าลผีนัก้านท่ี

ผา่นการฆา่เชือ้แล้ว 

http://www.science.police.go.th/Download/intro_newdna.pdf
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1. ครูน าภาพ และวัตถุพยานที่เจอในบ้านคนร้ายมาให้นักเรียนพิจารณา  
โดยยังไม่แสดงผลการวิเคราะห์สารพันธุกรรม แต่ให้ข้อมูลหลักฐานพยาน
ที่ได้จากผู้ต้องสงสัย เช่น เสื้อยืด รองเท้า เป็นต้น 

2. ครูให้นักเรียนใช้หลักฐานที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุ วิเคราะห์หาความ
เชื่อมโยง เพื่อค้นหาคนร้ายตัวจริง (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) โดย
นักเรียนแต่ละคน เขียนหมายเลข ผู้ต้องสงสัย ที่คิดว่า คือผู้ร้ายตัวจริง ใน
กระดาษ 

3. เมื่อนักเรียนระบุคนร้ายตัวจริงแล้ว ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการตรวจ 
DNA ของ ผู้ต้องสงสัยแต่ละคน กับ ผลการตรวจ DNA จากวัตถุพยานที่
ได้จากสถานที่เกิดเหตุ และ ลอยนิ้วมือของคนร้ายที่ต ารวจท าหลักฐานไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใครคือคนร้าย 

ภาพด้านล่าง คือ ตัวอย่างที่ครูสมมุติว่า เป็นผลการตรวจ DNA ที่ได้จากห้องทดลอง โดย DNA ซ้ายมือ

สุด (Crime Scene) เป็น DNA ของคนร้ายที่เก็บได้จากท่ีเกิดเหตุ ส่วน 3 อันดับที่เหลือ เป็น DNA ของ

ผู้ต้องสงสัยหมายเลข 1-3 ที่เก็บจากเยื่อบุข้างแก้ม  
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4. ให้นักเรียนวิเคราะห์วัตถุพยานที่ได้รับเพ่ิมเติม และตัดสินใหม่อีกครั้ง  
5. ครูสุ่มถามนักเรียนว่า  

- เมื่อได้วัตถุพยานเพิ่มเติมแล้ว นักเรียนยืนยันค าตอบเดิมหรือไม่  
ถ้าเปลี่ยน เพราะเหตุใด 

- ส าหรับนักเรียนที่ไม่เปลี่ยนค าตอบ เพราะเหตุใดถึงม่ันใจในค าตอบนั้น 
6. สรุปกิจกรรม  

-  ให้นักเรียนเขียนเรียงความ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับ
กระบวนการยุติธรรม”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ต้องสงสยั A 

 

ผู้ ต้องสงสยั B 

 

ผู้ ต้องสงสยั C 

 

คิดประเมินค่า 

คิดสร้างสรรค์ 
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การประเมินผล 
1. ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม 

2. ประเมินกระบวนการคิด 

เกณฑ์การประเมินการท างานและกระบวนการคิด 
       การประเมินจะเน้นประเมินเพ่ือพัฒนาการคิด และการท างานร่วมกัน ผู้สอนสามารถศึกษาได้จาก 
คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนฯ ด้านล่างนี้ 
 

 
      ที่มา: bet.obec.go.th 
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ขั้นตอนเตรียมวัตถุพยาน เป็นความท้าทายของครูผู้สอน ที่จะซ่อนเงื่อนง าให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดโดยใช้
วิจารณญาณจากหลักฐานเพื่อการตัดสินใจ โดยเฉพาะ ลอยพิมพ์ลายนิ้วมือ ในนักเรียนเก็บได้ในที่เกิดเหตุ กับ
ลอยนิ้วมือต้องมีที่สอดคล้องกัน 1 คน   
  

 

เสื้อยืดสีเหลือง 

รองเท้าผ้าใบ 

ลอยพิมพ์ลายนิ้วมือ 

ผลการตรวจ DNA จากเส้นผม 

 

 

ผู้ ต้องสงสยั 1 ผู้ ต้องสงสยั 2 ผู้ ต้องสงสยั 3 

 

เสือ้ยืดสขีาว 

รองเท้าหนงั 

ลอยพิมพ์ลายนิว้มือ 

(สอดคล้องกบัลอยนิ่วมอืใน

ห้องวิทยาศาสตร์) 

ผลการตรวจ DNA จากเส้น

ผม 

 

 

 

 

เสื้อยืดสีเหลือง 

รองเท้าแตะ 

ลอยพิมพ์ลายนิ้วมือ 

ผลการตรวจ DNA จากเส้นผม 
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 คณะผู้จัดท ำ  

 
ที่ปรึกษำ 
1. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางเบญจลักษณ์  น้้าฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ้านวยการส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1. นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 

ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางเสาวภา  ศักดา นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 

ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 

ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
4. นายศิริชัย มากมูลผล นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 

ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
5. นางณัฐา เพชรธนู นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 

ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะท ำงำนยกร่ำง 
1. นางอัจฉรา  จันทพลาบูรณ์ ข้าราชการบ้านาญ 

2. นางจรีรัตน์  ปานพรหมมินทร์ ข้าราชการบ้านาญ  

3. นายกระจาย  คงสง ข้าราชการบ้านาญ 

4. นายไกรศักดิ์  กาจนเกรียงไกร บริษัททรูปลูกปัญญา 

5. นางจรรยา  แก้วเช่า ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

6. นางสาวจงกลณี  จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

7. นางรัญญาภัทร์  อัยรา ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

8. นายพิพัฒน์  ภู่ภิญโญ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 1 

9. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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10. นางนิรมล  บัวเนียม ครู โรงเรียนวัดเจ้ามูล  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

11. นางสาววรรณี  พจน์พัฒนพล ครู โรงเรียนวัดดอนทอง  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

12. นายณัฐพงษ์  บุญปอง ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

13. นายธนวุฒ ิ รัตนดอน ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

14. นายกฤษดา  จ้าปามูล ครู โรงเรียนบ้านมูลมันโนนอุดมสามัคคี 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

15. นายกู้เกียรติ  สุกใส ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเลี้ยว) 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

16. นายสมพร  นาคพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 1 

17. นายธวัช  หนักแน่น ครู โรงเรียนบ้านเพชรน้้าผึ้ง 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

18. นายภูวณัฐ  ศิริโภคกุล ครู โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

19. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูล ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

20. นางสาวรัชนี  รูปสวย ครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

21. นางสาวเสาวตรี  นุ่มนวม ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

22. นายธัญวัฒน์  กาบค้า ครู โรงเรียนสา 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

23. นายอัศวิน  กลับมา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

24. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์ ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

25. นายลือชัย  ทิพรังศรี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

26. นางนัยนา  อุปกูล ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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27. นางสายใจ  สังขพันธ์ ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

28. นางล้าไย  สนั่นรัมย์ รองผู้อ้านวยการส้านักทดสอบทางการศึกษา 

29. นางสาวสมพร  สามทองกล่้า ผู้อ้านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

30. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

31. นางสาวกัญญา  อินสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

32. นางจิณห์นิภา  ด้าสนิท พนักงานบันทึกข้อมูล 
ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

33. นางอภันตรี  อมราพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

34. นางวันดี  จิตรไพรวรรณ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
ส้านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

35. นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

36. นางเสาวภา  ศักดา นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

37. นายสิริชัย  มากมูลผล นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

38. นางวรณัน  ขุนศรี นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

39. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง นักวิชาการศึกษาชาญการ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

40. นางณัฐา  เพชรธนู นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

41. นายพุฒิพงษ์  เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 



 

4 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: คณะผู้จดัท ำ 

คณะบรรณำธิกำรกิจ 

1. นางศกุนตลา  สุขสมัย รองผู้อ้านวยการส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

2. นางล้าไย  สนั่นรัมย์ รองผู้อ้านวยการส้านักทดสอบทางการศึกษา 

3. นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

4. นางเสาวภา  ศักดา นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

5. นางณัฐา  เพชรธนู นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

6. นางสาวโชติมา   หนูพริก นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

7. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง นักวิชาการศึกษาช้านาญการ  
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

8 นางสาววิมล  จรุงจรส นักวิชาการอิสระ 

ศิลปกรรมและออกแบบปก  

 นางณัฐา  เพชรธนู นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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