
 



 

ค ำน ำ 
 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน เป็นหัวใจส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยให้มีการปรับโครงสร้างเวลา
เรียนให้ลดลง และเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
และการคิดสร้างสรรค ์

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
ได้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบฯ เล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุเป้าหมายนโยบาย       
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการพัฒนาสมอง (Head) ด้านการพัฒนาจิตใจ (Heart) 
ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และด้านการพัฒนาสุขภาพ (Health) 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาหวังว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถใช้
คู่มือเล่มนี้ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน อันจะมีผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ความน า 

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้ง

ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อ
ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังนี้ 

1. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี 

2. ก าหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา 
ภาระงาน/ชิ้นงาน ลดเวลาเรียน และเป็นกรอบในการประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ  

3. ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้มุ่งเน้นเป้าหมาย ดังนี้ 
     3.1 พัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand 

(กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)    
     3.2 ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ     

อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามของคนไทย 
     3.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
     3.4 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (Programme for 

International Student Assessment: PISA) 
     3.5 ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
4. ให้เวลาของการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้รวมอยู่ในโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ก าหนดในข้อ 1 
5. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้มีทั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมให้เลือกเรียน  
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                                                                           เป้าหมาย 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

5. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

                                                              นิยาม 

 เพ่ือให้การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกัน จึงก าหนด
นิยามของค าส าคัญ ดังนี้ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งครูและนักเรียนเป็น ผู้
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง เช่น การบรรยาย      
การสาธิต การศึกษาใบความรู้ และเพ่ิมเวลารู้และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง      
คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากข้ึน 
โดยผ่านกิจกรรม 4 H ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 2) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 3) กิจกรรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และ 4) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 

กิจกรรมพัฒนาสมอง(Head) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมพัฒนาจิตใจ(Heart) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม การท าประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมี
จิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการท างาน ทักษะทาง
อาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
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                                                          ขอบข่าย 
 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีขอบข่ายดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา         
การท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา คือความรอบรู้
วิชาการที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้  จริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม หัตถศึกษา คือความรู้
และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน และพล
ศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกก าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความ
สะอาดและสุขาภิบาลด้วย 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุกคน    
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ิมโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง                 
มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้ น าเสนอ 
จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครองในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ในระหว่างการท างาน เน้นความเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน สามัคคี ช่วยเหลือกัน มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
 9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง  
(Authentic Assessment) ใช้ เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย ให้ความส าคัญกับ          
การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

           
 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษที่ 21                                           
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                      **************************** 
หลักการ  
 การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพ
ระหว่างบุคคล มีความสุขจากการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม   
ของทุกภาคส่วน และใช้การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางสมองแก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 
 2. เพ่ือพัฒนาจิตใจของให้มีความสามารถในการควบคุมตนเองในการแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความถนัดและ
ความสนใจตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
 4.  เพ่ือพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนให้สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire : I) ผู้เรียนส ารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose : C) ผู้เรียนส ารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ตนเอง ร่วมกันวางแผนการท ากิจกรรม สืบเสาะแสวงหาความรู้  
 ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act : A) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ประเมิน
ตนเองและสะท้อนผลการประเมินมาสู่การพัฒนาตนเอง 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect : R) ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่
ตนเองได้เรียนรู้ (self- reflection) 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance : E) ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ของตน ชื่นชม
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 
 
การวัดและประเมินผล 
 ใช้การประเมินที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การประเมินเพ่ือพัฒนา 4H ของผู้เรียนยึดตาม
วัตถุประสงค์และธรรมชาติของกิจกรรม อาศยัการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
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            หลักการ 

 
 

 การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพระหว่าง
บุคคล มีความสุขจากการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และใช้การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางสมองแก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  
คิดวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 
 2. เพ่ือพัฒนาจิตใจของให้มีความสามารถในการควบคุมตนเองในการแสดงออกทางอารมณ์   
อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความถนัดและความ
สนใจตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
 4.  เพ่ือพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนให้สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
 

          
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire : I) ผู้เรียนส ารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose : C) ผู้เรียนส ารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเอง 
ร่วมกันวางแผนการท ากิจกรรม สืบเสาะแสวงหาความรู้  
 ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act : A) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ประเมินตนเอง
และสะท้อนผลการประเมินมาสู่การพัฒนาตนเอง 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect : R) ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ตนเองได้
เรียนรู้ (self- reflection) 

ขั้นที่  5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance : E) ผู้ เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ของตน ชื่นชม
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 

ค าอธิบาย บทบาทของครูและนักเรียนตามการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ ICARE 
 

กระบวนการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน 
 
 

เกิ ด แ ร งบั น ด า ล ใจ 
(Inspire) 

ผู้เรียนส ารวจความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง 
ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 
ผู้เรียนตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความ
สนใจและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง
ให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ 

 
   

เลือกสนใจตามถนัด 
(Choose) 

 

ผู้เรียนส ารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ตนเอง 
ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการท ากิจกรรม 
ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหาความรู้  
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ พ่ี เลี้ ย ง 
(Coaching and Mentoring) 
กระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมสุขภาพ 
ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนโดย
ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 
เป้าหมายชัด 
ปฏิบัติตามแผน  
(Aim & Act) 

 

ผู้ เรียนประเมินตนเองและสะท้อนผลการ
ประเมินมาสู่การพัฒนาตนเอง 

ผู้สอนประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
สะท้อนผลการประเมิน โดยการประเมิน
ด้วยการสื่อสารส่วนบุคคลการประเมิน
จากการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพ
จริง 

 
 

สะท้อนแก่นการเรียนรู้ 
(Reflect) 

 

ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ 
ผู้ เ รี ย น ส ะ ท้ อ น สิ่ ง ที่ ต น เอ ง ได้ เ รี ย น รู้          
(self- reflection) 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ผู้สอนเตรียมประเด็นการสะท้อนการ
เรียนรู้ 

 
 

การยกระดับสู่คุณภาพ 
(Enhance) 

 

ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ของตน 
ผู้เรียนชื่นชมความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน 
ผู้เรียนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 

 

กระตุ้น ให้นั กเรียนตั้ งเป้ าหมายการ
เรียนรู้ที่ท้าทาย 

 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

I C A R E 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

 
 

 

    การวัดและประเมินผล 
 ใช้การประเมินที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การประเมินเพ่ือพัฒนา 4H  ของผู้เรียน ยึดตาม

วัตถุประสงค์และธรรมชาติของกิจกรรม อาศัยการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
 
 

 

    ปัจจัยสนับสนุน 
 บุคลากร (Man) 
 การบริหารจัดการ (Management) 
 สื่อ อุปกรณ์ (Material) 
 งบประมาณ (Money) 

 
 

 
 

            เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
 ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ทุกคนที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/รูปแบบของกิจกรรม 

 ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียน 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

LEARNER IN 21st CENTURY 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

หลักการ 
การจัดกิ จกรรมโดยค านึ งถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบศักยภาพ มีความสุขจากการ
เรียนรู้และสร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตนเอง 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และใช้การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองแก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 
2. เพื่อพัฒนาจิตใจของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของผู้เรียน ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
4. เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน ให้สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั มีทักษะปฏิบัติด้าน
สุขภาพจนเป็นนิสัย 

การวัดและประเมินผล 
ใช้การประเมินที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การ
ประเมินเพื่อพัฒนา 4H ของผู้เรียน ยึดตาม
วัตถุประสงค์และธรรมชาติกิจกรรม อาศัย
การประเมินแบบมีส่วนร่วม 

เงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ 
1. ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรม
ของผู้บริหาร 
2. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเขา้ใจต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
3. ทกุคนที่เกี่ยวขอ้งมีความเข้าใจเกีย่วกบัหลักการ/รูปแบบ
ของกิจกรรม 
4. ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียน 

 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. บุคลากร (Man)   
2. การบริหารจัดการ (Management)  
3. สื่อ อุปกรณ์ (Material)    
4. งบประมาณ (Money) 

 

I C 
 
A R 

 

E 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัด ขั้นที่ 1 Inspire ขั้นที่ 2 Choose ขั้นที่ 3 Aim & Act ขั้นที่ 4 Reflect ขั้นที่ 5 Enhance 
การเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ เลือกสนใจตามถนัด เป้าหมายชัด ปฏิบตัิตามแผน สะท้อนแก่นการเรียนรู ้ การยกระดบัสู่คุณภาพ 

การประเมิน 
เพ่ือการเรียนรู้ 

Feed – up 
กระตุ้นการเรยีนรู ้

Checking for understanding 
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

Feedback 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

Feed – forward 
ใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอด 

บทบาทผู้เรียน Self - Regulation Self - Learning Self - Assessment Self - Reflection Self - Esteem 

บทบาทผู้สอน Motivation Coach & Mentor Assessment for learning Conclusion & Feedback Challenging Target 

8 
 

ตัวขับเคลื่อน 
ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน 
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ตัวอย่างกิจกรรม 4H 
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ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ด้านการพัฒนาสมอง (HEAD) 

 

 

 
ครอสเวิร์ดจ านวน 
เคร่ืองบินกระดาษ 
บ้านที่สองของฉัน 

HEAD 
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กิจกรรมพัฒนาการคิด 
กิจกรรมพัฒนาการคิด (Head) ที่ท าเพ่ิมเติมนี้ ด าเนินกิจกรรมด้วยหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 

 “(1) ชวนคิด (2) ขบคิด (3) สะท้อนคิด (4)  คิดต่อยอด และ (5) ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ”ซึ่งใน
บางกิจกรรมอาจมีครบทุกหลักการ แต่บางกิจกรรมอาจเลือกบางหลักการเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
กิจกรรมซึ่งมีความหลากหลาย แตกต่างกัน โดย 5 หลักการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กิจกรรมชวนคิด เป็นกิจกรรมที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ซึ่งค าถามท่ีดี ควรเป็นค าถามที่ไม่ใช่ค าตอบผิดถูก แต่เป็นค าตอบที่ท้าทาย อยากให้
นักเรียนค้นหาค าตอบ 

(2) กิจกรรมขบคิด เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้คิดจากการลงมือท างาน โดยเน้นการคิดขั้นสูงที่
หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดท่ีซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น ในกิจกรรมนี้ ครูจึงต้อง
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และช่วยให้การท างานของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  

(3) กิจกรรมสะท้อนคิด เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังนักเรียนได้ท ากิจกรรมขบคิดเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้
ผู้เรียนได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปอย่างรอบคอบ และวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น อันเป็น
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการควบคุมการรู้คิดของตนเอง  (Metacognition) 

(4) กิจกรรมคิดต่อยอด เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมสะท้อนคิด มาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย และท้าทายความสามารถของผู้เรียนมากกว่าเดิม  

(5) กิจกรรมประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มุ่ง
ประเมินเพ่ือดูพัฒนาการ ความส าเร็จของนักเรียนแต่ละคน เทียบกับเกณฑ์ความส าเร็จ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป 
 ทั้ง 5 กิจกรรมข้างต้น จะด าเนินการผ่านการตั้งค าถามจากครู เพราะค าถามเป็นสิ่งส าคัญที่จะ 
จุดประกายให้นักเรียนใคร่เรียน ใคร่รู้ ใคร่แสวงหาความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด การตั้งค าถามในกิจกรรม ช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเป็น เพราะผู้เรียนจะคอยคิดตอบปัญหาที่ผู้สอนถามอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ การฝึกให้นักเรียนถามตนเองเพ่ือตรวจสอบความคิดของตนเอง ก็เป็นการรู้คิดขั้นสูง หรือเป็นการ
ฝึกคิดเรื่องการคิด (Meta-Cognition) ทั้งนี้ การใช้ค าถามควรใช้แนวคิดทฤษฎีที่ส่งเสริมการคิดควบคู่ไป
ด้วยกัน เช่น  การใช้ค าถามตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดของเบญจามิน  บลูม (Benjamin 
Bloom,1995) ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป ทั้งนี้ ครูผู้สอนจึงควรวางแผนการตั้งค าถามที่มีเป้าหมาย
ชัดเจน และระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้การตั้งค าถามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านพุทธิพิสัยหรือสมอง จึงให้ความส าคัญกับการตั้งค าถามด้วยการ
ยกตัวอย่างค าถามขั้นสูงไว้ในทุก ๆ ระยะ ของการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
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สื่อและอุปกรณ ์
- หมวกท่ีมีหมายเลขจ านวน 
- แผ่นตารางครอสเวริ์ดจ านวน 

ค าถามวัดความเข้าใจ 
 

คิดประยุกต์ความรู ้
คิดซับซ้อน 

 

คิดไว คิดคล่อง 

ก าหนดวิธีการ 
 

แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆ 

 

ทบทวนความรู ้
ท าความเข้าใจร่วมกัน 

ฝึกการคดิเลขเร็ว 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการฝึกคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง คิดเป็นระบบ คิดรวดเร็ว เป็นกิจกรรมที่
เหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถน าไปเล่นเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม โดยการจับคู่ หรือเป็นทีม  

 
  

 
 

ครอสเวิร์ดจ านวน 

I 
C 

A 

E 

R 

การวัดและประเมินผล 
1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
2.สังเกตผลงานความส าเร็จของกิจกรรม 

HEAD 

นักเรียนควรรู้และมี
ทักษะเร่ืองการบวก 
การลบ และการคูณ 

พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในการฝึก

คิดเลขเร็ว 

เป็นเกมที่เหมาะกับ
นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนตน้ 

เตรียมสื่อกิจกรรมให้
เท่ากับจ านวนนกัเรียน 

มีเจตคติที่ดีกับ
คณิตศาสตร์ 

ใช้กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูง 
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กิจกรรมพัฒนาการคิด 
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการฝึกคดิเลขเร็ว คิดเลข

คล่อง คิดเป็นระบบ คิดรวดเร็ว 
ในรูปของเกม โดยนักเรียนได้เรียนปนเล่น 

 

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 
เป็นเกมที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 
สามารถน าไปเล่นเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม โดยการจับคู่ เป็น
ทีม หรือกิจกรรมวงกลม  
 

 

ครอสเวิร์ดจ านวน 

 

 
 

 

 
 

 
กิจกรรมส าหรับนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.3 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการฝึกคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง 

คิดเป็นระบบ คิดรวดเร็ว เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถน าไปเล่นเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม โดยการจับคู่ หรือเป็นทีม  

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
นักเรียนควรรู้และมีทักษะเรื่องการบวก การลบ 
และการคูณ 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถเพ่ิมลดจ านวนช่องในแต่ละ

กิจกรรมได้ 
2. เตรียมสื่อกิจกรรมให้เท่ากับ 

จ านวนนักเรียน 

            เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. มีเจตคติท่ีดีกับคณิตศาสตร์ 
2. ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 
 

 

1. ครูทบทวนความรู้การบวกโดยเริ่มจากจ านวนง่าย ๆ เช่น บวกทีละ 2 บวกทีละ 3  
   การบวกให้ได้ผลบวกเท่ากับ 10 
2. ครูแจกหมวกให้กับนักเรียนทุกคนๆ ละ 1 ใบซึ่งเป็นหมวกท่ีมีหมายเลขจ านวนระบุอยู่ 
   จ านวน 1 หมายเลข 
3. ชี้แจงกติกา 
- ให้แต่ละคนส ารวจดูว่า ตนเองได้จ านวนอะไร 
- ในการเล่น ครูจะขานจ านวนขึ้นมา 1 จ านวน ให้นักเรียนพยายามรวมกลุ่มกับเพ่ือน เพ่ือให้
ได้จ านวนตามที่ครูบอก เช่น ถ้าครูบอก “6” จะมีจ านวนใดบ้างที่จับกันได้ (เว้นช่วงให้
นักเรียนตอบ เช่น 3+3, 1+2+3 หรือนักเรียนที่ได้ 6 อาจไม่ต้องรวมกลุ่มกับใคร) 
- ใครรวมกลุ่มได้แล้ว ให้นั่งลง 
- มีเวลาในการรวมกลุ่มข้อละ 30 วินาที (ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม) ถ้าเสียงนกหวีดดัง 
ใครที่ยังจับกลุ่มไม่ได้จะโดนท าโทษ (วิธีการลงโทษ อาจเป็นการเต้น หรืออ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม) 
4. รอบท่ี 1 ครูบอกจ านวนไม่เกิน 10 ให้นักเรียนทดลองเล่น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
5. เมื่อสิ้นเสียงนกหวีด ให้แยกนักเรียนที่ยังจับกลุ่มไม่ได้ออกไปก่อน แล้วไปตรวจค าตอบ 
ทีละกลุ่ม โดยครูพูดแต่ละจ านวนในกลุ่ม และฝึกให้นักเรียนบวกไปพร้อมกัน (ครูจดจ านวน
และเฉลยแต่ละกลุ่มที่กระดาน) 
6. ในรอบแรก ๆ อาจบอกจ านวนไม่เกิน 10 เมื่อครูสังเกตว่า เด็ก ๆ เริ่มบวกกันได้แล้วค่อย
เพ่ิมความยากขึ้น หรือให้นักเรียนสลับหมวก 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ 3-5 คน  
2. นักเรียนจะได้รับแผ่นครอสเวิร์ด กลุ่มละ 1 แผ่น 

ทบทวน 

ความรู้ 
 

ท าความ
เข้าใจร่วมกัน 

ฝึกการคิด
เลขเร็ว 
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ขัน้ที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกผลลัพธ์ที่ได้มาตั้งเป็นโจทย์ปัญหา 2 ข้อ เช่น แม่ให้เงินสมชาย   
8 บาท ยายให้อีก 2 บาท สมชายจะมีเงินกี่บาท พร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวอย่าง เช่น 
8+2 =  

 
 
 
 

 
4. ครูแจกบัตรเกมสนุกกับตัวเลข ที่มีเง่ือนไขซับซ้อนขึ้นในหลายลักษณะ เช่น  
   - บวกตัวเลขให้ได้ 10 เป็นตัวเลขติดกันในแนวนอน หรือ แนวตั้ง หรือ แนวทแยง 
   - หาตัวเลข 3 จ านวนติดกัน ที่บวกแล้ว ได้ผลลัพธ์ 10 ตามแนวตั้ง แนวนอน หรือ แนวทแยง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คิดประยุกต์
ความรู้ 

 

3. อธิบายวิธีการเล่นให้นักเรียนเข้าใจ ดังนี้ 
    - ให้นักเรียนส ารวจแผ่นตารางครอสเวิร์ดจ านวน 
    - ครูจะก าหนดโจทย์แก่นักเรียน ให้นักเรียนหาตัวเลขที่ติดกันในแนวนอน หรือแนวตั้ง  
กี่จ านวนก็ได้ ให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ก าหนด ใครหาได้ถูกต้องเร็วที่สุด และจ านวนมากที่สุด 
เป็นฝ่ายชนะ 

คิดไว  
คิดคล่อง 

 

ก าหนด
วิธีการ 

 

เพ่ือความท้าท้าย เด็กแต่ละคน ควรได้บัตรเกม ที่มีผลลัพธ์
ต่างกัน แต่ใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหา 

ครูสามารถปรับตัวเลข และช่องจ านวนให้มากข้ึน เพ่ือฝึก
กระบวนการคิดท่ีซับซ้อนขึ้น 

 

คิดซับซ้อน 
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ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อและอุปกรณ์ 
- หมวกท่ีมีหมายเลขจ านวน 
- แผ่นตารางครอสเวิร์ดจ านวน 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
2.  สังเกตผลงานความส าเร็จของกิจกรรม 
ครูควรเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียน ดังนั้น เมื่อจบเกมแต่ละครั้ง หากพบว่า นักเรียนวงผิด 

หรือ หาค าตอบไม่พบ ไม่ครบถ้วน ครูควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทันที เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยใช้ค าถาม 
- นักเรียนมั่นใจในค าตอบของตนเองหรือไม่ 
- นักเรียนทุกคนเห็นด้วยกับค าตอบนี้ หรือไม่ มีใครมีความเห็นอื่นหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่า ค าตอบนี้ถูกต้องแล้ว หรือมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
- นักเรียนใช้วิธีการอย่างไร ที่จะคิดได้เร็ว และถูกต้องที่สุด 
 
 
 
 
 

การต่อยอดคิด 
     ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดได้ โดยการกระตุ้นนักเรียนให้ฝึกการคิดบ่อย ๆ  
ท าซ้ า ๆ จนเกิดเป็นความช านาญ แล้วน าสู่กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไป 

ท้ายกิจกรรม ครูทบทวนจ านวนและผลบวก และเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยค าถาม 

- ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนได้บวกเลขในสถานการณ์ใดบ้าง 
- หากให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหา ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์เหล่านั้น  

จะตั้งโจทย์ว่าอย่างไร 
 

ค าถามวัด
ความเข้าใจ 

 

ค าถามสุดท้าย ควรให้นักเรียนได้ใช้เวลาคิด 

และเขียนบนกระดาษ 
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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 

มีเลขอะไรบวกกันแล้ว ได้ผลลัพธ์ 
เท่ากับ 10 
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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 
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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 
 

 

มีเลขอะไรลบกันแล้ว ได้ผลลัพธ ์
เท่ากับ 2 
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ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

มีเลขอะไรคูณกันแล้ว ได้ผลลัพธ ์
เท่ากับ 24 
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมส าหรับครู 
กิจกรรม ครอสเวิร์ดจ านวน 

 
โรงเรียน.................................................ช้ัน...............ระหว่างวันท่ี ...................ถึงวันท่ี...................... 
คุณครู...................................................ผู้ประเมิน 
 
 
ค าชี้แจง  ใส่ผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนจากการสังเกตตามมิติคณุภาพ (Rubrics) ลงในช่องที่ท าการประเมิน 

 
 

มิติคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) ส าหรับกิจกรรมครอสเวิร์ดจ านวน 

ที ่ ช่ือ สกุล 
ครั้งท่ี 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1 2 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

ตัวบ่งชี้ *ระดับเริ่มต้น *ก าลังพัฒนา *พัฒนาแล้ว *เป็นแบบอย่างได้ 
1. นักเรียนสามารถบวก 
ลบ คูณ เลขได้ 
2. นักเรียนตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

นักเรียนไม่
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ 

นักเรียนตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรม
แต่มีการบวก  
ลบ คูณ เลข
ผิดพลาดบ้าง 

นักเรียนตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรม
เป็นอย่างดี 
สามารถบวก 
ลบ คูณ เลขได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรม
เป็นอย่างดี 
สามารถบวก ลบ 
คูณ เลขได้อย่าง
ถูกต้อง และ
สามารถให้
ค าแนะน าแก่
เพ่ือนนักเรียนได้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
กิจกรรม  ครอสเวิร์ดจ านวน  ระดับชั้น ป.1-3  กลุ่มที่............ 

ครูผู้สอน........................................................................................  
ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงใน  ตามระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม 
 

นอ้ยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
  
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 
 

 

 

 

 ค ำถำมคิดวิเครำะห์ 

ค ำถำมประเมินคำ่ 

คิดเชิงวิพากษ์ 

คิดประเมินค่า 

ประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

คิดแก้ปัญหา 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- กำรใช้สัญลักษณ์แบบต่ำง ๆ  แทนวิธีกำรพับกระดำษ 
- กำรค ำนวณควำมเร็วของวัตถ ุ

ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะกำรคดิ 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้วย เช่น ใฝ่เรียนรู ้

 
 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. ออกแบบเครื่องบินกระดำษตำมแนวคิดของตนเองได ้
2. เครื่องบินกระดำษที่นักเรียนออกแบบมีประสิทธิภำพ
ดีขึ้นกว่ำต้นแบบ 
3. สร้ำง “คู่มือกำรพับเครื่องบินกระดำษ” ที่นักเรยีน
ออกแบบ ให้ผู้อื่นพับตำมได ้

ผู้เรียนจะได้เร่ิมคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผ่ำนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์สำเหตุปัจจัยที่ท ำให้เครื่องบินกระดำษ
ที่มีลักษณะแตกต่ำงกันให้ประสทิธิภำพแตกต่ำงกนั ฝึกกำรคิดแก้ปัญหำ เพื่อให้เครื่องบินกระดำษมีประสิทธิภำพ และเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ออกแบบเครื่องบินกระดำษตำมแนวคิดของตนเอง  

 
 

เครื่องบินกระดาษ 

ดูวีดิทัศน์ “กำรแข่งขันพับเครื่องบนิ
กระดำษ”โดยใช้ค ำถำมเพื่อกระตุน้กำร
เรียนรู้ (Feed - up) 

“คู่คิดร่วม” โดยใช้ค ำถำมเพื่อตรวจสอบควำม
เข้ำใจเพื่อพัฒนำกำรเรยีนรู้ (Checking for 
Understanding) 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

ท ำกำรแข่งขันเครื่องบินกระดำษตำมเกณฑ์กำร
จัดกำรแข่งขัน เป็นทีม 

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

สรุปและน ำเสนอผลกำรวเิครำะหจ์ุดเด่น จดุที่
ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำเครื่องบิน
กระดำษ 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

“แผนพัฒนำเครื่องบิน” ครูตั้งค ำถำมเพื่อให้
นักเรียนเกดิกำรเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Feed 
forward) 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

ค าถามคิดสร้างสรรค ์

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมำะกับนักเรียนช้ันประถมศึกษำตอนปลำย  
พัฒนำสมองด้ำนมติิสัมพันธ์  

 

HEAD 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 
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กิจกรรมพัฒนาการคิด 
ผู้เรียนจะได้เริ่มคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  

         ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ท าให้เครื่องบิน    
         กระดาษที่มีลักษณะแตกต่างกันให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน 
ฝึกการคิดแก้ปัญหา เพ่ือให้เครื่องบินกระดาษมีประสิทธิภาพ และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบเครื่องบิน
กระดาษ  ตามแนวคิดของตนเอง  

 
 

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 
เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อนักเรียน
พับเครื่องบินกระดาษตามแบบ นักเรียนจะได้พัฒนาสมอง
ด้านมิติสัมพันธ์ ครูควรแนะน าให้นักเรียนสังเกตลักษณะของ
ปีก ล าตัว และหางของเครื่องบินกระดาษท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบิน 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องบินกระดาษ  

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
- การใช้สัญลักษณ์ 

แบบต่าง ๆ  แทนวิธีการพับ
กระดาษ 

- การค านวณความเร็ว
ของวัตถุ 

ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีคุณลักษณะการคิด 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้วย เช่น ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. ออกแบบเครื่องบินกระดาษตามแนวคิดของตนเองได้ 

2. เครื่องบินกระดาษท่ีนักเรียนออกแบบมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าต้นแบบ 

3. สร้าง “คู่มือการพับเครื่องบินกระดาษ” ที่นักเรียนออกแบบ ให้ผู้อ่ืนพับตามได้ 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 
 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 
ครูกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง รวมทั้งให้นักเรียนสามารถก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ 

นักเรียนส ารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง  
และก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 

 
มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ดังนี้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกัน ตั้งประเด็นการสังเกตก่อนดูวีดิทัศน์ “การแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ” 
เพ่ือให้นักเรียนสังเกตลักษณะที่ดี หรือลักษณะที่เป็นข้อบกพร่อง ของเครื่องบินกระดาษแต่ละล า โดยใช้ค าถาม
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed - up) ดังนี้ 

1.1 ลักษณะพิเศษอะไรของเครื่องบินกระดาษที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
ออกแบบมาเหมือนกัน อาทิ ลักษณะปีก ลักษณะการพับปลายปีก ลักษณะหัวและ
หางของเครื่องบิน 

1.2 ลักษณะพิเศษอะไรของเครื่องบินกระดาษที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
ออกแบบมาไม่เหมือนกัน  อาทิ ขนาดล าตัว ความซับซ้อนของกระบวนการพับ 

รูปแบบของเครื่องบินกระดาษในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนล าตัว และส่วนหาง 

1.3 ลักษณะเครื่องบินกระดาษของผู้ชนะที่ได้เปรียบ คืออะไร  อาทิ จุดเด่น
ของเครื่องบินกระดาษ องค์ประกอบเสริม และลักษณะเครื่องบินกระดาษของผู้แพ้ที่
เสียเปรียบ คืออะไร 

 
2. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ (ความยาว 3.49 นาที) 

  

                                                            

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

กิจกรรมชวนคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 

ค าถามคิดวิเคราะห์ 

ค าถามคิดวิเคราะห์ 

ค าถามประเมินค่า 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire)   
 

https://www.youtube.com/watch?v=SUyqakRMrxo
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3. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ โดยครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้นักเรียนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เลือกกิจกรรมที่สนใจในขั้นต่อไป 
 
 
 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 
1. ครูท าหน้าที่ Coaching และ Mentoring 
กระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะปฏิบัติ 
พฤติกรรมสุขภาพ 
2. ครูส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. นักเรียนส ารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ตนเอง 
2. นักเรียนร่วมกันวางแผนการท ากิจกรรม สืบเสาะ
แสวงหาความรู้  และลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 
มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด (Choose) ดังนี้ 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่ ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนร่วมกันวิพากษ์ถึงสาเหตุที่ท าให้
เครื่องบินของผู้ชนะการแข่งขันมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยด าเนินการผ่านใบกิจกรรมที่  1 “คู่คิดร่วม” โดยใช้
ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Checking for Understanding) มีข้ันตอนดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนจะคิดในประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้คนเดียวก่อน    
โดยเขียนสิ่งที่คิดไว้ในกล่องแรก 

 ขั้นตอนที่ 2  ให้นักเรียนจับคู่และร่วมกันแบ่งปันความคิดของตนเองกับคู่
ของตน และให้เหตุผลประกอบว่าเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น เขียนสิ่งที่เป็นความคิดของเพ่ือนในกล่องที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 3  นักเรียนแยกจากคู่ แล้วสรุปหาผลค าตอบร่วมกันทั้งชั้น เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ สรุปผล และอภิปรายข้อค้นพบจากการศึกษาวีดิทัศน์การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือพัฒนาการคิด 

เชิงวิพากษ์: คู่คิดร่วม 

คิดเชิงวิพากษ์ 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 
 



27 

 

 
  
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

 

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่ ตามความสมัครใจ เพ่ือให้นักเรียนและครูร่วมกันเลือกกิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องบินกระดาษ และร่วมกันก าหนดเกณฑ์การแข่งขัน  

3. ให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการพับเครื่องบินกระดาษเพ่ือใช้ในการแข่งขัน ตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียน โดยมีวิธีการดังนี้ 
     3.1 ให้นักเรียนเลือกรูปแบบ และวิธีการพับเครื่องบินกระดาษ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
เพ่ีอใช้ในการแข่งขัน โดยอาจพิจารณาจากรูปแบบที่หลากหลายที่ครูแสดงให้นักเรียนเลือก  หรือนักเรียนจะ
ออกแบบเองก็ได้  

ครูชักชวนให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากกิจกรรม “คู่คิดร่วม” มาใช้เพื่อการตัดสินใจ 

     3.2 นักเรียนจะต้องเลือกหรือออกแบบรูปแบบเครื่องบินกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  และตัดสินใจ
เลือกประเภทกระดาษที่ท าให้เครื่องบินรูปแบบที่นักเรียนเลือกหรือออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด (ประเภท
กระดาษ เช่น กระดาษ 80 แกรม 70 แกรม กระดาษบรูฟท์ เป็นต้น)   
     3.3 พับเครื่องบินกระดาษตามรูปแบบที่ได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนไว้ส าหรับการแข่งขัน ภายในเวลา
ที่ก าหนด ประมาณ 15 นาที และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องบินกระดาษตามเกณฑ์การแข่งขัน (ตามใบ
กิจกรรมที่ 2 ทดสอบการบิน) โดยเมื่อเจ้าของเครื่องบินทดสอบเครื่องบินตนเอง เพ่ือนอีกคนจะเป็นผู้วัดระยะ
และจับเวลาการบินให้ 

4. ให้นักเรียนบันทึกผลการออกแบบและวางแผนการพับเครื่องบินกระดาษเพ่ือใช้ในการแข่งขัน
ลงในใบกิจกรรม “ร่วมขบคิด”  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

ครูจะต้องมีโมเดลเครื่องบินกระดาษรูปแบบต่าง ๆ แสดงหน้าห้อง เพ่ือให้นักเรียนใช้ประกอบการตัดสินใจ 
และระหว่างที่นักเรียนพับเครื่องบินกระดาษโดยพับตามแบบ ครูควรเข้าไปสังเกตและให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า หากพบว่านักเรียนบางคนอาจไม่สามารถพับเครื่องบินได้ตามต้นแบบ 

คิดประเมินค่า 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEroiNx6rJAhXSG44KHSQgAJ0QjRwIBw&url=http://www.unigang.com/Article/364&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEroiNx6rJAhXSG44KHSQgAJ0QjRwIBw&url=http://www.unigang.com/Article/364&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEroiNx6rJAhXSG44KHSQgAJ0QjRwIBw&url=http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1561&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEroiNx6rJAhXSG44KHSQgAJ0QjRwIBw&url=http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1561&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRiYjFx6rJAhVQS44KHeRTBc0QjRwIBw&url=http://www.unigang.com/Article/364&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRiYjFx6rJAhVQS44KHeRTBc0QjRwIBw&url=http://www.unigang.com/Article/364&psig=AFQjCNEn-TgcyHBHx5bV1o_pTs0ZM_kkRA&ust=1448505880226464
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บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 
ครูประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนผลการ
ประเมิน โดยการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล  
การประเมินจากการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง 

นักเรียนประเมินตนเองและสะท้อนผลการ
ประเมินมาสู่การพัฒนาตนเอง 

 
มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย (Aim & Act) ดังนี้ 

1. ให้นักเรียนท าการแข่งขันเครื่องบินกระดาษตามเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 
เป็นทีม ทีมละ 2 คน ใช้เวลาในการแข่งขัน ทีมละ 2 นาที ทดสอบการบินก่อนการ
แข่งขันได้คนละ 1 ครั้ง  

2. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินกิจกรรมเครื่องบินกระดาษ และสะท้อนผล
การประเมินจากการอภิปรายถึง การออกแบบเกี่ยวกับ รูปแบบ ลักษณะ รูปทรง ขนาด และวัสดุที่ใช้ท า
เครื่องบินกระดาษ ตลอดจนการวางแผนการแข่งขัน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือประเมิน 
คิดวิเคราะห ์

ประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 
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บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ด าเนินการ
และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
2. ครูเตรียมประเด็นการสะท้อนการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ 
2. นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้  
(self- reflection) 

 
มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) ดังนี้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการ
พัฒนาเครื่องบินกระดาษของนักเรียนทุกกลุ่ม โดยร่วมกันสะท้อนความส าเร็จของ
กลุ่มที่ชนะการแข่งขัน และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขส าหรับกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนา 
(Feed back) 

2. ครูให้นักเรียนสรุปและน าเสนอผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และแผนการพัฒนาเครื่องบินกระดาษ รวมทั้งสิ่งที่ประทับใจ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
 

 

  
บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

กระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่ท้าทาย 1. นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ของตน 
2. นักเรียนชื่นชมความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน 
3. นักเรียนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 

 

มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือการยกระดับคุณภาพนักเรียน (Enhance) ดังนี้ 
1. จากกิจกรรม “แผนพัฒนาเครื่องบิน” ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Feed forward) เช่น 
.....ถ้าจะท า “เครื่องบินกระดาษ” ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ควรมีรูปร่างอย่างไร เพราะเหตุใด  
…..นักเรียนคิดว่า “ปีกของเครื่องบินกระดาษ” มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบินหรือไม่ และควรออกแบบปีก
ของเครื่องบินอย่างไร  
           2. ครูก าหนดให้นักเรียนวางแผนการสร้างเครื่องบินกระดาษในกิจกรรม “ต่อยอดความคิด” โดยใช้   
ใบงานกิจกรรมที่ 3 “แผนการพัฒนาเครื่องบินกระดาษ”  

 3. ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างเครื่องบินกระดาษตามแผนที่ก าหนดไว้ เมื่อสร้างเครื่องบินกระดาษจนมี
ประสิทธิภาพเป็นที่พอใจแล้ว ผู้เรียนต้องสร้าง “คู่มือการพับเครื่องบินกระดาษ” เพ่ิมเติม 

 
 

ค าถามคิดสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

คิดแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 
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ส่ือ: 

1. คู่มือการพับเครื่องบินกระดาษ 
2. กระดาษขนาด  A4 ประเภทต่าง ๆ  
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 
 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
     กิจกรรมสุดท้ายนี้ อาจเว้นระยะประมาณ 1 
สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคน้คว้า ทดลองจน
ได้เครื่องบินกระดาษที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ของแต่ละคน ระหว่างนี้ ผู้สอนคอยติดตามการ
ท างาน และสอบถามความก้าวหนา้ในการท างาน
ของนักเรียนเป็นระยะ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่      
มีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่  เพ่ือผูส้อนจะสามารถ
ช่วยเหลือได้ทัน 

เครื่องมือประเมิน 
คิดสร้างสรรค์ 
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2. เกณฑ์การประเมินเครื่องบินที่นักเรียนสร้างขึ้นในกิจกรรม “ต่อยอดความคิด”  
 

ประเด็นการพิจารณา ดีมาก  ดี  พอใช้  น้อย  

ระยะทางที่เคร่ืองบินเคลื่อนที่ได้ (วัดจาก
การกระจัดจากจุดปล่อยถึงจุดตก)  

เครื่องบินเคลื่อนที่ได้
ไกลกว่า 10 เมตร  

เครื่องบินเคลื่อนที่
ได้  6-9.99 เมตร  

เครื่องบินเคลื่อนที่
ได้  3-5.99 เมตร  

เครื่องบินเคลื่อนที่
ได้  0-2.99 เมตร  

ระยะเวลาที่เคร่ืองบินเคลื่อนที่ได้ (วัดจาก
การกระจัดจากจุดปล่อยถึงจุดตก)  

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  
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กิจกรรมที่ 1 : คู่คิดร่วม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียนอยากร่วมแบ่งปันคืออะไร 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

หัวข้อ/ประเด็น 

นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 

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

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

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

เพ่ือนคู่คิดของนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2 : ทดสอบการบิน 

ติดเคร่ืองบินกระดาษลงในช่องท่ีก าหนดด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

บันทึกผลการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทางท่ีบินได้ 
…………………………………… 

เวลาที่ลอยตัวอยู่
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
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กิจกรรมที่ 3 : แผนพัฒนาเครื่องบินกระดาษ 
 
 
 

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

 

 

เครื่องบินกระดาษ 

เป้าหมาย 

ระยะทาง……………………………… 

เวลา…………………………………… 

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

แหล่งศึกษาค้นคว้า 

ท าอย่างไร 

อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
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วิธีการพับเคร่ืองบินกระดาษแบบที่ 1 : GLIDER 1 

 

 
 

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

http://www.yenta4.com/external.php?url=http://www.online-station.net/gallery/image.php?id=21999
http://www.unigang.com/Article/364
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วิธีการพับเคร่ืองบินกระดาษแบบที่ 2 : GLIDER 2 
 

 

 

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

 

 

http://www.yenta4.com/external.php?url=http://www.online-station.net/gallery/image.php?id=22000
http://www.unigang.com/Article/364
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วิธีการพับเคร่ืองบินกระดาษแบบที่ 3 : SILKE 
 

 

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

 

http://www.yenta4.com/external.php?url=http://www.online-station.net/gallery/image.php?id=22001
http://www.unigang.com/Article/364
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บ้านที่สองของฉันบ้านที่สองของฉัน  ควรรู้อะไรมาก่อน 
- กำรท ำควำมสะอำดที่อยู่อำศยั 
- กำรจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ 

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 

        - กิจกรรมนี้เหมำะกับกำรร่วมกัน  
    ด ำเนินกำรทัง้โรงเรียนในช่วงเดียวกัน  
    - ครูทุกคนในแต่ละชัน้เรียนมีส่วนร่วม  

ข้อเสนอแนะ 

-  กิจกรรมนี้เหมำะกับโรงเรียน 
ขนำดเล็กและขนำดกลำง มีห้องเรียนจ ำนวนไม่มำก  
-  กิจกรรมนี้สำมำรถจัดแบบคละชั้นได้ 
-  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องใช้เวลำ 5-6 ชั่วโมง 

เกณฑ์ความส าเร็จ 
ท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำม
กระบวนกำรท ำงำนด้วยควำมสะอำด 
รอบคอบ 

อธิบำยวิธีกำรและประโยชน์กำรท ำงำน
เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม  

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 

ครูน ำรูปภำพบ้ำน 2 หลังที่มีควำมแตกต่ำงกันมำ
ให้นักเรียนดูพร้อมทั้งร่วมกันอภิปรำย  

เลือกออกแบบห้องที่สนใจ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
น าเสนอหน้าช้ันเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัด
นิทรรศการ 

ร่วมกันส ารวจห้องเรยีนของตนเอง ร่วมกันเพื่อวางแผนการจดั
ห้องเรียนของตนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 น าเสนอแผนการท างาน 
ตามความคิดสร้างสรรค์ของแตล่ะคน 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับ
กิจกรรม “การออกแบบบ้านทีส่อง” 

กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคญัของความสะอาด  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ความสวยงาม ร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรเรียน 

กิจกรรมพัฒนาการคิด 
ครูจะได้ใช้เทคนิคค ำถำม (Questioning technique) ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือให้

นักเรียนคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในกำรออกแบบห้องเรียน โดยใช้หลักกำร
เดียวกับกำรจัดบ้ำนให้น่ำอยู่ เสมือนเป็น “บ้านที่สอง” รวมถึงตกแต่งห้องเรียนโดยใช้วัสดุ
เหลือใช้  
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ค าอธิบายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาการคิด 

ในช่วงแรกผู้เรียนจะได้พัฒนาการคิด 
ประเมินค่า (Evaluating) โดยนักเรียนจะถูกฝึกให้ใช้
เกณฑ์ที่ก าหนดพิจารณาเลือกห้อง พร้อมให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ครูจะได้ใช้เทคนิคค าถาม 
(Questioning technique) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียน คิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
(System Thinking) และให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการออกแบบ
ห้องเรียน โดยใช้หลักการเดียวกับการจัดบ้านให้น่าอยู่ 
เสมือนเป็น “บ้านทีส่อง” รวมถึงตกแต่งห้องเรียนโดย
ใช้วัสดุเหลือใช้  
 ตลอดระยะเวลาการท างาน ครูจะชักชวนให้
นักเรียนคิดทบทวนการท างาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
เพ่ือการพัฒนางานให้ดีขึ้น  
  

บ้านที่สองของฉัน 

ข้อเสนอแนะ 

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

ควรรู้อะไรมาก่อน 
- การท าความสะอาดที่อยู่อาศัย 

- การจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ 

น ากิจกรรมไปใช้อย่างไร 

- กิจกรรมนี้เหมาะกับการร่วมกัน
ด าเนินการทั้งโรงเรียนในช่วงเดียวกัน  
- ครทูุกคนในแต่ละชั้นเรียนมีส่วนร่วม  

เกณฑ์ความส าเร็จ 
- ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตาม

กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ 

- อธิบายวิธีการและประโยชน์การ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือส่วนรวม  
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ขั้นตอนของกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 
 ครูน ารูปภาพบ้าน 2 หลังที่มีความแตกต่างกันมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายและตอบ
ค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

(บ้านหลังที่ 1)              (บ้านหลังที่ 2) 
 

1. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเห็นบ้านทั้ง 2 หลัง 

2. นักเรียนต้องการอยู่บ้านหลังไหน เพราะเหตุใด 

3. บ้านที่ไม่สะอาด รกสกปรกจะส่งผลอย่างไรกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน 

4. ให้นักเรียนบอกข้อดีของการอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ 1 และข้อเสียของการอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ 2  
5. ถ้านักเรียนต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ 2 นักเรียนจะท าอย่างไร 

6. บ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่จริงมีลักษณะอย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอาศัยอยู่ในบ้านที่สะอาด  มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ว่ามีข้อดีและมีความจ าเป็นอย่างไร 
 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

     1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน  ให้นักเรียนปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือเลือกออกแบบห้องที่สนใจ 1 ห้อง 
เช่น  ห้องนอน  ห้องรับแขก  ห้องครัว  ห้องน้ า  ห้องพระ  ห้องท างาน  ซึ่งห้องที่สมาชิกในกลุ่มเลือกนั้น
จะต้องน ามาช่วยกันออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  สะอาด  สวยงาม  และมีความปลอดภัย   
     2. ก่อนที่จะลงมือออกแบบห้องตามความสนใจนั้น  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเ พ่ิมเติมได้จากอินเทอร์เน็ต  
หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มจึงช่วยกันออกแบบตามจินตนาการแล้ววาดลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให้  

กิจกรรมชวนคิด 
กิจกรรมเน้น 
การคิดขั้นสูง 
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     3. ส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้น เรียนเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม อ่ืนๆ               
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้งานมีความสมบูรณ์มากข้ึน   
     4. น าภาพห้องต่าง ๆ ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดนิทรรศการมุมหลังห้องเรียน 
 
ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันส ารวจห้องเรียนของตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 
1.1 นักเรียนคิดว่าห้องเรียนของเรามีลักษณะอย่างไร 

1.2 นักเรียนอยากให้ห้องเรียนของเราเป็นอย่างไร 

1.3 นักเรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง เพื่อให้ห้องเรียนของเราน่าอยู่  สะอาด  สวยงามและ
ปลอดภัย  เหมาะกับการเรียนรู้ 

                ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดห้องเรียนของตนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 โดย
ก าหนด ค าถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนที่หลากหลาย(BIG QUESTION) คือ “บ้านหลังที่ 2 ควรเป็น
อย่างไร” โดยให้นักเรียนวางแผนร่วมกันและหาข้อสรุปของการจัดห้องเรียนที่น่าอยู่ โดยมีข้อตกลงดังนี้ 

- ไม่ใช้เงินในการจัดห้องเรียน 
- ค านึงถึงห้องเรียนที่ท าให้นักเรียนเรียนได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- จัดห้องเรียนจากสิ่งของที่มีอยู่  น ามาปรับ  ประยุกต์ใช้  หรือการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ

ใช้แล้วน ามาตกแต่งให้มีความสวยงาม 
- การจัดห้องเรียนนักเรียนในห้องทุกคนต้องมีส่วนร่วมออกความคิดเห็น 

         2.  นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วออกแบบ“บ้านหลังที่ 2” ลงในใบกิจกรรมที่ 1 พร้อม
น าเสนอแผนการท างาน ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนซึ่งต้องค านึงถึงข้อตกลงร่วมกันตามที่ก าหนดไว้   
หลังจากนั้นอภิปรายร่วมกัน เพ่ือหาข้อสรุปให้เหลือเพียงรูปแบบเดียวที่จะน ามาใช้ในการจัดห้องเรียนให้ค านึง
ความเหมาะสมที่สุด โดยการใช้ค าถามดังนี้ (ขณะที่นักเรียนตอบค าถามครูวาดภาพประกอบการออกแบบบ้าน
หลังที่ 2 ตามข้อสรุปของนักเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 

-  นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างในห้องเรียน หรือ “บ้านหลังที่ 2” ของเรา 
-  นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้ห้องเรียนน่าอยู่  
-  นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนบ้านหลังที่ 2 ให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น 
-  นักเรียนจะปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้งของอะไรบ้างภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี มุมต่าง ๆ อุปกรณ์      
ชั้นวางหนังสือ และจะปรับไปตั้งที่ใดให้เหตุผลประกอบ 
  

  ให้นักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปเพื่อวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

       การสรุปควรใช้กระดาษปรู๊ฟขนาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยครูอาจช่วยเหลือด้วยการน าการสนทนาระดมสมอง และให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือตามความถนัด 
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       3.  หลังจากได้ข้อสรุปแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้  โดยครูใช้ค าถามดังนี้ 
  -  ก่อนจะจัดห้อง เราจะท าอย่างไรเพ่ือให้การจัดห้องเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ 
ประหยัดเวลา และทุกคนมีส่วนร่วม 
  -   การปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนการท างาน และการออกแบบต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ไว้ก่อน
ล่วงหน้ามีข้อดีอย่างไร 
  -   หากการท างานพบปัญหา เช่น เมื่อน าของจริงมาวางในต าแหน่งที่ออกแบบไว้พบว่าไม่เหมาะสม 
นักเรียนจะท าอย่างไร  เพราะเหตุใด 

       4.  นักเรียนร่วมกันจัดห้องเรียนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  ขณะที่นักเรียนจัดห้องเรียน และตกแต่ง
ห้องเรียน  ครูสรุปการท างานแต่ละครั้งในประเด็นค าถามต่อไปนี้ 

- การท างานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  
- หากไม่เป็นไปตามแผนนักเรียนมีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไร 
- นักเรียนพึงพอใจกับการท างานครั้งนี้มากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
- ถ้าให้ปรับปรุงการท างานจะปรับปรุงสิ่งใดเป็นอย่างแรก เพราะเหตุใด 
 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

 1. นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม           
“การออกแบบบ้านหลังที่ 2” แล้วเขียนความคิดเห็นลงในกระดาษ ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 -  นักเรียนคิดว่าการออกแบบมีประโยชน์อย่างไร  
 -  นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องการออกแบบไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  
 -  นักเรียนช่วยท าอะไรบ้างในการจัดห้องเรียน 
 -  นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการช่วยกันปรับเปลี่ยนบ้านหลังที่ 2  
 2. สุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เขียน และสรุปร่วมกันอีกครั้ง 
 
ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance)   

             1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย      
ความสวยงาม ซึ่งจะส่งผลให้สถานที่นั้นน่าอยู่ ไม่มีสิ่งสกปรก ไม่มีเชื้อโรคและมีความปลอดภัยต่อผู้อาศัย 
            2. นักเรียนแต่ละคนขยายผลของความคิดในเรื่องการออกแบบสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  
โดยให้นักเรียนออกแบบห้องนอนของตนเอง  โดยให้ถ่ายรูปห้องนอนปัจจุบันไว้หลังจากนั้นออกแบบใหม่ 
ก าหนด ค าถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนที่หลากหลาย(BIG QUESTION) คือ “ห้องนอนของฉัน...สวรรค์บน

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

นักเรียนสามารถช่วยกันหาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ตกแต่งห้องเรียนได้ ถ้าเป็นเรื่องความ
ปลอดภัย เช่น สายไฟขาด ปลั๊กไฟหลวม ครูควรเข้าไปให้ค าชี้แนะ หรือขอความร่วมมือให้บุคคลที่
สามารถช่วยเหลือได้ เช่น ครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชน ที่มีความรู้เรื่องการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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ดิน” ควรมีลักษณะอย่างไร โดยให้นักเรียนวางแผนและหาข้อสรุปของการจัดห้องนอนที่น่าอยู่ โดยมีข้อตกลง
ดังนี้ 

- เน้นความประหยัด  / ความสะอาด 
- เหมาะสมกับการใช้นอน มีสิ่งอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็น 

     3. เมื่อนักเรียนออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปจัดห้องนอนของตนเองใหม่ตามแบบที่
ก าหนดแล้วถ่ายรูปภาพมาเพ่ือเปรียบเทียบห้องนอนเดิมกับห้องนอนที่จัดใหม่ 

     4. รว่มกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน 
 
 
 

        จัดประกวด “ห้องนอนของฉัน...สวรรค์บนดิน” โดยการประเมินจากการเปลี่ยนแปลงจากภาพก่อนการ
ออกแบบ  สู่การออกแบบและการจัดห้องนอนใหม่  ว่าห้องนอนของใครมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (โดยการประเมินตามสภาพจริงอาจท าได้โดย การเยี่ยมบ้านและ
การสอบถามจากผู้ปกครอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อ 
- ภาพห้องต่าง ๆ ในบ้าน 

 

การวัดและประเมินผล 
1. ทักษะการท างานร่วมกัน 
2. ทักษะการคิด ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถศึกษาได้จากคู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ฯ ดังภาพ  
 

 

 

 

 

 

ทีม่า:  bet.obec.go.th 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

ในขณะที่นักเรียนจัดห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียน ควรเป็นเวลาที่มีครูอยู่ในชั้นเรียนด้วย เพ่ือดูแล
ความปลอดภัย ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามว่านักเรียนด าเนินการตามแผนและตามผังที่ได้
ออกแบบไว้หรือไม่ เกิดปัญหาอย่างไร  และติดตามวิธีแก้ปัญหาของนักเรียน โดยให้นักเรียนช่วยกันคิด โดย
มีครูให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม 
  
 

กิจกรรมคิดต่อยอด 
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 ใบกิจกรรมที่ 1 

ชิงช้าสวรรค์น าทาง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนในห้องช่วยกันวางแผนการจัดห้องเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ตามกระบวนการ    
             วางแผนของชิงช้าสวรรค์น าทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกันรักษาห้องเรียนอย่างไร 

ห้องเรียนที่ต้องการเป็นอย่างไร 

ท าเมื่อไหร่ 

ท าอย่างไร 

ใครท าอะไร 

ตารางการท างาน 

ครั้งที่ 1.....(ออกแบบห้องเรียน).....วันที่......................... 
ครั้งที่ 2.......(จัดห้องเรียน).............วันที่........................... 
ครั้งที่ 3...(ท าความสะอาดห้องเรียน)..วันที่.................... 
ครั้งที่ 4……..(ตกแต่งห้องเรียน)..............วันที่................... 
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 ใบกิจกรรมที่ 1   
ออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานด า 

 

ประตู 
ประตู 
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ตัวอย่าง ภาพวัสดุเพ่ือการออกแบบ 
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ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ด้านการพัฒนาจิตใจ (HEART) 
 

 

 

 

 

 

วินัยในตนพาพ้นภัยพิบัต ิ

กิจกรรมน้ าใจจากใจ 

 
 

 

HEART 
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กิจกรรมส าหรับนักเรยีน ช้ัน ป.1-ป.3 เน้นการอดทน รอคอย ควบคมุตนเองให้ปฏิบัตติามข้อตกลง      

ในการอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัย ลดภาระของผู้ใหญ่ โดยสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมทีเ่กิดขึน้จริงในภาวะ
วิกฤติ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวินัยของแต่ละคนกับวินัยในสังคมที่มีคณุค่าต่อการอยู่ร่วมกัน   

 
 

วินัยในตนพาพ้นภัยพิบตัิ 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 

ตระหนักและ
วิเคราะหผ์ล 

 

จ าลอง
สถานการณ์และ
ฝึกวินัย 

ทบทวน 
 

วินัย/การ
ควบคุมตนเอง
ในสถานการณ ์

 
ทบทวนตนเองถึง
การให้เหตผุลเชิง
จริยธรรม 

 

ประเมิน
ตนเอง  
เห็นคุณคา่ 

 

จัดระบบ 
สร้างวินัยส่วนรวม 

 

HEART 

ดูภาพ/คลิป ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว ร่วมกัน 
ก าหนด/ทบทวนข้อตกลงความปลอดภยั    
ฝึกท าตามขั้นตอน 

เปดิคลิปแผ่นดินไหว กระตุ้นสถานการณ์
จ าลองให้นักเรียนปฏิบัติ ตามข้อตกลง 
นักเรียนประเมินตนเองและวิเคราะห์       
การท าตาม/ไม่ท าตามข้อตกลง 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 3-5 คน ให้พูดคุยกัน
เกี่ยวกบัการปฏิบัต ิ
นักเรียนภาคภูมิใจในความมีวินยัของตนเองใน
เร่ืองใดบ้าง 
ตัวแทนนักเรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม 

ครูแจกของและสังเกตพฤติกรรมการรับสิ่งของ 
ของนักเรียน 

นักเรียนทั้งชั้น โหวตเลือกข้อตกลงที่เสริมสร้างความมีวินัยในชั้นเรียน 
เขียนข้อตกลงที่กลุ่มก าหนด แล้วน าไปติดบอร์ด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
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วินัยในตนพาพ้นภัยพิบตั ิ    
 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมส าหรับนักเรยีน ช้ัน ป.1-ป.3 เน้นการอดทน รอคอย ควบคมุตนเองให้ปฏิบัตติามข้อตกลง      

ในการอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัย ลดภาระของผู้ใหญ่ โดยสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมทีเ่กิดขึน้จริงในภาวะ
วิกฤติ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวินัยของแต่ละคนกับวินัยในสังคมที่มีคณุค่าต่อการอยู่ร่วมกัน   

 
 

1. ครูน าภาพ/คลิป ภัยพิบตัิ แผ่นดินไหว ให้นักเรยีนดู เพื่อให้สังเกตสภาพ และร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

- บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เป็นอย่างไรบ้าง 

- ถนนหนทาง เป็นอย่างไรบ้าง 

- ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่บ้านอาจได้รับอันตรายอะไรบ้าง (ติดอยู่ในบา้นท่ีพัง ผนังทับ สิ่งของ  
หล่นใส่ ตกจากช้ันบนบ้าน ไฟดับ ฯลฯ)  

- ถ้านักเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนอาจเกดิอันตรายอะไรบ้าง (ติดอยู่ในอาคาร ตู้ โต๊ะล้มใส)่ 

2. นักเรียนร่วมกัน ก าหนด/ทบทวนข้อตกลงความปลอดภัยในสถานการณภ์ัยพิบัติ แผ่นดินไหว 
เช่น ให้รวมตัวที่พ้ืนท่ี ๆ ก าหนด ให้หลบใต้โต๊ะ ไม่กลับเข้าไปน าสิ่งของ ของเล่น ให้ตั้งใจฟังตามค าสั่ง/
ประกาศ เป็นต้น 

3. นักเรียนฝึกท าตามขั้นตอนความปลอดภัย โดยปฏิบตัิตามข้อตกลงความปลอดภยัใน
สถานการณ์ภัยพิบัติที่ก าหนดและค าสั่งของครู 

ข้อเสนอแนะ 

เมื่อใช้สถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นตัวอย่างในการสรา้งวินัยแล้ว ก าหนดสถานการณภ์ัยพิบัติอื่น ๆ 
ให้นักเรียนมสี่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัตริ่วมกัน 

ตระหนักและ
วิเคราะหผ์ล 

 

จ าลอง
สถานการณ์  
และฝึกวินยั 

ทบทวน 
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http://www.theatlantic.com/photo/2016/04/search-rescue-and-recovery-after-japan-
earthquakes/478707/ 

 

http://thenortheasttoday.com/5-biggest-earthquakes-in-the-world/ 

 

http://thenortheasttoday.com/5-biggest-earthquakes-in-the-world/ 

 

 

 

http://www.theatlantic.com/photo/2016/04/search-rescue-and-recovery-after-japan-earthquakes/478707/
http://www.theatlantic.com/photo/2016/04/search-rescue-and-recovery-after-japan-earthquakes/478707/
http://thenortheasttoday.com/5-biggest-earthquakes-in-the-world/
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ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

 

 

 

 

 

 
ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

 

 

   
ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ 
 

1. ครูเปิดคลิปแผ่นดินไหวเพื่อใช้ภาพและเสียง กระตุ้นสถานการณจ์ าลองให้นักเรียนปฏิบัติ  
ตามข้อตกลงและค าสั่ง โดยครสูังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถท าตามข้อตกลงใดได้บ้าง  
3. ครูน านักเรียนวเิคราะห์การท าตาม/ไม่ท าตามข้อตกลงว่าจะเกดิผลด/ีเสียอย่างไร  
- ข้อดีของการท าตามข้อตกลงต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อครู คืออะไรบา้ง 
(ออกจากอาคารไดร้วดเร็ว ทุกคนปลอดภัย) 
- ข้อเสียของการไม่ท าตามข้อตกลง ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อครู คืออะไรบา้ง 

(ได้รับอันตราย เป็นภาระในการช่วยเหลือ) 

6. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ 3-5 คน ให้พูดคุยกันเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น  
- การรับสิ่งของเป็นระเบียบหรือไม่  
- ใครบ้างที่เข้าแถวรับสิ่งของ 

- มีใครบ้างมารับสิ่งของอย่างเดียวกัน เกิน 1 ช้ิน ถ้ารับสิ่งของเกิน  1 ช้ิน เพราะอะไร      
น าไปแบ่งให้ใครหรือไม ่

- คนท่ีถูกเบียดรู้สึกอยา่งไร คนท่ีได้รับการแบ่งปันรู้สึกอย่างไร  
- การเข้าแถวรับสิ่งของมีข้อดี/ข้อเสียอย่างไรต่อใครบ้าง (รวดเร็ว ผู้แจกท างานสะดวก          

ไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น) 
- การไม่เข้าแถวรับสิ่งของมีข้อดีขอ้เสียอย่างไร  
7. นักเรียนภาคภูมิใจในความมีวินยัของตนเองในเรื่องใดบ้าง 
8. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม  
 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

ควรจัดสถานการณ์กรณีสิ่งของที่แจกมีไมเ่พียงพอ เพื่อให้นักเรียนหาวิธีแบ่งปันสิ่งของ ของใช้ 
กับเพื่อนท่ีไม่ได้รับสิ่งของ  

วินัย/การ
ควบคุมตนเอง
ในสถานการณ ์

 

ทบทวน
ตนเองถึง 
การให้เหตผุล
เชิงจริยธรรม 

 

ประเมิน
ตนเอง  
เห็นคุณคา่ 

 

4. ครูประกาศว่าจะมสีิ่งของแจกให้ผู้ที่ประสบภยั ให้นักเรียนมารับของ (โดยครูไมต่้องสั่ง      
ให้เข้าแถว)  

5. ครูแจกของและสังเกตพฤติกรรมการรับสิ่งของของนักเรียน 
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            ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
การเตรียมก่อนกิจกรรม 

- สื่อภาพ คลิป เกี่ยวกับภัยพิบัติ 
- การก าหนดสถานการณ์จ าลองเก่ียวกับภัยพิบัติ 
- สิ่งของ หรือรูปภาพสิ่งของ เช่น ข้าวกล่อง น้ าดื่ม ผ้าห่ม ขนม ฯลฯ 
- อุปกรณ์ท าแผ่นป้ายข้อตกลง 

 
การวัดและประเมินผล 

- การปฏิบัติตามข้อตกลงในสถานการณ์จ าลอง 
- ความมีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่อยอดสร้างวินัย 
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในชีวิตประจ าวัน ด้วยการเสริมแรง เช่น ค าชม ยกย่อง 
การให้เหตผุลในการเลือกของนักเรียน ไมม่ีค าตอบถูก/ผดิ แต่ครูกระตุ้นให้นักเรยีนเห็น

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของตนต่อส่วนรวม เพื่อยกระดับการปฏิบัต ิ
 

จัดระบบ 
สร้างวินัย
ส่วนรวม 

 

1. นักเรียนท้ังช้ัน โหวตเลือกข้อตกลงท่ีเสรมิสร้างความมีวินัยในช้ันเรียน 3-5 ข้อ 
- ข้อตกลงที่กลุ่มส่วนใหญเ่สนอมีขอ้ใดเหมือน/คล้ายกันบ้าง  
- นักเรียนเลือกข้อตกลงนั้นเพราะอะไร 
- ข้อตกลงนั้นส่งผลดีต่อใครบ้าง เพราะอะไร 
2. นักเรียนเขียนข้อตกลงเกี่ยวกับวินัยตามที่กลุม่ก าหนด แล้วน าไปติดบอร์ด พร้อมตกแต่ง   

ให้สวยงาม 
3. ครูคอยเสริมก าลังใจให้นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
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มิติคุณภาพ การประเมินการความมีวินัย ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
*ปรับจากแนวการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือสังเกตความก้าวหน้าของนักเรียน  
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ *ระดับเริ่มต้น  *ก าลังพัฒนา *พัฒนาแล้ว *เป็นแบบอย่างได้  
3.1.1 ปฏิบัติตนตาม  
ข้อตกลงกฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิ  
ของผู้อ่ืน 
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน และ 
รับผิดชอบในการท างาน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ 
โรงเรียน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ 
ครอบครัว และ 
โรงเรียนโดย
ต้องมีการเตือน 
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ 
ครอบครัว และ 
โรงเรียนโดย
ต้องมีการเตือน 
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
ครอบครัว และ 
โรงเรียนได้ด้วย 
ตนเอง 
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แบบประเมินตนเอง 
กิจกรรม วินัยในตนพาพ้นภัยพิบัติ     

ชื่อนักเรียน.................................................ชั้น............ระหวา่งวันที่ ...................ถึงวันที่...................... 
       ค าชี้แจง  นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตจากการ
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติ ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม บางครั้ง บ่อย ๆ ทุกครั้ง 
1 ฉันท าตามข้อตกลงของห้องเรียน     
2 ฉันเข้าแถวในการซื้อของ ส่งงานคุณครู 

ฯลฯ 
    

3 ฉันทิ้งขยะในถังขยะ หรือท่ี ๆ จัดไว้ให้     
4 ฉันจัดเก็บสิ่งของอย่างเรียบร้อย     
5 ฉันไม่เล่น หรือส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืน     
6 ฉันท าตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน     
7 ฉันท าตามข้อตกลงของบ้าน     
8 ฉันท าตามกฎจราจร     
9 ฉัน...................................     
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แบบสังเกต (Observation) ส าหรับครู 
กิจกรรมที่ ..... วินัยในตนพาพ้นภัยพิบัติ     

โรงเรียน.................................................ชั้น.............ระหว่างวันที่...................ถึงวันที่...................... 
       คุณครู...................................................ผู้ประเมิน 
 
ค าชี้แจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตตามมิติคุณภาพ (Rubrics) ลงในช่องที่ท า
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อ สกุล 
ครั้งที่ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1 2 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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การชวนนั ก เรียนคิด  ชวน
พัฒนาจิตใจที่ดีช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตจริงแล้วส่งเสริม
สังคมที่ดี โดยจัดเป็นกระบวนการ 5 
ขั้นตอน การช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมาย ความส าคัญของการมี
น้ าใจในหลาย ๆ สถานการณ์โดยใช้
จากเรื่องราวในชีวิตจริ ง จากข่ าว 
เหตุการณ์ แล้วดึงประสบการณ์ตรง
ของนักเรียนที่เคยแสดงน้ าใจต่อผู้ อ่ืน 
มาถ่ายทอดสร้างพลังทางบวก รวมทั้ง
กระตุ้น ให้แสดงความมีน้ าใจอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

  กิจกรรม  
น้ าใจ จากใจ 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 

ดภูาพ/คลิป เหตุการณ์ที่แสดงความมีน้ าใจ 

แบ่งกลุ่ม 5-6 คน เลือกคลิป /เรื่องราว หรือสืบค้น
มาเองที่เกี่ยวกับการมีน้ าใจ 

แต่ละกลุ่มระดมสมองถึงวิธีแสดงน้ าใจ/ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น 

แลกเปลีย่นประสบการณ์ของตนทีแ่สดงความมีน้ าใจ 

สรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เขยีนความตั้งใจที่จะมีน้ าใจ 

การแบ่งปันในสิ่ง
เล็กน้อย ส่งผลดีที่
ยิ่งใหญ่  

การกระตุ้นให้ นักเรียนเล่าหรือเขยีน
สั้นๆ เกี่ยวกับการแบ่งปันของตน     
ช่วยเสริมแรงการท าความด ี
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กิจกรรม น้ าใจ จากใจ 
  

 

  

 

 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 

           1.1 ครูน าภาพ/คลิป เหตุการณ์ที่แสดงความมีน้ าใจ การช่วยเหลือ อาสา แบ่งปันก าลังกาย ก าลัง  
ทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน ครู หยุดคลิปเรื่องเล่า /เหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์/ผลที่อาจ
เกิดข้ึนต่อจากเหตุการณ์ นั้น  เช่น สถานการณ์ท่ี 1 น้ าใจสร้างน้ าใจ 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 1 น้ าใจสร้างน้ าใจ 
คลิปความยาว 7 นาที เรื่องราวของชายชราเก็บของเก่าท่ีมีต่อเด็กนักเรียนคนหนึ่ง 

ความประทับใจนี้เธอไม่ลืมเลย และวันหนึ่งเธอมีโอกาสได้ช่วยเหลือชายชราเมื่อเขาประสบ
อุบัติเหตุ 

https://www.youtube.com/watch?v=sSS74AcpY_s 
ครูหยุดคลิปตอนที่ชายชราถูกรถชน 
 - ถ้าชายชราไม่ให้เงินเด็กหญิงซื้อไอศกรีม เขาจะเดือดร้อนหรือไม่  
 - เด็กหญิงจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ได้รับประทานไอศกรีม  
 - ชายชรารู้สึกอย่างไรที่ให้เงินเด็กหญิง เด็กหญิงรู้สึกอย่างไรที่ได้รับประทาน  
        ไอศกรีม 
 - ถ้าเด็กหญิงไม่ช่วยชายชราจะท าได้หรือไม่ ชายชราจะเป็นอย่างไร 
 - ที่เด็กหญิงมีเหตุผล/ความรู้สึกใดที่อยากช่วยชายชรา 
       2. ครูเปิดคลิป/เล่าเรื่องราวให้นักเรียนดูจนจบ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงผลดีที่

เกิดข้ึน โดยใช้ประเด็นค าถาม เช่น 
  - ชายชรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับความช่วยเหลือ เด็กหญิงรู้สึกอย่างไรที่สามารถช่วย 
    ชายชราได ้
  - นักเรียนมีวิธีอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ที่จะช่วยชายชรา  
  - นอกจากมีผลดีต่อผู้ให้แล้ว มีผลดีต่อสังคม ต่อประเทศไทยอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 
-บ้านเรือน สิ่งก่อสรา้ง เป็นอย่างไรบ้าง 

 

การชวนนักเรียนคิด ชวนพัฒนาจิตใจที่ดีช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตจริง
แล้วส่งเสริมสังคมท่ีดี โดยจัดเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน การช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของการมีน้ าใจในหลาย ๆ สถานการณ์โดยใช้จากเรื่องราวในชีวิตจริง จากข่าว เหตุการณ์ 
แล้วดึงประสบการณ์ตรงของนักเรียนที่เคยแสดงน้ าใจต่อผู้อ่ืน มาถ่ายทอดสร้างพลังทางบวก รวมทั้ง
กระตุ้นให้แสดงความมีน้ าใจอย่างต่อเนื่องต่อไป 

https://www.youtube.com/watch?v=sSS74AcpY_s
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ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

 2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5-6 คน เลือกคลิป /เรื่องราว หรือสืบค้นมาเองที่เกี่ยวกับการมีน้ าใจ หรือเลือก
จากสื่อท่ีครูเสนอแนะ เช่น สถานการณ์ที่ 2 พร้อมช่วยเหลือ สถานการณ์ท่ี 3 โลกเลื่องลือ สถานการณ์ท่ี 4 
โคลนดูด สถานการณ์ท่ี 5 เรื่อง “มุมมองของอาสาสมัคร”หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสืบค้นมา เพ่ือวิเคราะห์  
แสดงความคิดเห็นตามแนวทางค าถามในกิจกรรม ข้อที่ 1 เช่น 

- เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรถ้ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้รับความช่วยเหลือถูกปล่อยให้โคลนดูด 
(ทรัพย์สิน เช่นกล้องถ่ายรูป เอกสารส าคัญเสียหาย หมดแรง ตกใจกลัว)  

- จะเกิดปัญหาอะไร ถ้าขาดหน่วยอาสาท างานช่วยประชาชน 
- ผู้พิการจะได้รับความล าบากเพียงใด /ขาดโอกาสในเรื่องใด หากขาดคนช่วยดูแล 
- ผู้ประสบภัยพิบัติจะประสบปัญหาใดบ้างหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวคนไทย 
- ผู้ประสบภัยพิบัติท่ีไม่ได้รับความช่วยเหลือจะรู้สึกอย่างไร  
- ผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น หวังสิ่งใดบ้าง  

 
 สรุปย่อสถานการณ์ (มีรายละเอียดแนบท้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

 

วิเคราะหผ์ล 

มองโลกภายนอก 

สถานการณ์ที่ 2 พร้อมช่วยเหลือ 

กลุ่มเยาวชน “Rescuer กู้ภัยหัวใจสีขาว” โดย
นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และทักษะใน
การท างานเกี่ยวกับการกู้ภัยก่อน แล้วจึงให้ออกท างาน
เพ่ือไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 
-บ้านเรือน สิ่งก่อสรา้ง เป็นอย่างไรบ้าง 

-ถนนหนทาง เป็นอย่างไรบ้าง 

-ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่บ้านอาจได้รับอันตราย
อะไรบ้าง (ติดอยู่ในบ้านท่ีพัง ผนังทับ สิ่งของหล่นใส่ ตกจากช้ัน
บนบ้าน ไฟดับ ฯลฯ)  

-ถ้านักเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนอาจเกิดอันตรายอะไรบ้าง 
(ติดอยู่ในอาคาร ตู้ โต๊ะล้มใส่ ) 

2. นักเรียนร่วมกัน ก าหนด/ทบทวนข้อตกลงความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ภยัพิบัติ แผ่นดินไหว เช่น ให้รวมตัวที่
พื้นที่ ๆ ก าหนด ให้หลบใต้โต๊ะ ไมก่ลับเข้าไปน าสิ่งของของเล่น 
ให้ตั้งใจฟังตามค าสั่ง/ประกาศ เปน็ต้น 

3. นักเรียนฝึกท าตามขั้นตอนความปลอดภัย โดย
ปฏิบัติตามข้อตกลงความปลอดภยัในสถานการณ์ภัยพิบัติที่
ก าหนดและค าสั่งของคร ู

สถานการณ์ที่ 3 โลกเลื่องลือ 
ท่ามกลางความทุกข์จากการพลัดพราก

เนื่องจากภัยพิบัติสึนามิ การดูแลช่วยเหลือของคน
ไทยท าให้ผู้ประสบภัยชาวสวีเดนได้มิตรยามยากเป็น
ครอบครัวใหม่ 

 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 

-บ้ำนเรือน สิง่ก่อสร้ำง เป็นอยำ่งไรบ้ำง 
-ถนนหนทำง เป็นอยำ่งไรบ้ำง 
-ถ้ำนกัเรียนอยูใ่นห้องที่บ้ำนอำจได้รับอนัตรำย

อะไรบ้ำง (ติดอยูใ่นบ้ำนท่ีพงั ผนงัทบั สิง่ของหลน่ใส ่ตก
จำกชัน้บนบ้ำน ไฟดบั ฯลฯ)  

-ถ้ำนกัเรียนอยูท่ี่โรงเรียนอำจเกิดอนัตรำย
อะไรบ้ำง (ตดิอยูใ่นอำคำร ตู้  โต๊ะล้มใส ่) 

2. นกัเรียนร่วมกนั ก ำหนด/ทบทวนข้อตกลง
ควำมปลอดภยัในสถำนกำรณ์ภยัพิบตัิ แผน่ดินไหว เช่น ให้

สถานการณ์ที่ 4 โคลนดูด 
ท่ามกลางความทุกข์จากการพลัดพรากเนื่องจาก

ภัยพิบัติสึนามิ การดูแลช่วยเหลือของคนไทยท าให้
ผู้ประสบภัยชาวสวีเดนได้มิตรยามยากเป็นครอบครัวใหม่ 

 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 

-บ้ำนเรือน สิง่ก่อสร้ำง เป็นอยำ่งไรบ้ำง 
-ถนนหนทำง เป็นอยำ่งไรบ้ำง 
-ถ้ำนกัเรียนอยูใ่นห้องที่บ้ำนอำจได้รับอนัตรำยอะไรบ้ำง 

สถานการณ์ที่ 5 มุมมองของอาสาสมัคร 
เกวลีไม่เคยคิดท่ีจะมาเป็นอาสาสมัครเพราะไม่ได้อะไร

และไม่มีเวลา งานที่ถูกครูมอบให้ท ากับคนพิการกลับชักน าเกวลี
ให้สัมผัสความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนความคิดและการกระท าไปสู่
สิ่งที่มีความหมายต่อเธอและผู้อ่ืน  

 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 

วิเคราะหผ์ล 

มองโลก 
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 ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองถึงวิธีแสดงน้ าใจ/ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่อยู่ในภาวะ 
  ยากล าบากในเหตุการณ์ท่ีกลุ่มเลือกวิเคราะห์ เช่น การช่วยเหลือผู้พิการ การแบ่งปัน 
           การให้ก าลังใจ ฯลฯ  
  3.2 นักเรียนช่วยกันเลือกวิธีร่วมกันจัดวิธีแสดงน้ าใจ/ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น ทีเ่หมาะสม                 
                     3.3 นักเรียนวางแผนการลงมือปฏิบัติ และจดบันทึกการปฏิบัติ ใน 2-3 สัปดาห์ 
  3.4 นักเรียนประเมินการปฏิบัติของตนเอง 
          

 ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

  4.1 สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนที่แสดงความมีน้ าใจหรือแบ่งปัน โดยการ
เขียนสั้น ๆ ในกระดาษ ตามประเด็นค าถาม เช่น  
    - นักเรียนได้ท าอะไรบ้าง เพ่ือช่วยเหลือ แบ่งปัน แก่ผู้อื่น 
   - นักเรียนท าอย่างไร   
   - ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือรู้สึกอย่างไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร  
   4.2 นักเรียนน าไปใส่กล่อง  
 
  ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance)  

  5.1 นักเรียนสุ่มหยิบเรื่องของเพ่ือนในกล่องมาอ่าน แล้วให้เพ่ือน ๆ ทาย แล้วจึงเฉลยว่าเป็น
เรื่องเล่าของใคร ครูควรเสริม/ชื่นชมนักเรียนเจ้าของเรื่องเล่าที่มีน้ าใจ/ช่วยเหลือ 
  5.2 นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง  
  5.3 นักเรียนเขียนความตั้งใจที่จะมีน้ าใจอีก 1-2 สถานการณ์ต่อไป 
 

  นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการท ากิจกรรมนี้  

 

 

 

 

 

 

การแบ่งปัน 
ในสิ่งเล็กน้อย 

ส่งผลดีที่ยิ่งใหญ ่

 นักเรียนระดับม. 1 - ม. 3 จะได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่คนมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นที่เกิดขึ้นจริงในสังคมท่ีทุกคนสามารถท าได้โดยไม่จ ากัดสถานภาพ 
กระตุ้นให้นักเรียนหาโอกาสแสดงความมีน้ าใจซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเองและสร้างความสุขในสังคม  

 ก่อนจัดกิจกรรมครูเตรียม สื่อภาพ ข่าว คลิป เกี่ยวกับการมีน้ าใจ 
ช่วยเหลือ หรือเรื่องราวความมีน้ าใจที่นักเรียนสืบค้นมาเล่าให้เพ่ือนฟัง ในแผ่นกระดาษ
ถึงประสบการณ์และความรู้สึกในการแสดงความมีน้ าใจ ซึ่งเป็นการเสริมพลังทางบวก 

 ความส าเร็จของกิจกรรมวัดและประเมินจาก การวิเคราะห์พฤติกรรม
การมีน้ าใจของคนในสังคม การหาวิธีแสดงน้ าใจ ในสถานการณ์จ าลอง และการคิด
สะท้อนถึงผลของการแบ่งปันของตนต่อ บุคคล  สังคม หรือประเทศชาติ 

 

การกระตุ้นให้    
นักเรียนเล่าหรือ
เขียนสั้นๆ เกี่ยวกับ
การแบ่งปันของตน 
ช่วยเสริมแรง    
การท าความด ี
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สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
 1. คลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=DNg3Thb2Wq8  
 2. แบบประเมินตนเอง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ที่ 4  โคลนดูด 
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวที่ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ลงไปลยุโคลนเพื่อถ่ายภาพ ถูกโคลนดูด      

ไม่สามารถข้ึนมาได้ ภรรยาลงไปช่วยจึงถูกโคลนดดูไปด้วย มีชายชาวบ้านแล่นเรือผ่านมา เห็นเหตุการณ์ รีบเทียบท่าใกล้ๆกับ
จุดเกิดเหตุ รีบตรงมาช่วยเหลือ แต่ช่วยดึงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดึงขาออกจากโคลนดดูได้ จึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการนอนคว่ า   
ใหเ้หยียบหลังให้พ้นจากโคลนดูดทีละคน แล้วชายผู้นั้นก็กลับไปลงเรือต่อ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์       
(นายธีระศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี) ได้บันทึกภาพไว้และเผยแพรภ่าพที่น่าประทับใจนี ้สื่อในต่างประเทศไดเ้ผยแพร่ภาพน้ีออกไปใน
รูปแบบต่าง ๆ มผีู้ชมทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศอ่านข่าวนี ้2 ลา้นกว่าคน วันต่อมานักท่องเที่ยวท้ังสองและหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องตามหาตัวชายผู้มีน้ าใจท่านนั้นพบ ทราบช่ือภายหลังคือ คุณชัช อุบลจินดา เขาไดร้ับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ท าความดี
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และได้รับโล่ห์จากท่านนายกรัฐมนตรี รวมถึงได้รับความช่วยเหลือให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

คลิปสั้น 4 นาท ี Published on Oct 16, 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=DNg3Thb2Wq8 หรือเวบ็ไซต์อื่น ๆ ใช้ค าสืบค้น ชัช อุบลจินดา /   

โคลนดดูนักท่องเที่ยวท่ีจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 
-บ้านเรือน สิ่งก่อสรา้ง เป็นอย่างไรบ้าง 

-ถนนหนทาง เป็นอย่างไรบ้าง 

-ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่บ้านอาจได้รับอันตรายอะไรบ้าง (ตดิอยู่ในบา้นท่ีพัง ผนังทับ สิ่งของหล่นใส่ ตกจากช้ันบน
บ้าน ไฟดับ ฯลฯ)  

สถานการณ์ที่ 2 พร้อมช่วยเหลือ 

อาสาสมัครกู้ภัยวัยเยาว์ (Young Rescuer Volunteer Team) โรงเรียนบาง
ระก าวิทยศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพิษณุโลก 

การตั้งกลุ่มเยาวชน “Rescuer กู้ภัยหัวใจสีขาว” โดยนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม
ให้มีความรู้ และทักษะในการท างานเก่ียวกับการกู้ภัยก่อน แล้วจึงให้ออกท างานเพื่อไปเป็น
อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับมูลนิธิบุญสถาน เช่น คอยรับการแจ้งเหตุจากทางวิทยุแล้วออกไป
ช่วยเหลือ ซึ่งระยะเวลาในการเข้าเวรยามแต่ละวันจะเริ่มเข้าไปท ากิจกรรมตั้งแต่ 18.00-
00.00 แต่ถ้าเป็นวันหยุดจะท ากิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 -08.00 น. ของอีกวัน มีหน้าที่ใน
การดูแลการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแจ้งเหตุ เป็นต้น 

ที่มา นักเรียนประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 
-บ้านเรือน สิ่งก่อสรา้ง เป็นอย่างไรบ้าง 

-ถนนหนทาง เป็นอย่างไรบ้าง 

-ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่บ้านอาจได้รับอันตรายอะไรบ้าง (ติดอยู่ในบา้นท่ีพัง ผนังทับ สิ่งของ
หล่นใส่ ตกจากช้ันบนบ้าน ไฟดับ ฯลฯ)  

-ถ้านักเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนอาจเกิดอันตรายอะไรบ้าง (ติดอยู่ในอาคาร ตู้ โต๊ะล้มใส่ ) 
2. นักเรียนร่วมกัน ก าหนด/ทบทวนข้อตกลงความปลอดภัยในสถานการณภ์ัยพิบัติ 

แผ่นดินไหว เช่น ให้รวมตัวที่พ้ืนท่ี ๆ ก าหนด ให้หลบใตโ้ต๊ะ ไม่กลับเข้าไปน าสิ่งของของเล่น ให้ตั้งใจฟัง
ตามค าสั่ง/ประกาศ เป็นต้น 

3. นักเรียนฝึกท าตามขั้นตอนความปลอดภัย โดยปฏิบตัิตามข้อตกลงความปลอดภยัใน
สถานการณ์ภัยพิบัติที่ก าหนดและค าสั่งของครู 

https://www.youtube.com/watch?v=DNg3Thb2Wq8%20หรือ
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การวัดและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. นักเรียนอาจเป็นผู้สืบค้นและน าสถานการณ์ที่ตนน ามาเสนอ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และอภิปราย 

2. เมื่อใช้สถานการณ์ที่ก าหนดใหน้ักเรียนวิเคราะหต์ัวแบบในการสร้างความมีน้ าใจแล้วในสถานการณ์ต่าง ๆ 
แล้วนักเรียนก าหนดสถานการณ์ภยัพิบัติอื่น ๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัตริ่วมกัน 

สถานการณ์ที่ 3 โลกเล่าลือ 
“ผมเพิ่งลงเครื่องกลับมาครับ เก็บความภูมิใจไว้ไม่ไหว เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อจะท าให้หายเครียดกับการเมือง 

วุ่น ๆ ไปไดบ้้าง 

 ผมไปประชุมที่มหาวิทยาลยัแห่งกรุงสต๊อกโฮลม์ (University of Stockholm) ประเทศสวีเดน ระหวา่ง 5-10  
เมษายน แน่นอนต้องเจอคนสวีเดนและคนจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (หมายรวมถึงฟินแลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ค) 
เป็นส่วนใหญ่ ตอนแรกที่อาจารยท์ี่ปรึกษาผมแนะน าชื่อของผมและผมมาจากประเทศไทย ทุกคนถามเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิ 
และยกย่องความมีน้ าใจของคนไทยครับ  

 มีอาจารย์จากสวีเดนท่านหน่ึง เสียทั้งลูกชายและภรรยาไปในเหตุการณ์นั้น ท่านเล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านแถวๆเขาหลัก
พาอาจารย์ไปพักท่ีบ้านซึ่งเป็นกระต๊อบธรรมดาเล็ก ๆ ช้ันเดียว ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เจอท้ังลูกและภรรยา ชาวบ้านท่านนั้น       
ขี่มอเตอรไ์ซดไ์ปถามข่าวครอบครวัของครอบครัวอาจารย์จากศูนย์ประสานงานให้ทุกวัน เพราะตอนนัน้อาจารย์มีแผลที่ขา    
เดินไม่ได้ หมอท าแผลให้และฉีดยากันบาดทะยักแล้วก็ให้ชุดท าแผลมาท าท่ีบ้านเพราะเตียงเต็ม ช่วงนั้นก็ได้ชาวบ้านท่านนี้    
คอยรับคอยส่งครับ 

 อาจารย์บอกว่า อาหารที่ชาวบ้านท าให้ทานก็เป็นข้าวกับปลาเคม็ทกุมื้อ ซึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าถ้าอาจารยร์บัประทาน     
ปลาหมด ลูกชายซึ่งอายุ 6 ขวบของชาวบ้านก็อาจไม่มีอะไรรับประทาน จากจุดนี้เริม่ก่อให้เกิดความผูกพันกันขึ้นแม้จะพูดกัน  
คนละภาษาก็ตาม จนกระทั่งวันท่ีอาจารย์รู้ข่าวว่าพบศพภรรยาและลูกแล้ว ชาวบ้านท่านนี้ก็ยังช่วยดูแลอาจารย์ต่อ จนอาจารย์
บินกลับไปสวีเดนพร้อมครอบครัว (ที่ไม่สมบรูณเ์หมือนขามา) 
 ก่อนลาจากประเทศไทย ชาวบ้านท่านนี้พูดผ่านลา่มก่อนวันท่ีอาจารย์จะบินกลับว่า "ไม่ต้องเสียใจไป แม้ว่าคุณจะ
สูญเสียครอบครัวของคุณไปแล้ว แต่คุณก็ยังเป็นสมาชิกในครอบครวัของผมอยู่"  หลังจากนั้นอาจารยท์่านนี้ก็มาเมืองไทยปลีะ    
2 ครั้ง เพื่อมาอยู่กับครอบครัวนี้ครั้งละ 1 เดือน และได้ลูกชายใหม่ซึง่ก็คือลูกชายของชาวบ้านท่านนั้นครับ  

 ยังมีอีกหลาย ๆ ความรูส้ึกครับทีไ่ด้ฟังมาซึ่งเป็นในด้านดีทั้งนั้นเกี่ยวกับเหตุการณส์ึนามิ ความมีน้ าใจของคนไทย      
คนสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่ซึ้งน้ าใจของคนไทยมาก ๆ ครับ เมื่อคุยกบัใครพอรู้ว่าเราเป็นคนไทย ก็จะคยุเรื่องสึนามิและชื่นชม     
ในน้ าใจคนไทย เลยเอามาแชร์ใหฟ้ังครับเผื่อจะท าใหห้ัวใจหลายคนพองโตในยามเครยีดๆ เรื่องการเมอืงครับ ใครเจอเรื่องดี ๆ
แบบน้ีเอามาแชร์กันบ้างนะครับ 

  Posted by: opodo, April 11, 2006, 8:36am จาก  จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย 

  เรื่องเล่าจากสวีเดน http://www.hflight.net/forum/v-print/m-1144719388/   

http://www.hflight.net/forum/v-print/m-1144719388/
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การวัดผลและประเมินผล 
ปรับจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  ตัวช้ีวัดที่ 8.1 
คุณลักษณะที่ประเมิน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน(0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 
8.1.1  ช่วยพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  และครู
ท างานด้วยความ 
เต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย  
ก าลังใจ  และก าลัง 
สติปัญญาด้วยความ
สมัครใจ 
8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  
ทรัพย์สิน  และอ่ืน ๆ  
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น 

ไม่ช่วยเหลือ
พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
และครู 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน  
 
อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 
 
 
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน  
 
อาสาท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า ให้ผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ 
 
 
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูท างาน  
  
 
อาสาท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า  ให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 
 
 
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น  
และช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
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เรื่องราวด ีๆ ที่เกดิขึ้น 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เหตุการณ์ 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 ฉันได้ช่วยเหลือ/แบ่งปันโดย
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 ฉันรู้สึก
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

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

 ท าให้เกิดผลดีต่อ
...............................................................
...............................................................
............................................................... 
............................................................... 
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ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ด้านการพัฒนาทักษะการปฏบิัติ (HAND) 

 

 
 

 

 

เก็บออม...ถนอมใช้ 

        ของเก่าไป ได้ของใหม่มา 

 
 

 

 

 

 

HAND 
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ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 
นักเรียนแต่ละคนบอกความตั้งใจของตนว่าจะน าวิธีการใช้สิ่งของ/ของเล่น 
ไปปฏิบัติที่บ้านเพ่ือให้ใช้คุ้มค่าและประหยัดอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 
นักเรียนน าเสนอวิธีการประหยัด/ออม ของตนที่น าไปปฏิบัติที่บ้านหรือที่โรงเรียนราว  
1-2 สัปดาห์  มาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง 

เก็บออม…ถนอมใช ้
กิจกรรมส าหรับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 เน้นการเก็บรักษาและใช้

สิ่งของอย่างคุ้มค่า เกิดจิตส านึกในการประหยัด เก็บรักษาสิ่งของน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการเรียนรู้จากนิทาน 
เรื่องเลา่ ที่สะท้อนชีวิตประจ าวัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างความประหยัดที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต   

 
 

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 
นักเรียนแต่ละคน เลือกวิธีการที่น่าสนใจในการถนอม ร่วมกันตั้งเป้าหมายว่า 
จะดูแลของเล่น ของใช้ใดบ้างที่โรงเรียนเพื่อให้ใช้ได้นาน 

ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) ชวนนักเรียนคิดเป็นตัวอย่างว่าจะถนอม
ของใช้อะไรอีกบ้าง นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แลกเปลี่ยนความคิด ครู
เชื่อมโยงแนวคิดการไม่ต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการประหยัดได้เช่นกัน 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 
นักเรียนดูภาพต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น 

HAND 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 

 ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 

 

 
 
 1. นักเรียน ดูภาพต่าง ๆ ภายใน พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น ซึ่งคุณเกริก ยุ้นพันธ์ ผู้ก่อตั้งที่อ าเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ที่เก็บรักษาของเล่นเป็นอย่างดี และเมื่อได้เดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นจึงเริ่มสะสมของเล่นโบราณและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจ   
เข้าชม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมีความเพลิดเพลิน  
 ( ที่มา http://www.bansansuk.com/travel/Attractions/) 
 
 
 

เก็บออม…ถนอมใช้ (3 ชั่วโมง) 

กิจกรรมส าหรับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 เน้นการเก็บรักษาและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า        
เกิดจิตส านึกในการประหยัด เก็บรักษาสิ่งของน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย โดยการเรียนรู้จากนิทาน เรื่องเล่า ที่สะท้อนชีวิตประจ าวัน ซึ่งช่วยให้นักเรียน          
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความประหยัดที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต   

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj259CJ68fNAhXJQY8KHQzQCoMQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=klongthommall&month=07-2013&date=31&group=26&gblog=1&bvm=bv.125596728,d.c2I&psig=AFQjCNEZFHOkGZFMOccC1CIkXewOIFeIhA&ust=1467104063351538
http://www.bansansuk.com/travel/Attractions/
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ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

  
   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับของเล่นที่ตนเองมีอยู่ โดยให้เล่าว่า 
 - นักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง 
 - ของเล่นชิ้นใดที่นักเรียนเล่นและยังดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี 
 - นักเรียนท าอย่างไรจึงใช้และดูแลของเล่นนั้นไว้ได้ 
 - การเก็บรักษาของเล่นช่วยประหยัดอะไรได้บ้าง (เงิน วัสดุ เวลาไปหาซื้อ)  
3. ครูชวนนักเรียนคิดเป็นตัวอย่างว่าจะถนอมของใช้อะไรอีกบ้าง และมีวิธีถนอม  

ของใช้อย่างไร (หนังสือเรียน รองเท้า เสื้อผ้า จักรยาน ฯลฯ โดยการระวังไม่ให้ฉีกขาด รักษา
ความสะอาด ระวังไม่ให้เปื้อน ฯลฯ) จะช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ถ้าคิดเป็นเงินจะเป็นเงิน
เท่าไร  

4. นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับมีวิธีใช้สิ่งของ   
ต่าง ๆ ให้คุ้มค่า ตามขั้นตอนการคิด ในข้อ 3  

5. นักเรียนเล่าสรุปถึงวิธีการที่สมาชิกกลุ่มเสนอเกี่ยวกับ 
 - วิธีดูแลรักษาของเล่น ของใช้ต่าง ๆ  
 - วิธีการเหล่านั้นช่วยให้ประหยัดวัสดุ เวลา และเงิน ได้อย่างไร 
 - การประหยัดนั้นถ้าคิดเป็นเงินจะเป็นเงินเท่าไร  
 ครูเชื่อมโยงแนวคิดการไม่ต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการประหยัด

ได้เช่นกัน 
6. ครูให้นักเรียนเลือกนิทานที่ตนชอบเกี่ยวกับการประหยัด 1 เรื่อง เพ่ือน ามาเล่า  

ให้เพ่ือน ๆ ฟัง ตามประเด็น เช่น  
 - สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประหยัดของตัวละครในเรื่อง 
 - ถ้าน าวิธีประหยัดจากเรื่องที่อ่านมาใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าได้หรือไม่   

จะดีอย่างไร 
 - นักเรียนจะคิดวิธีใหม่ ๆ ในการประหยัดได้อีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง  
  

ครูสามารถ
ตรวจสอบ
ความคิด 

รวบยอด  
ของนักเรียน
เกี่ยวกับ 

ความประหยัด 

พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และทางเลือก 
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ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

 7. นักเรียนแต่ละคน เลือกวิธีการที่น่าสนใจในการถนอม ดูแลของใช้ ที่ของกลุ่มต่าง ๆ น าเสนอ     
โดยการให้สัญลักษณ์ like สัก1-3 วิธี  
 8. นักเรียนร่วมกันตั้งเป้าหมายว่าจะดูแลของเล่น ของใช้ใดบ้างที่โรงเรียนเพื่อให้ใช้ได้นาน ๆ และ   
จะปฏิบัติเมื่อไร 
  
ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

 9. นักเรียนน าเสนอวิธีการประหยัด /ออม ของตนที่น าไปปฏิบัติที่บ้านหรือที่โรงเรียนราว 1-2 สัปดาห์  
มาเล่าให้เพ่ือน ๆ ฟัง โดยครูและนักเรียนช่วยกันจัดเป็นสถานี ครูและนักเรียนร่วมกันชื่นชมความก้าวหน้าของ
นักเรียน 
 
ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

 10. นักเรียนแต่ละคนบอกความตั้งใจของตนว่าจะน าวิธีการใช้สิ่งของ/ของเล่น ไปปฏิบัติที่บ้านเพ่ือให้
ใช้คุ้มค่าและประหยัดอย่างต่อเนื่อง  
 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 1. ภาพการแสดงสิ่งของ ของเล่น ของใช้ ที่น ามาตกแต่ง 
 2. นิทาน เรื่องราวส่งเสริมความประหยัด 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. นักเรียนประเมินตนเอง 
 2. ผู้ปกครองประเมินที่บ้าน 
 3. ครูประเมินพฤติกรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ เร่ิมต้น ก าลังพัฒนา พัฒนาแล้ว เป็นตัวอย่าง 

1. ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บ 
รักษา ดูแลอย่างดี       
รวมทั้ง การใช้เวลา  
อย่างเหมาะสม 
2. ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่าและเก็บรักษา ดูแล 
อย่างดี 

ใช้เงิน และ 
ของใช้ส่วนตัว 
อย่างไม่
ประหยัด 

ใช้เงิน และ 
ของใช้ส่วนตัว 
อย่างประหยัด 

ใช้เงิน ของใช้
ส่วนตัว และ 
ของส่วนรวม
อย่างประหยัด 
และเก็บรักษา 
ดูแลอย่างดี 

ใช้เงิน ของใช้ 
ส่วนตัว และ 
ของส่วนรวม
อย่างประหยัด 
คุ้มค่า เก็บรักษา 
ดูแลอย่างดี  
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แบบประเมินตนเอง 
กิจกรรม เก็บออม…ถนอมใช้    

ชื่อนักเรียน.................................................ชั้น............ระหวา่งวันที่...................ถึงวันที่...................... 
        
ค าชี้แจง  นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ของใช้ ของเล่นทั้งของส่วนตัว และของส่วนรวม 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติ ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม บางครั้ง บ่อย ๆ ทุกครั้ง 
1 ฉันจัดเก็บสิ่งของอย่างเรียบร้อย     
2 ฉันระมัดระวังไม่ให้ของเล่นเสีย      
3 ของเล่น อุปกรณ์การเรียนของฉันหาย     
4 ฉันใช้อุปกรณ์การเรียน (ดินสอ ยางลบ 

ฯลฯ) อย่างประหยัด 
    

5 ฉันรักษาสิ่งของส่วนรวมของโรงเรียน     
6 ฉัน....................     



70 

 

 
  
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

แบบสังเกต (Observation)  ส าหรับครู 
กิจกรรม เก็บออม…ถนอมใช้  

โรงเรียน.................................................ชั้น.........ระหว่างวันที่ ...................ถึง...................... 
           คุณครู...............................ผู้ประเมิน 

 
ค าชี้แจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตตามมิติคุณภาพ (Rubrics) ลงในช่องที่ท า
การประเมิน 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ สกุล 
ครั้งที่ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1 2 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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กิจกรรมส าหรับนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 เน้นการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการท างาน โดยเน้นการน าของเก่าหรือ   
ของเหลือใช้มาแปลงเป็นของเล่น ของใช้ จากเศษวัสดุ โดยเน้นการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการท างานเป็นทีม  

รวมทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนางานให้ดีขึ้น 
 

ของเก่าไป ได้ของใหม่มา 

Inspire น าภาพ
กองขยะต่าง ๆ ให้
นักเรียนดู ร่วมกันคิด 
แลกเปลีย่นความคดิ 

Choose นักเรียน
เลือกแนวการ
ประดิษฐ์ท่ีตนสนใจ/
วิเคราะห ์

Aim & Act    
ลงมือท า 
ตามขั้นตอน  
น าเสนอผลงาน 

Reflect แต่ละกลุม่
พูดคุยกันเกี่ยวกับ 
ผลงาน การสะท้อน
แก่นการเรยีนรู ้

Enhance 

พัฒนาต่อยอดงาน 

ตระหนักและ
วิเคราะหผ์ล 

 

แลกเปลีย่น
ความคิด 

 

จัดระบบ 

สร้างวินัย
ส่วนรวม 

 

ประเมินตนเอง เห็นคณุค่า
ตนเองและผู้อื่น 

 

ทบทวนตนเอง
ถึงความรู้ 

กระบวนการ 
และเชิง

จริยธรรม 
 

พัฒนาทักษะ
การวางแผน
กระบวนการ
ท างาน วินัย/
การควบคุม

ตนเอง 
สถานการณ ์

HAND 

พัฒนาทักษะ   
การคิดวิเคราะห์/

การให้เหตุผล   
การแยกออกเป็น

ส่วนย่อย 
การประยกุต์ใช้ 

และการคิด
สร้างสรรค์ 
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ของเก่าไป ได้ของใหม่มา 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส าหรับนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 เน้นการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการท างาน   
โดยเน้นการน าของเก่าหรือของเหลือใช้มาแปลงเป็นของเล่น ของใช้ จากเศษวัสดุ โดยเน้น        
การคิดสร้างสรรค์และกระบวนการท างานเป็นทีม รวมทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนางานให้ดีขึ้น 

 
 

1. ครูน าภาพกองขยะต่าง ๆ ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันพูดคุย เช่น  
- ขยะกองมหึมานี้เกิดจากแหล่งใดบ้าง (บ้านเรือน โรงงาน ตลาด ห้างสรรพสินค้า 

โรงเรียน) 
- ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะเหล่านี้ (ชาวบ้าน แม่ค้า คนที่มาซื้อของ ฯลฯ) 
- ในแต่ละวันนักเรียนทิ้งขยะอะไรบ้าง (กระดาษ ถุง ขวดน้ า กล่องใส่อาหาร ถุงขนม ฯลฯ)  
- แต่ละบ้านทิ้งขยะอะไรบ้าง มากหรือน้อยประมาณก่ีกิโลกรัม 
- นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราทิ้งเป็นขยะสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่   
2. นักเรียนร่วมกันคิด กลุ่มละ 3-4 คน ระดมสมองโดยใช้ mind map เกี่ยวกับขยะ     

แต่ละอย่างว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดกันโดยส่ง mind map ของกลุ่มตนให้เพ่ือนต่างกลุ่มดูและ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น แล้วส่งให้กลุ่มอ่ืนดูต่อไปสัก 2-3 กลุ่ม 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า มีขยะอะไรบ้างที่เพ่ือน ๆ เห็นว่าสามารถน ามา

ท าประโยชน์ได้ และกลุ่มของตนเห็นว่าเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ 
 
 
 

ครูน ำคลปิเก่ียวกบักำรประดิษฐ์สิง่ของจำกวสัด ุ

v’0kd;ylf6ghttps://www.youtube.com/watch?v=Bjl4T0rOSRMให้นกัเรียนด ูเพื่อให้สงัเกตสภำพ 
และร่วมพดูคยุเก่ียวกบัอนัตรำยที่อำจเกิดขึน้ 

-บ้ำนเรือน สิง่ก่อสร้ำง เป็นอยำ่งไรบ้ำง 
-ถนนหนทำง เป็นอยำ่งไรบ้ำง 
-ถ้ำนกัเรียนอยูใ่นห้องที่บ้ำนอำจได้รับอนัตรำยอะไรบ้ำง (ติดอยูใ่นบ้ำนท่ีพงั ผนงัทบั สิง่ของหลน่ใส ่

ตกจำกชัน้บนบ้ำน ไฟดบั ฯลฯ)  
-ถ้ำนกัเรียนอยูท่ี่โรงเรียนอำจเกิดอนัตรำยอะไรบ้ำง (ตดิอยูใ่นอำคำร ตู้  โต๊ะล้มใส ่) 
2. นกัเรียนร่วมกนั ก ำหนด/ทบทวนข้อตกลงควำมปลอดภยัในสถำนกำรณ์ภยัพิบตัิ แผน่ดินไหว เชน่ 

ให้รวมตวัที่พืน้ท่ี ๆ ก ำหนด ให้หลบใต้โต๊ะ ไมก่ลบัเข้ำไปน ำสิง่ของของเลน่ ให้ตัง้ใจฟังตำมค ำสัง่/ประกำศ 
เป็นต้น 

3. นกัเรียนฝึกท ำตำมขัน้ตอนควำมปลอดภยั โดยปฏิบตัิตำมข้อตกลงควำมปลอดภยัในสถำนกำรณ์
ภยัพิบตัิที่ก ำหนดและค ำสัง่ของครู 

ตระหนักและ
วิเคราะห์ผล 

 

แลกเปลี่ยน
ความคิด 
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http://travel.mthai.com/world-travel/85103.html 

 

 

http://play.kapook.com/photo/showfull-109882-14 

 

 

 

 

 

http://travel.mthai.com/world-travel/85103.html/attachment/kacper-kowalski-72
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ขั้นที ่2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครูเปิดคลิป https://www.youtube.com/watch?v=Bjl4T0rOSRM หรือ
รูปภาพจาก google https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=9QGHV-
vWGcKBvwTMqpyIAg#q ซ่ึงมีภาพสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุที่หลากหลาย 

2. นักเรียนเลือกแนวการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ตนสนใจ 2-3 รายการ แล้วจัดล าดับ
ความสนใจ (อันดับที่ 1 2 3) พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือก โดยครูใช้ค าถาม 

  - ท าไมนักเรียนจึงสนใจสิ่งประดษิฐ์ตามแนวดังกล่าว  
  - สิ่งประดิษฐ์ตามแนวดังกล่าวมปีระโยชน์อย่างไร ต่อใคร  

3. ครูแนะน า มิติคุณภาพในการประเมินการท างาน ให้นักเรียนใช้เพื่อประกอบ  
การท างาน 

4. นักเรียนวิเคราะห์แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบตามประเด็น ดังนี้ 
  - สิ่งประดิษฐ์ท่ีนักเรียนสนใจท าจากวัสดุอะไรบ้าง 
  - วัสดุเหล่านั้นดี/มคีุณสมบตัิอยา่งไร เหมาะกับสิ่งประดิษฐ์อยา่งไร 
  - นักเรียนจะใช้วัสดุอะไรที่จะแทน ถ้าใช้วัสดุอื่นแทนแล้วสิ่งประดษิฐ์จะมีข้อดีข้อเสยีอย่างไร 
  - นักเรียนมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนหน้าท่ี รูปร่างของสิ่งประดิษฐ์หรือไม่ เปลี่ยนไปอย่างไร 

ลองอธิบาย หรือร่างภาพแสดง 

5. นักเรียนท างานเป็นคู่ หรือกลุ่มเล็ก 2-3 คนร่วมกันสร้างจินตนาการ แล้วร่างภาพ 
2-3 มิติออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นอย่างไร 

 
 
 
            
 
 
 
 

 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าภาพร่าง สิ่งประดิษฐ์ จากของเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น
มาวางแผนการท างาน โดยปรกึษากัน ตามประเด็นค าถาม เช่น 

  - สิ่งประดิษฐ์นี้จะน าไปใช้ประโยชน์อะไร  
  - แบบท่ีร่างนี้ มีส่วนใดต้องปรับปรุงก่อนลงมือท าหรือไม่ ปรับเปลีย่นอย่างไร 
  - ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้างในการท าสิ่งประดิษฐ์นี ้
  - จะมีขั้นตอนในการท างานอย่างไร  
  - ใครจะท างานในข้ันตอนใดบ้าง 
  - ต้องการความรู้ ความช่วยเหลอืจากใครในการแนะน าเทคนิควิธกีาร หรือควรสืบค้นจาก

แหล่งใดบ้าง 
7. นักเรียนลงมือท าตามขั้นตอนการท างาน และตรวจสอบงาน ระหว่างปฏิบัติ เช่น 
  - สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นไปตามแบบหรือไม่  
  - ควรปรับแบบหรือไม ่
  - มีปัญหาอะไรบ้าง 
  - มีสิ่งใดต้องปรับปรุงบ้าง ปรับปรุงอย่างไร 
8. นักเรียนปฏิบัติงานจนเสร็จตามขั้นตอนที่วางไว้ 
9. นักเรียนน าเสนอผลงาน โดยเล่าที่มาของแนวคิด ประโยชน์ของผลงานต่อผู้ใช้ 

และผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

พัฒนาทักษะ   
การคิดวิเคราะห์/  
การให้เหตผุล  
การแยกออกเป็น
ส่วนย่อย 

การประยุกต์ใช้ 

และการคิด
สร้างสรรค ์

พัฒนาทักษะ
การวางแผน
กระบวนการ
ท างาน วินัย/
การควบคุม
ตนเอง 
สถานการณ ์

https://www.youtube.com/watch?v=Bjl4T0rOSRM%20หรือ
https://www.youtube.com/watch?v=Bjl4T0rOSRM%20หรือ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=9QGHV-vWGcKBvwTMqpyIAg#q ซึ่ง
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=9QGHV-vWGcKBvwTMqpyIAg#q ซึ่ง
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ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 
 

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับผลงาน และกระบวนการท างาน  เช่น  
 - เราเกิดความรู้ใหม่เรื่องอะไรบ้าง  
 - เราท าอะไรได้ดีขึ้น   
 - เราเรียนรู้ค่านิยมอะไร จากการท างาน  
11. นักเรียนบันทึกการสะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect)  
12. ครูขออาสาสมัครตัวแทนนักเรียนน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม และครูให้

ข้อมูลป้อนกลับ หรือ เพ่ือน นักเรียนให้ค าชม 
ประเมินตนเอง  
เห็นคุณค่า
ตนเองและผู้อื่น 

 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

ครูควรแนะน านักเรียนถึงวิธีพูด เช่น การมองจุดดี และการให้ข้อมูลป้อนกลับ   
โดยใช้มิติคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนฝึกให้ข้อคิดแก่เพ่ือนในเชิงบวก  

ทบทวนตนเอง      
ถึงความรู้ 
กระบวนการ 
และเชิงจริยธรรม 
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           ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สื่อและอุปกรณ์ 
การเตรียมก่อนกิจกรรม 

- สื่อภาพ คลิป เกี่ยวกับขยะ การประดิษฐ์ 
- วัสดุ หรือสิ่งของ ส าหรับฝึกวิเคราะห์  
- อุปกรณ์การประดิษฐ์  

 
การวัดและประเมินผล 

- ประเมินชิ้นงาน  
- ประเมินการปฏิบัติ 
- ประเมินจากการบันทึกการสะท้อนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การน าไปจัดกิจกรรม 

การน ากิจกรรมไปใช้ครูอาจแบ่งเวลา ขั้นที่ 1 จ านวน 1 ชั่วโมง ขั้นที่ 2 จ านวน 1 ชั่วโมง 

และข้ันที่ 3 จ านวน 1 ชั่วโมง ขั้นที่ 4 และ 5 จ านวน 1 ชั่วโมง 

13. ครูพูดคุยกับนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดงาน  
- ถ้าจะท างานเช่นนี้ครั้งต่อไปอยากปรับปรุงเรื่องใดบ้าง ปรับปรุงอย่างไร 

14. ถ้าจะน าไปสร้างรายได้ จะต้องท าอย่างไร (ช่องทางการขาย หีบห่อ ) 
15. ต้นทุนของชิ้นงานนี้เท่าไร (เช่น ราคาวัสดุ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ก าไรที่ต้องการ 

ฯลฯ) 
16.นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรให้สินค้ามีคุณภาพดี และท าได้มากตามความ

ต้องการลูกค้า 

จัดระบบ 

สร้างวินัย
ส่วนรวม 

 

การต่อยอดสู่การสร้างรายได้ 
ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาวิธีการพัฒนาสินค้า และการขายจากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 

เช่น กลุ่มแม่บ้าน OTOP หรือผู้ประสบความส าเร็จอ่ืน ๆ 
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มิติคุณภาพ การประเมินการความมีวินัย ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
*ปรับจากแนวการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือสังเกตความก้าวหน้าของนักเรียน  

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี *ระดับเริ่มต้น *ก าลังพัฒนา *พัฒนาแล้ว *เป็นแบบอย่างได ้

6.2.1  ทุ่มเทท างาน อดทน  
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และ 
อุปสรรคในการท างาน 

6.2.2  พยายามแก้ปญัหา
และอุปสรรคในการท างาน
ให้ส าเรจ็ 

6.2.3 ช่ืนชมผลงานด้วย 

ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยันและพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ 
พยายามให้งาน 
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 
และช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ 
ขยัน อดทน และ 
พยายามให้งาน 
ส าเรจ็ตาม 
เป้าหมาย ไมย่่อท้อ
ต่อปัญหาใน 
การท างาน และ 
ช่ืนชมผลงานด้วย 
ความภาคภูมิใจ 
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แบบประเมินตนเอง 
กิจกรรม ของเก่าไป ได้ของใหม่มา 

ชื่อนักเรียน.................................................ชั้น..............ระหว่างวันที่.....................ถึงวันที่...................... 
        
ค าชี้แจง  นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติ ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม บางครั้ง บ่อย ๆ ทุกครั้ง 
1 ฉันท างานให้เสร็จตามแผนที่ตั้งไว้     
2 เมื่อมีปัญหาระหว่างการท างาน      

ฉันพยายามคิดแก้ไขปัญหา หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีท างาน 

    

3 ฉันใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
ในการท างานร่วมกัน 

    

4 ฉันภูมิใจที่สามารถท างานได้ส าเร็จ     
5 ฉัน ......................     
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แบบสังเกต (Observation) ส าหรับครู 
กิจกรรมที่ .....ของเก่าไป ได้ของใหม่มา 

โรงเรียน.................................................ชั้น............ระหว่างวันที่.......................ถึงวันที่...................... 
       คุณครู...................................................ผู้ประเมิน 
 
ค าชี้แจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตตามมิติคุณภาพ (Rubrics) ลงในช่องที่ท า
การประเมิน 

 

ที ่ ชื่อ สกุล 
ครั้งที่ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1 2 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ (HEALTH) 
 

 

 

 

 

กิจกรรม Dance for Your 2 Hs 

 

 

 

 

 

 

HEALTH 
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กิจกรรม Dance for Your 2Hs 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส าหรับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษา เน้นการเสริมสรา้งสุขภาพ การคิดสร้างสรรค์  
และความสนุกสนาน โดยจัดให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
เพื่อให้สามารถเลือกการออกก าลังกายไดเ้หมาะกับหลัก FITT ได้แก่ ความถี่ ความหนัก ประเภท 

และเวลา ซึ่งจะน าไปสู่การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด(Choose) 

ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

ตระหนกัและ
วิเคราะห์ผล 

 

พัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์/การ

ให้เหตุผล 
ประยุกต์ใช้และ 

การคิดสร้างสรรค์ 

พัฒนาต่อยอดการเต้น 
แอโรบิกด๊านซ์ 

พัฒนาทักษะการ
วางแผน 

กระบวนการ
ท างาน วินัย 
และการคิด
สร้างสรรค ์

 

ทบทวนตนเอง 
ถึงความรู้ 

กระบวนการ
และจริยธรรม 

 

จัดระบบขยายผลสู่
ชุมชนขยาย 

 
ดูคลิปการเต้นแอโรบิกด๊านซ ์

ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

ร่วมกันวางแผนเตรียมการ
เต้นแอโรบกิด๊านซ ์

แต่ละกลุ่มพูดคยุกันเก่ียวกบั
ผลงาน และกระบวนการ

ท างาน 

เลือกประเภทของ 
การออกก าลังกาย  

แบบแอโรบิกด๊านซ์ที่ตนสนใจ 

ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

HEALTH 
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Dance for Your 2Hs 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เน้นการเสริมสร้างสุขภาพ การคิดสร้างสรรค์ 
และความสนุกสนาน โดยจัดให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
เพ่ือให้สามารถเลือกการออกก าลังกายได้เหมาะกับหลัก FITT ไดแ้ก่ ความถ่ี ความหนัก ประเภท 
และเวลา ซึ่งจะน าไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. คลิปการเต้นแอโรบิกด๊านซ์จากเว็บไซต์ เช่น 
https://www.youtube.com/watch?v=31TT2oiY dRO4 หรือ
http://www.dailymotion.com/video/x12z9lu_aerobics-dance-workout-to-lose-weight-http-
www-sculpt-co-in_music ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันพูดคุย เช่น  

- การเต้นแอโรบิกด๊านซ์ จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย และจิดใจอยา่งไรบ้าง (กล้ามเนื้อแข็งแรง 
ระบบหายใจ การเคลื่อนไหว ฯลฯ) 

- การออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ มหีลักการอย่างไร (การค านึงถึง หลัก FITT ได้แก่ 
ความถี่ ความหนัก ประเภท และเวลา (ท่ีมา: กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  

- เราจะรูไ้ด้อยา่งไรว่า การเต้นแอโรบิกด๊านซ์เหมาะกับเรา (การวัดความดันโลหิต การสอบประวัติ
การเจ็บป่วยของตนและคนในครอบครัว เป็นต้น) 

- ในชุมชนมีผู้รู้ ผู้ที่สามารถสาธิต เกี่ยวกับการเต้นแอโรบิกดา๊นซ์หรือไม่ มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้
หรือไม ่

ครูน าคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสด ุ
https://www.youtube.com/watch?v=Bjl4T0rOSRM ให้นักเรียนดู เพื่อให้สังเกตสภาพ และร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

- บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เป็นอย่างไรบ้าง 
- ถนนหนทาง เป็นอย่างไรบ้าง 
- ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่บ้านอาจได้รับอันตรายอะไรบ้าง (ติดอยู่ในบ้านท่ีพัง ผนังทับ สิ่งของ  

หล่นใส่ ตกจากช้ันบนบ้าน ไฟดับ ฯลฯ)  
- ถ้านักเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนอาจเกดิอันตรายอะไรบ้าง (ติดอยู่ในอาคาร ตู้ โต๊ะล้มใส่ ) 
2. นักเรียนร่วมกัน ก าหนด/ทบทวนข้อตกลงความปลอดภัยในสถานการณภ์ัยพิบัติ แผ่นดินไหว 

เช่น ให้รวมตัวที่พ้ืนท่ี ๆ ก าหนด ให้หลบใต้โต๊ะ ไม่กลับเข้าไปน าสิ่งของ ของเล่น ให้ตั้งใจฟังตามค าสั่ง/
ประกาศ เป็นต้น 

3.นักเรียนฝึกท าตามขั้นตอนความปลอดภัย โดยปฏิบัตติามข้อตกลงความปลอดภัยในสถานการณ์
ภัยพิบัติที่ก าหนดและค าสั่งของคร ู

ข้อเสนอแนะ 

เมื่อนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ควรมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การจัดหาเพลง สื่อ ให้นักเรยีน
มีส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การดูแลความเรียบร้อย  

ตระหนักและ
วิเคราะหผ์ล 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31TT2oiY%20dRO4%20%20หรือ
https://www.youtube.com/watch?v=31TT2oiY%20dRO4%20%20หรือ
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ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ที่ 3 เป้าหมายชัด ปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูน าหลักการออกก าลังกาย แอโรบิกด๊านซ์ ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา       
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.dpe.go.th เปิดให้นักเรียนดู 

2. นักเรียนแต่ละคนใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว (หลัก FITT ได้แก่ ความถี่ ความหนัก 
ประเภท และเวลา ความดันโลหิต ประวัติการเจ็บป่วยของตนและคนในครอบครัว) เพ่ือ
เลือกประเภทของการออกก าลังกาย แบบการออกก าลังกายแอโรบิกด๊านซ์ที่ตนสนใจ 1-3 
รายการ แล้วจัดล าดับความสนใจ (อันดับที่ 1 2 3) พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือก โดยครูใช้
ค าถาม 

 - ท าไมนักเรียนจึงสนใจการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ในแนวดังกล่าว  
 - การเต้นแอโรบิกด๊านซ์ตามแนวดังกล่าวมีประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อย่างไร  
3. ครูแนะน า มิติคุณภาพในการประเมินการปฏิบัติ ให้นักเรียนใช้เพื่อเป็นแนว

พัฒนาตนเองในการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาทักษะ
การวางแผน 
กระบวนการ
ท างาน วินัย 
และการคิด
สร้างสรรค ์

 

4. นักเรียนร่วมกันวางแผนเตรียมการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ เช่น 
ก่อนลงมือปฏิบัติ 
  - การสืบค้นความรูเ้ตรียมการเตน้แอโรบิกด๊านซ์ เช่น จากขั้นตอนการสอนของคุณครูสุพัฒน์ 

อัตจริต ครูผูส้อนพลศึกษาโรงเรยีนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
http://www.slideshare.net/Powerpointbd4/4-3222629 หรือเว็บไซต์ของกรมพลศึกษา เป็นตน้ 

  - จะเต้นแอโรบิกดา๊นซ์ โดยฝึกจากคลิป หรือจะฝึกจากครสูอนเต้น 
  - จะใช้สถานท่ีบริเวณใดของโรงเรียน  
  - จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างถ้าเต้นตามคลิป เช่น เครื่องเสียง ล าโพง จอภาพหรือจะใช้

อุปกรณ์อะไรบ้างถ้ามคีรูฝึกมาสอนเต้นแอโรบิกด๊านซ์ เช่น เครื่องเสยีง ล าโพง เวที 
  - จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง 
  - จะเต้นช่วงกี่เดือน  
  - จะมีขั้นตอนในการท างานอย่างไร   
  - จะแบ่งหน้าที่กันอย่างไร (หาสถานท่ี เตรียมอุปกรณ์ จดัเพลง ประสานครสูอน ฯลฯ) 
  - ต้องการความรู้ ความช่วยเหลอืจากใครในการสอนเต้น หรือควรสืบค้นจากแหล่งใดบ้าง 
หลังการปฏิบัติ 
  - จะน าเสนอผลงานอย่างไร 
  - จะชักชวนผู้สนใจอื่น ๆ อย่างไร 
  - ถ้าจะท าต่อไป มีอะไรที่ต้องปรบัปรุงบ้าง จะปรับปรุงอย่างไร 
 5. นักเรียนร่วมกันก าหนดปฏิทินการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ และแบ่งหน้าที่กัน

ด าเนินงาน 

พัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะห์/ 
การให้เหตผุล  
ประยุกต์ใช้ 
และการคิด
สร้างสรรค ์

http://www.slideshare.net/Powerpointbd4/4-3222629%20หรือ
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ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) 

 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันเก่ียวกับ ผลงาน และกระบวนการท างาน  เช่น  
 - สุขภาพ ความคล่องแคล่วของเราดีขึ้นหรือไม่  
 - เรามีความรู้ใหม่เรื่องอะไรบ้าง  
 - เรามีทักษะ หรือท าอะไรได้ดีขึ้น   
 - เราเรียนรู้ความสามารถ คุณลักษณะอะไร จากการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ 
 - ถ้าจะปรับปรุงการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ของตนเอง มีอะไรที่ต้องปรับปรุง

บ้าง และจะปรับปรุงอย่างไร 
11. นักเรียนบันทึก การสะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) ของตนเองตามประเด็น

ในข้อ 10 
12. ครูขออาสาสมัครน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม และครูให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือ 

เพ่ือนนักเรียนให้ค าชมและให้ความคิดเห็นแก่กันและกัน 
 
 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
ครูควรแนะน านักเรยีนถึงความปลอดภัย เช่น การจดัสถานท่ี การค านึงถึงเงื่อนไขสุขภาพ     

ของตนในแต่ละวัน (อาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ) 
การมองจุดเด่น และการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้ค าอธิบายจากมิตคิุณภาพเป็นแนวทาง เพื่อให้

นักเรียนฝึกให้ข้อคิด แก่เพื่อนในเชิงบวก 
นักเรียนอาจบันทึกการเต้นของตน/กลุ่ม แล้วร่วมกันประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่อไป 
 

ทบทวนตนเอง
ถึงความรู้ 
กระบวนการ
และจริยธรรม 

 

ประเมินตนเอง  
เห็นคุณคา่
ตนเองและผู้อื่น 

 

6. นักเรียนเต้นแอโรบิกด๊านซ์  ตามท่ีก าหนด  
7. นักเรียนลงมือท าตามขั้นตอนในแผนการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ และตรวจสอบงาน 

ระหว่างปฏิบัติ เช่น  
ระหว่างปฏิบัติ   
  - จะประเมินการเต้นของแตล่ะคน /ของกลุ่ม อย่างไร  
  - จะมีวิธีอย่างไรกระตุ้นให้สมาชกิมาร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ/ไม่เลิกล้มความตั้งใจ 
  - จะออกแบบท่าเต้นใหมห่รือไม ่
  - มีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้าง และจะปรับปรุงอย่างไร 
  - มีปัญหาอะไรบ้าง 
8. นักเรียนเต้นแอโรบิกด๊านซ์จนเสร็จตามแผนที่วางไว้ 
9. นักเรียนเตรียมน าเสนอผลงาน โดยเล่าที่มาของแนวคิด ประโยชน์ของการเต้น         

แอโรบิกด๊านซ์และผลดีต่อสุขภาพ 
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ขั้นที่ 5 ยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
การเตรียมก่อนกิจกรรม 

- สื่อ คลิป เกี่ยวกับการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ 
 
การวัดและประเมินผล 

- ประเมินการปฏิบัติ 
- ประเมินจากการบันทึกการสะท้อนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่อยอดสู่การสร้างรายได้ 
ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพของคนต่างวัย เพื่อพัฒนาตนเอง   

ให้ออกแบบท่าเต้นที่เหมาะสม และเป็นผู้น าการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ เพื่อสร้างรายได้ หรือ
เพ่ือบริการสังคมต่อไป 

 

จัดระบบ
ขยายผล   
สู่ชุมชน 

ขย
าย 

13. ครูพูดคุยกับนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ 
- ถ้าจะร่วมกิจกรรมการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ครั้งต่อไปอยากปรับปรุงเรื่องใดบ้างและ

ปรับปรุงอย่างไร 
14. ถ้าจะน าไปช่วยพัฒนาสุขภาพของคนในครอบครัว หรือในชุมชน จะต้องท า

อย่างไร (การเชิญชวน การจัดการ การเลือกท่าเต้น การระวังเรื่องสุขภาพของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 

15. ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมนี้เท่าไร (เช่นค่าไฟฟ้า ฯลฯ) จะหาผู้สนับสนุนกิจกรรม
การเต้นแอโรบิกด๊านซ์นี้จากแหล่งใด 

16. นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรให้การเต้นแอโรบิกด๊านซ์เหมาะกับคนวัยต่าง ๆ 

การน าไปจัดกิจกรรม 
การน ากิจกรรมไปใช้ครูอาจแบ่งเวลาแต่ละขั้นให้เตรียมการและวางแผน          

เมื่อนักเรียนปฏิบัติแล้วครูควรติดตามผล และให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 
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มิติคุณภาพ การประเมินการความมีวินัย ระดับประถมศึกษา 
*ปรับจากแนวการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือสังเกตความก้าวหน้าของนักเรียน 
 
ตัวช้ีวัดที่3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
3.1.2 ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน และ 
รับผิดชอบในการท างาน 

ไมป่ฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
ไมต่รงต่อเวลา 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ของการเข้าร่วม
กิจกรรม และ    
ตรงต่อเวลาใน    
การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ได้ 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
และรับผิดชอบ      
ในการท างาน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่างๆ 
และรับผิดชอบใน 
การท างาน 
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แบบประเมินตนเอง 
กิจกรรม Dance for Your 2Hs  

ชื่อนักเรียน.................................................ชั้น.........ระหว่างวันที่ ...................ถึงวันที่...................... 
 

ค าชี้แจง นักเรียนประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติ ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม บางครั้ง บ่อย ๆ ทุกครั้ง 
1 ฉันท างานให้เสร็จตามแผนที่ตั้งไว้     
2 เมื่อมีปัญหาระหว่างการท างาน       

ฉันพยายามคิดแก้ไขปัญหา หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีท างาน 

    

3 ฉันใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
ในการท างานร่วมกัน 

    

4 ฉันภูมิใจที่สามารถท างานได้ส าเร็จ     
5 ฉัน ..................     
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แบบสังเกต (Observation) ส าหรับครู 

กิจกรรม Dance for Your 2Hs 

โรงเรียน.................................................ชั้น.............ระหว่างวันที่.....................ถึงวันที่...................... 
คุณครู...................................................ผู้ประเมิน 
 
ค าชี้แจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตตามมิติคุณภาพ (Rubrics) ลงในช่องที่ท า
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ สกุล 
ครั้งที่ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1 2 3 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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หลักการที่ต้องค านึงถึงในการออกก าลังกาย (FITT) 

 
ความถี่ (Frequency : F) 

ความถี่ในการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรงของระบบต่าง ๆ ของร่างกายนั้น 
ควรท าอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ แต่ส าหรับคนที่เพ่ิงจะเริ่มต้นออกก าลังกายนั้น ไม่ควรออกก าลังกายถ่ี
เกินไปในแต่ละสัปดาห์ควรเริ่มจากการออกก าลังกายวันเว้นวันไปก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาทาง
สุขภาพ เช่น คนป่วย หรือผู้สูงอายุ อาจออกก าลังกายวันละหลาย ๆ ครั้งครั้งละ 5-10 นาทีก็ได้ เพราะจะได้ไม่
เกิดความท้อแท้ หรือไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายมากเกินไป เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้ว จึงออก
ก าลังกายด้วยความถ่ีมากข้ึนจนเกือบทุกวันในสัปดาห์ก็ย่อมท าได้ ก็จะส่งผลดีต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น 
 
ความหนัก (Intensity : I) 

ความหนักในการออกก าลังกายแต่ละครั้งนั้น ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย การออกก าลังกายให้หนักเพียงพอกล่าวคือหัวใจหรือชีพจรเต้นอยู่ระหว่าง 60-80% ของอัตราการเต้น
สูงสุดของหัวใจ (MHR : Maximum Heart Rate = 220 - อายุ) ซึ่งอัตราควรเต้นสูงสุดของหัวใจมีประโยชน์
ในการก าหนดชีพจรเป้าหมายที่เหมาะสม ในแต่ละอายุของคนในขณะออกก าลังกาย 
 
การหาอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ 
ชีพจรเป้าหมาย (ครั้ง/นาที)ขั้นตอนการค านวณหาชีพจรเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 100% (MHR.) 
= 220 –อายุชีพจรเป้าหมาย = MHR คูณ % ครั้งต่อนาที 
ตัวอย่างเช่น คนอายุ 50 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด คือ220 - 50 = 170 ครั้งต่อนาที แต่ในการออกก าลัง
กายท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายนั้นไม่จ าเป็นและไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องออกก าลัง
กายให้ชีพจรเต้นถึง 170 ครั้ง แต่ควรออกก าลังกายให้ชีพจรเต้นอยู่ระหว่าง 60-80% 
ของ 170 ครั้งต่อนาที คือ อยู่ระหว่าง 102-136 ครั้งต่อนาที แต่ส าหรับคนที่มีอายุ50 ปี ที่ไม่เคยออกก าลังกาย
มาก่อนต้องค่อย ๆ ท า อาจใช้เวลา 2-3 เดือนในการออกก าลังกายให้ชีพจรเต้นถึง 60% ของอัตราการเต้น
สูงสุดของหัวใจ 
 
ระยะเวลา (Time : T)  

ระยะเวลาหรือความนานในการออกก าลังกายแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับ  วัตถุประสงค์ และความหนัก
ของการออกก าลังกาย ถ้าจะให้เกิดผลดีต่อระบบ  หัวใจจะต้องใช้เวลาประมาณ 15-60 นาทีโดยเริ่มต้นใช้    
การออกก าลังกาย ในการอบอุ่นร่างกาย และผ่อนคลายร่างกายด้วยความหนักขั้นต่ า เช่น ประมาณ  60-70% 
ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนาน 15-20 นาทีแล้วจึงเข้าช่วง การออกก าลังกายที่มีความหนัก 70-80% 
โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ต่อครั้ง ในการออกก าลังกายที่นานเกิน 60 นาทีนั้นเป็นการฝึกความอดทน   
เพ่ือใช้ในการแข่งขัน ไม่มีความจ าเป็นในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งในการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพนั้นควรใช้
ระยะเวลาประมาณ 30-45 นาทีขึ้นอยู่กับ ความหนักในการออกก าลังกายแต่ละครั้ง ถ้าท่านใช้ความหนักใน
การออกก าลังกายมาก ควรใช้ระยะเวลาในการออกก าลังกายน้อย แต่ถ้าหลังการออกก าลังกายไปแล้ว 1 
ชั่วโมง ท่านยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ แสดงว่าท่านออกก าลังกายที่ใช้ความหนัก  หรือเวลาที่มากเกินความพอดีของ
ร่างกาย 
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ประเภท/ชนิด (Type : T)  
ชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกายนั้น ควรเป็นกิจกรรมที่ตนเองชอบ  สามารถท าได้และช่วยใน    

การสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสม ควรเป็นกิจกรรมที่มีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ         
ด้วยจังหวะที่ไม่เร่งเร้า แต่มีความต่อเนื่องและนานพอสมควร แต่ถ้าผู้ออกก าลังกายมีความสนุกร่วมด้วย     จะ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการออกก าลังกายทั่วไป ได้แก่ การเดิน การวิ่ง   การขี่
จักรยาน การเต้นแอโรบิก และการเล่นกีฬา ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ า เป็นต้น ส าหรับ   ผู้ที่
เริ่มออกก าลังกาย ใหม่ ๆ ควรเลือกประเภทการออกก าลังกายที่ท าได้ง่ายไม่ต้องใช้ทักษะมาก  และควรเป็น
ประเภทกิจกรรมที่เราให้ความสนใจด้วยจะยิ่งดีเพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายก่อน แล้วจึงค่อย ๆ 
เปลี่ยนเป็นแบบที่สนุกขึ้น ใช้ความสามารถและทักษะที่สลับซับซ้อนมากข้ึน 

 
 

(ดูรายละเอียด http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449897688.pdf) 
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ภาคผนวก 
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เอกสารเสริมความรู้ 

รูปแบบการประเมินระหว่างเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
การประเมินระหว่างเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การให้ข้อมูล

แก่นักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้หรือการประเมินระหว่างเรียนที่มีผล
ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การให้ข้อมูลแก่นักเรียนจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งไม่มี
กฎเกณฑ์ตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของการจัดการเรียนรู้ การให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรง
ประเด็น อธิบายผลที่เกิดตามจริง และทันเวลาเพ่ือนักเรียนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่าถูก – ผิด แต่
บอกให้นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเองว่าเป็นอย่างไร ห่างจากเป้าหมายอย่างไร  
และต้องท าอะไรต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง 
อย่างไรก็ตาม Nancy Frey and Douglas Fisher (2011) ปรับปรุงจาก Hattie and Timperley ได้เสนอ
รูปแบบการประเมินระหว่างเรียนที่มีประสิทธิภาพว่าการให้ข้อมูลแก่นักเรียน มีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอน คือ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ขั้นที่ 1 การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Feed - up) โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
การประเมินที่ชัดเจนเพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนรู้และการประเมิน ท าให้ครูมั่นใจได้ว่านักเรียนมี
ความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ภาระงาน และการประเมินผล 

ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความเข้าใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Checking for understanding) โดยการ
พูด ตอบค าถาม การน าเสนอ การเขียน ฯลฯ 

ขั้นที่ 3 การให้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความส าเร็จและสิ่งที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขแก่นักเรียน (Feedback) 

ขั้นที่ 4 การให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางบนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
พัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Feed - forward) 
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รูปแบบการประเมินระหว่างเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  From Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (p.176), 
by J. Hattie, 2009, New York: Routledge. Copyright 2009 by Routledge.Adapted with 
permission. 

 

วิธีการ/แนวทาง 
ในการลดช่องว่าง 

นักเรียน 
ใช้ความพยายามที่จะท ากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ  

หรือละท้ิงเป้าหมายเดิม  ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น 

เทคนิคการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนานักเรียน 

เป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียน
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
วิเคราะห์จากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ลดช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่คาดหวัง   
กับความเข้าใจ ทักษะของนักเรียน 

ครู 
ก าหนดเป้าหมายเฉพาะที่ท้าทายและเหมาะสมกับ

นักเรียน  หรือใช้ระบบการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน 

กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ 
(Feed-up) 

 
 

ให้นักเรียนมีข้อมลูที่มี
คุณค่าและสร้างสรรค์ 
เกี่ยวกับความส าเรจ็ 
และความต้องการ 
(Feedback) 

 
 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือกระตุ้น

ความก้าวหน้าใน
การเรียน 

(Feed-forward) 
 

 
 

เทคนิคการตรวจสอบ  
ความเข้าใจเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

(Checking  for 
understanding) 
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การวัดและประเมินผล 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ใช้วิธีการวัดผลและ

ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยเน้นการประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ใช้เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลายที่ให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) 

  
ตัวอย่างการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 

ประเด็นการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การท างานเป็นทีม - สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน -แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ 

-เกณฑ์คุณภาพ (Rubric) 
ทักษะการแก้ปัญหา - ตรวจผลงานการปฏิบัติงาน 

- สอบถามความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง 

-แบบประเมินผลงาน 
-เกณฑ์คุณภาพ (Rubric) 
-แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 

 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ตรวจผลงาน (ภาระงาน ชิ้นงาน) -แบบประเมินผลงาน 

-เกณฑ์คุณภาพ (Rubric) 
 

คุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน 
มุ่งม่ันในการท างาน กตัญญู) 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
- สอบถามความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง 

-แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ 
-เกณฑ์คุณภาพ (Rubric) 
-แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 

 
วิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนาสมอง (Head)  
การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) โดยการ
ออกแบบและสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับการใช้กระบวนการคิดให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ดังนั้น การวัดและประเมินผลผู้เรียนนั้นผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมิน ดังนี้ 

       1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  จึงควรใช้การประเมินการ
ปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน  และก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
(Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง         

      2.  การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  โดยไม่
ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้ เรียน  การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ท าได้ตลอดเวลา แต่ควรมี
กระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า 
แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้งหลาย
สถานการณ์ และหลายช่วงเวลาเพ่ือขจัดความล าเอียง   
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      3.  การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเองนับเป็น
ทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้
อย่างไร และผลงานที่ท านั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

      4.  การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่
น่าจะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ  เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่า
ชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน  
ฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร้างความมั่นใจว่า
ผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน  

      5. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้ 
ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การท า
โครงการ/โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลอง
วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  

การประเมินการปฏิบัติ จะช่วยตอบค าถามที่ท าให้เรารู้ว่า “ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดี
เพียงใด” ดังนั้น เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องท าความ
เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  

                   1)  สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ)  
                   2)  การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประเมินการปฏิบัติ  
                   3)  รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ  
                   4)  การสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ  
                   5)  การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics)  
      6.  การใช้ค าถาม (Questioning)  ค าถามเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออก

ถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้น เทคนิค
การตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ผู้สอนต้องเรียนรู้และน าไปใช้ให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกลวิธีส าคัญที่ผู้สอนใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งเป็นเครื่องสะท้อนให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ่ง เบนจามิน 
บลูม (Benjamin S.Bloom) แบ่งระดับค าถามตามแนวกระบวนการคิดทางการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy 
ด้าน Cognitive Domain ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

  6.1 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับความรู้ความจ า  (Remembering) 
หมายถึง การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มามีสาระอะไรบ้าง การที่
ผู้เรียนสามารถตอบได้นั้นได้มาจากการจดจ าเป็นส าคัญ ดังนั้น ค าถามที่ใช้มักเป็นค าถามถึงข้อมูล สาระ 
รายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้  

ตัวอย่าง: สมเด็จพระนเรศวร มีพระนามเดิมว่าอะไร 
6.2 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง 

การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมายความสัมพันธ์และโครงสร้างของสิ่งที่เรียนและ
สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้นั้นได้ด้วยค าพูดของตนเอง ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หลังจากได้
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ความรู้ในเรื่องนั้นมาแล้ว จะสามารถแสดงออกได้หลายทาง เช่น ตีความ แปลความ เปรียบเทียบได้ บอกความ
แตกต่างได้ เป็นต้น 

ตัวอย่าง: ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านนี้คืออะไร 
  6.3 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการน าไปใช้ (Applying) หมายถึง การ

ถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถน าพ้ืนฐานข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาแต่เดิม 
ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ค าถามในระดับนี้ 
มักประกอบด้วยสถานการณ์ที่แปลกใหม่ที่ผู้เรียนจะต้องดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้
ส าเร็จลุล่วง 

ตัวอย่าง: นักเรียนมีวิธีประหยัดพลังงานในบ้านของนักเรียนอย่างไร 
  6.4 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง การ

ถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่ลึกซึ้งเนื่องจากไม่สามารถหาค าตอบได้จากข้อมูลที่มีอยู่
ได้โดยตรง ผู้เรียนต้องใช้ความคิดจากการแยกแยะข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีก
นัยหนึ่งคือ การเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียน สามารถจับได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลหรือแรงจูงใจที่ท าให้
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณห์นึ่งเกิดขึ้น 

ตัวอย่าง: อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นไทยติดมือถือ 
  6.5 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง 

การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน พิจารณาคุณค่า เลือกหรือไม่เลือก 
จัดล าดับ ให้รางวัล ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถตั้งเกณฑ์ในการประเมิน หรือตัดสินคุณค่าต่าง  ๆ 
ได้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 

ตัวอย่าง: นักเรียนเชื่อตามข่าวที่ส่งต่อกันมาในสื่อออนไลน์ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  6.6 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การ

ถามค าถามให้ผู้เรียนท้าทายความสามารถให้คิดค้นสิ่งใหม่ ที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
ตัวอย่าง: กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียวน ามาประดิษฐ์สิ่งใดได้บ้าง 

 

ลักษณะการใช้ค าถามท่ีดี  
 ผู้สอนต้องรู้จักการใช้ค าถามประเภทต่าง ๆ ประกอบกับการรู้จักใช้ทั้งค าถามระดับต่ าหรือง่ายปนกับ
ค าถามระดับสูงหรือค าถามยาก เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนคิดทั้งง่ายและยากขึ้น เป็นล าดับเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้มี
ความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพ่ือที่จะสามารถตัดสิน จะท าหรือแก้ปัญหาได้อย่าง
มีหลักการและถูกทาง นอกจากการฝึกใช้ประเภทค าถามแล้ว ยังต้องฝึกการถามในลักษณะดีหลีกเลี่ยงลักษณะ
ไม่ดี ลักษณะการใช้ค าถามท่ีดี มีดังต่อไปนี้ 
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1) เตรียมค าถามล่วงหน้าเพราะจะสามารถถามได้อย่างเรียงล าดับตามความยาก-ง่าย ตามล าดับเนื้อหา
และช่วยให้มีความมั่นใจในการถาม 

2) ถามอย่างมัน่ใจโดยใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด 
3) ถามแล้วต้องมีเวลารอคอย ประมาณ 3 วินาทีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งเก่งและไม่เก่งได้คิดอย่าง

ทั่วถึง จากนั้นจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบค าถาม ไม่ก าหนดผู้ตอบก่อนถามค าถาม 
4) ถามทีละคน และตอบทีละคน แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบหลาย ๆ คนในค าถามเดียวกัน 
5) ถามแล้วไม่ทวนค าถาม และไม่ทวนค าตอบ 
6) ควรใช้ท่าทาง เสียงประกอบการถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
7) ควรใช้ค าถามปูพ้ืน เมื่อตอบค าถามแรกไม่ได้ 
8) ควรใช้ค าถามง่ายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ 
9) ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนถามค าถามผู้สอน 

 
ผู้สอนที่มีทักษะการใช้ค าถาม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจประเภทของค าถามต่าง ๆ รวมทั้ง

รู้ลักษณะที่ดีของการถามและรู้วิธีหลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่ดีของการถาม และต้องเป็นผู้สามารถน าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติในการถามค าถามผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 

    7.  การสนทนา  เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถ
ด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัย ข้อ
ปัญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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กิจกรรม 4H  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อพัฒนาด้านสมอง (Head)  

หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านพุทธิพิสัย ตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ เบนจามิน บลูม (Bloom et. Al., 1976) ซึ่ง
จ าแนกระดับพฤติกรรมออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า อย่างไร 
ก็ตามในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้จะเน้นพฤติกรรมระดับสูง
ได้แก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นกิจกรรมที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
เรียนรู้วิธีการเรียน (Metacognition) หรือทักษะทางเทคโนโลยี 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน      

มีความสามารถด้านจิตพิสัย ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ เบนจามิน บลูม (Bloom et. Al., 1976)    ซึ่ง
จ าแนกระดับพฤติกรรมเป็นระดับ การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างคุณค่า และการสร้างนิสัย เป็นกิจกรรมที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็น
ลักษณะนิสัย มีส านึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงการเป็นพลเมือง/พลโลกที่ดี   

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียน    มีความสามารถด้านทักษะพิสัยตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ เบนจามิน บลูม (Bloom et. Al., 
1976) ซึ่งจ าแนกเป็นการมีความรู้ มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต การมีอาชีพในอนาคตหรือการท างานเป็น
ทีม 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ (Health) หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาให้ผู้เรียน         

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจอ้างอิงระดับพฤติกรรมด้าน
ทักษะพิสัยของ R.H.Dave ได้แก่ การรับรู้ การปฏิบัติตามแบบ การปฏิบัติให้ถูกต้อง การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
และการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. นายการุณ สกุลประดิษฐ์   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นางสุกัญญา  งามบรรจง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสุกัญญา งามบรรจง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางวรรณา ช่องดารากุล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางสาวโชติมา หนูพริก   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
คณะท างานจัดท าร่างเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 
2559 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร สุมาลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
5. นางนันทนา ราชเฉลิม   ศึกษานิเทศก์ สพป. เลย เขต 2 
6. นายธีรยุทธ ภูเขา   ศึกษานิเทศก์ สพป. เขต 2 
7. นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 
8. นางธนานันต์ ดียิ่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สุรินทร์ เขต 3 
9.นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แสงเดือน เจริญฉิม ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

      วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
11. นางบุญญา  พงศ์พุ่ม   ครูโรงเรียนบ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 
12. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค  ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
13. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล  ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 
14. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง  ครูโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  

สพม. เขต 1 
15. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
16. นางสาวโชติมา หนูพริก  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

คณะท างานบรรณาธิการกิจคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 
2559  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รองศาสตราจารย์สมบัติ ท้ายเรือค า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจิราพร รามศิริ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

      วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
7. นางลาวัลย์ พิชญวรรธน์    รองผู้อ านวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 
8. นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 
9. นางเมตตา  มาเวียง   ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
10. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (จังหวัดสมุทรสาคร) 
11. นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ  ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 
12. นางวรรณา  ช่องดารากุล   รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
13. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
14. นางสาวโชติมา หนูพริก  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
15. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 
 
บรรณาธิการกิจขั้นสุดท้าย 
1. นางสุกัญญา งามบรรจง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2.นางวรรณา ช่องดารากุล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางสาวโชติมา หนูพริก   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 



 

LEARNER IN 21st CENTURY 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

หลักการ 
การจัดกิ จกรรมโดยค านึ งถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบศักยภาพ มีความสุขจากการ
เรียนรู้และสร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตนเอง 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และใช้การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองแก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 
2. เพื่อพัฒนาจิตใจของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของผู้เรียน ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
4. เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน ให้สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพ
จนเป็นนิสัย 

การวัดและประเมินผล 
ใช้การประเมินที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การ
ประเมินเพื่อพัฒนา 4H ของผู้เรียน ยึดตาม
วัตถุประสงค์และธรรมชาติกิจกรรม อาศัย
การประเมินแบบมีส่วนร่วม 

เงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ 
1. ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรม
ของผู้บริหาร 
2. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเขา้ใจต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
3. ทกุคนที่เกี่ยวขอ้งมีความเข้าใจเกีย่วกบัหลักการ/รูปแบบ
ของกิจกรรม 
4. ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียน 

 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. บุคลากร (Man)   
2. การบริหารจัดการ (Management)  
3. สื่อ อุปกรณ์ (Material)    
4. งบประมาณ (Money) 
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กระบวนการจัด ขั้นที่ 1 Inspire ขั้นที่ 2 Choose ขั้นที่ 3 Aim & Act ขั้นที่ 4 Reflect ขั้นที่ 5 Enhance 
การเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ เลือกสนใจตามถนัด เป้าหมายชัด ปฏิบตัิตามแผน สะท้อนแก่นการเรียนรู ้ การยกระดบัสู่คุณภาพ 

การประเมิน 
เพ่ือการเรียนรู้ 

Feed – up 
กระตุ้นการเรยีนรู ้

Checking for understanding 
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

Feedback 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

Feed – forward 
ใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอด 

บทบาทผู้เรียน Self - Regulation Self - Learning Self - Assessment Self - Reflection Self - Esteem 

บทบาทผู้สอน Motivation Coach & Mentor Assessment for learning Conclusion & Feedback Challenging Target 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวขับเคลื่อน 
ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 


