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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)

1. แนวคิด/ทฤษฎี

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบสืบเส�ะห�คว�มรู้	 (Inquiry	 Process)	

เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 เป็นกระบวนก�รที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้วิธีก�รค้นคว้�ห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 ที่เน้นทักษะก�รแสวงห�คว�มรู้	 

ก�รสังเกต	 ก�รสำ�รวจ	 กล้�คิด	 กล้�แสดงออก	 กล้�ตัดสินใจ	 ใช้กระบวนก�รคิด	 

และก�รห�ข้อสรุปอย่�งมีเหตุผล	จนเกิดคว�มคิดรวบยอดสรุปเป็นองค์คว�มรู้ใหม่	

โดยมคีรเูปน็ผูอ้ำ�นวยคว�มสะดวก	ชีแ้นะ	ชว่ยเหลอื	และแกไ้ขปญัห�	โดยมขีัน้ตอน 

ของก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	ดังนี้

	 1.1		ขั้นสร้�งคว�มสนใจ	 (Engagement)	 เป็นก�รนำ�เข้�สู่บทเรียน	 

ซึ่งอ�จเกิดขึ้นเองจ�กเรื่องที่สงสัย	 จ�กคว�มสนใจของผู้เรียนเอง	 หรือเกิดจ�ก

ก�รอภิปร�ยภ�ยในกลุ่ม	 เรื่องที่น่�สนใจอ�จม�จ�กเหตุก�รณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้น 

ในช่วงเวล�นั้น	 หรือเป็นเรื่องที่ เชื่อมโยงกับคว�มรู้ เดิมที่ เพิ่งเรียนม�แล้ว 

เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้�งคำ�ถ�ม	กำ�หนดประเด็นที่จะศึกษ�	

	 1.2		ขั้นสำ�รวจค้นห�	 (Exploration)	 เป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจ 

ในประเด็นหรือคำ�ถ�มที่สนใจศึกษ�อย่�งถ่องแท้	 แล้วให้มีก�รว�งแผนกำ�หนด

แนวท�งในก�รสำ�รวจตรวจสอบ	 ตั้งสมมติฐ�น	 กำ�หนดท�งเลือกที่เป็นไปได้	

ลงมือปฏิบัติ	 เพื่อรวบรวมข้อมูล	 ข้อสนเทศ	 หรือปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ	 ขั้นนี้จะเปิด

โอก�สให้ผู้เรียนได้ใช้แนวคิดที่มีอยู่แล้วม�จัดคว�มสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำ�ลังจะ 

เรียนให้เข้�เป็นหมวดหมู่	 ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ	 เช่น	 ก�รทดลอง	 ก�รสำ�รวจสืบค้น 
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ดว้ยวธิกี�รท�งวทิย�ศ�สตร	์ก�รทำ�กจิกรรมภ�คสน�ม	ก�รใชค้อมพวิเตอร	์เพือ่ชว่ย 

ในก�รสร้�งสถ�นก�รณ์จำ�ลอง	 ก�รศึกษ�ห�ข้อมูลจ�กเอกส�รอ้�งอิงหรือ 

แหล่งข้อมูลต่�งๆ	เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลอย่�งเพียงพอที่จะนำ�ไปใช้ในขั้นต่อไป	

	 1.3		ขั้นอธิบ�ยและลงข้อสรุป	 (Explanation)	 ในขั้นนี้กิจกรรม 

หรือกระบวนก�รเรียนรู้จะมีก�รนำ�คว�มรู้ที่รวบรวมม�แล้วในขั้นที่	 2	 ม�ใช้เป็น 

พื้นฐ�นในก�รศึกษ�หัวข้อหรือแนวคิดที่กำ�ลังศึกษ�อยู่	 เมื่อได้ข้อมูลอย่�ง 

เพียงพอจ�กก�รสำ�รวจตรวจสอบแล้ว	 จึงนำ�ข้อมูล	 ข้อสนเทศที่ได้ม�วิเคร�ะห์	 

แปลผล	สรุปผล	และนำ�เสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่�งๆ	เช่น	บรรย�ยสรุป	สร้�งแบบ

จำ�ลองหรือว�ดรูป	 สร้�งต�ร�ง	 ฯลฯ	 ก�รค้นพบในขั้นนี้เป็นไปได้หล�ยท�ง	 เช่น	 

สนบัสนนุสมมตฐิ�นทีต่ัง้ไว	้โตแ้ยง้กบัสมมตฐิ�นทีต่ัง้ไว	้หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็

ที่กำ�หนดไว้	 แต่ไม่ว่�ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็ส�ม�รถสร้�งคว�มรู้และช่วยให้เกิด

ก�รเรียนรู้ได้	

	 1.4		ขั้นขย�ยคว�มรู้ 	 (Elaboration)	 ในขั้นนี้จะเน้นให้ผู้ เรียน 

ได้นำ�คว�มรู้หรือข้อมูลจ�กขั้นที่ผ่�นม�แล้วในขั้นที่	 2	 และขั้นที่	 3	 ไปเชื่อมโยง

กับคว�มรู้เดิม	 หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้�เพิ่มเติม	 หรือนำ�แบบจำ�ลองหรือข้อสรุป 

ที่ได้ไปใช้อธิบ�ยสถ�นก�รณ์หรือเหตุก�รณ์อื่นๆ	 ถ้�ใช้อธิบ�ยเรื่องต่�งๆ	 ได้

ม�กแสดงว่�ข้อจำ�กัดน้อย	 ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่องต่�งๆ	 ทำ�ให้เกิดคว�มรู้ 

กว�้งขว�งขึ้น	กิจกรรมส่วนใหญ่อ�จเป็นก�รอภิปร�ยภ�ยในกลุ่มตนเอง	เพือ่ลงขอ้สรุป 

ที่แสดงถึงคว�มเข้�ใจใช้ทักษะกระบวนก�รและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มรู้ต่�งๆ	

ที่เกิดขึ้น	 จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอก�สปรับแนวคว�มคิดหลักของตนเองในกรณี 

ที่ไม่สอดคล้องหรือคล�ดเคลื่อนจ�กข้อเท็จจริง

	 1.5		ขั้นประเมินผล	 (Evaluation)	 เป็นขั้นประเมินผลก�รเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยกระบวนก�รต่�งๆ	 ว่�มีคว�มรู้อะไรบ้�ง	 อย่�งไร	 ม�กน้อยเพียงใด	

และนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ	 ก�รนำ�คว�มรู้หรือแบบจำ�ลองไปใช้ 
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อธิบ�ยหรือประยุกต์ใช้กับเหตุก�รณ์หรือเรื่องอื่นๆ	 นำ�ไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจำ�กัด	

ซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือคำ�ถ�ม	 หรือปัญห�ที่ต้องก�รสำ�รวจตรวจสอบต่อไป	

ทำ�ใหเ้กดิกระบวนก�รทีต่อ่เนือ่งกนัไปเรือ่ยๆ	จงึเรยีกว�่	Inquiry	Cycle	กระบวนก�ร

สืบเส�ะห�คว�มรู้จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ทั้งเนื้อห�	 หลักก�ร	 และทฤษฎี	

ตลอดจนก�รลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้คว�มรู้	ซึ่งจะเป็นพื้นฐ�นในก�รเรียนรู้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

	 2.1		เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวิทย�ศ�สตร์กับเทคโนโลยี	

ก�รพัฒน�และผลของก�รพัฒน�เทคโนโลยีต่อคุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อม

	 2.2		เพื่อให้ผู้เรียนใช้คว�มรู้และกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีในก�รดำ�รงชีวิต	 ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้เพิ่มเติม	 ทำ�โครงง�น	 หรือสร้�ง 

ชิ้นง�นต�มคว�มสนใจ	

	 2.3		เพื่อให้ผู้เรียนแสดงถึงคว�มสนใจ	 มุ่งมั่น	 รับผิดชอบ	 รอบคอบ	 

และซื่อสัตย์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 โดยใช้เครื่องมือและวิธีก�รที่ให้ได้ผลถูกต้อง	

เชื่อถือได้

3. คว�มสอดคล้อง/คว�มเชื่อมโยง

	 3.1		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6	

	 3.2	 ส�ระที่	6	กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

		 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	6.1	 เข้�ใจกระบวนก�รต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้น 

บนผิวโลกและภ�ยในโลก	 คว�มสัมพันธ์ของกระบวนก�รต่�งๆ	 ที่มีผลต่อ

ก�รเปลีย่นแปลงภมูอิ�ก�ศ	ภมูปิระเทศ	และสณัฐ�นของโลก	มกีระบวนก�รสบืเส�ะ

ห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์	สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้	และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์	
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	 	 ตัวชี้วัด

	 	 ว	6.1	ป.6/1		 อธิบ�ย	 จำ�แนกประเภทของหิน	 โดยใช้ลักษณะ 

ของหิน	 สมบัติของหินเป็นเกณฑ์	 และนำ�คว�มรู้ 

ไปใช้ประโยชน์

	 	 ว	6.1	ป.6/2		 สำ�รวจและอธิบ�ยก�รเปลี่ยนแปลงของหิน

	 3.3	 ส�ระที่	8	ธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

		 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	8.1		ใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 ก�รแก้ปัญห�	 รู้ว่�ปร�กฏก�รณ์ท�ง

ธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน	 ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้

ภ�ยใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวล�นัน้ๆ	เข�้ใจว�่วทิย�ศ�สตร	์เทคโนโลย	ี

สังคม	และสิ่งแวดล้อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

	 	 ตัวชี้วัด	

	 	 ว	8.1	ป.6/1		 ตัง้คำ�ถ�มเกีย่วกบัประเดน็	หรอืเรือ่ง	หรอืสถ�นก�รณ ์

ที่จะศึกษ�ต�มที่กำ�หนดให้	และต�มคว�มสนใจ

	 	 ว	8.1	ป.6/2		 ว�งแผนก�รสังเกต	 เสนอก�รสำ�รวจตรวจสอบ	 

หรือศึกษ�ค้นคว้�	 ค�ดก�รณ์สิ่งที่จะพบจ�ก 

ก�รสำ�รวจตรวจสอบ

	 	 ว	8.1	ป.6/3		 เลือกอุปกรณ์และวิธีก�รสำ�รวจตรวจสอบที่ถูกต้อง

เหม�ะสม	ให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้

	 	 ว	8.1	ป.6/4	 บันทึกข้อมูลในเชิงปริม�ณและคุณภ�พ	 วิเคร�ะห์	

และตรวจสอบผลกับสิ่งที่ค�ดก�รณ์ไว้	 นำ�เสนอผล

และข้อสรุป
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	 	 ว	8.1	ป.6/5		 สร้�งคำ�ถ�มใหม่เพื่อก�รสำ�รวจตรวจสอบต่อไป

	 	 ว	8.1	ป.6/6		 แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งอิสระ	อธิบ�ย	ลงคว�มเห็น

และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

	 	 ว	8.1	ป.6/7		 บันทึกและอธิบ�ยผลก�รสำ�รวจ	 ตรวจสอบต�ม 

คว�มเปน็จรงิ	มเีหตผุล	และมปีระจกัษพ์ย�นอ�้งองิ

	 	 ว	8.1	ป.6/8	 นำ�เสนอจัดแสดงผลง�น	 โดยอธิบ�ยด้วยว�จ�	 

และเขียนร�ยง�นแสดงกระบวนก�ร	 และผลของ

ง�นให้ผู้อื่นเข้�ใจ

	 3.4		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2

	 3.5		ส�ระที่	3	ส�รและสมบัติของส�ร

		 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	3.2	 เข้�ใจหลักก�รและธรรมช�ติของ 

ก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะของส�ร	ก�รเกดิส�รละล�ย	ก�รเกดิปฏกิริยิ�	มกีระบวนก�ร 

สืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์	 สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้	 และนำ�คว�มรู้ไปใช้

ประโยชน์

	 	 ตัวชี้วัด

	 	 ว	3.2	ม.2/1	 ทดลองและอธิบ�ยก�รเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล	 

และพลงัง�นเมือ่ส�รเกดิปฏกิริยิ�เคม	ีรวมทัง้อธบิ�ย 

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	

	 	 ว	3.2	ม.2/2		 ทดลอง	อธิบ�ย	และเขียนสมก�รเคมีของปฏิกิริย�

ของส�รต่�งๆ	และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์

	 	 ว	 3.2	ม.2/3	สืบค้นข้อมูลและอภิปร�ยผลของส�รเคมี	ปฏิกิริย�

เคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

	 	 ว	3.2	ม.2/4	สืบค้นข้อมูลและอธิบ�ยก�รใช้ส�รเคมีอย่�งถูกต้อง	

ปลอดภัย	 วิธีป้องกันและแก้ไขอันตร�ยที่เกิดขึ้น 

จ�กก�รใช้ส�รเคมี	
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	 3.6	 ส�ระที่	8	ธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

		 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	8.1		ใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 ก�รแก้ปัญห�	 รู้ว่�ปร�กฏก�รณ์ท�ง

ธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน	 ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้

ภ�ยใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวล�นัน้ๆ	เข�้ใจว�่วทิย�ศ�สตร	์เทคโนโลย	ี

สังคม	และสิ่งแวดล้อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

	 	 ตัวชี้วัด	

	 	 ว	8.1	ม.2/1		 ตั้งคำ�ถ�มที่กำ�หนดประเด็น	 หรือตัวแปรที่สำ�คัญ 

ในก�รสำ�รวจตรวจสอบ	 หรือศึกษ�ค้นคว้�เรื่อง 

ที่สนใจได้อย่�งครอบคลุมและเชื่อถือได้

	 	 ว	8.1	ม.2/2		 สร�้งสมมตฐิ�นทีส่�ม�รถตรวจสอบได	้และว�งแผน

ก�รสำ�รวจตรวจสอบหล�ยๆ	วิธี

	 	 ว	8.1	ม.2/8		 บันทึกและอธิบ�ยผลก�รสังเกต	 ก�รสำ�รวจ	 

ตรวจสอบ	 ค้นคว้�เพิ่มเติมจ�กแหล่งคว�มรู้ต่�งๆ	 

ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได	้และยอมรบัก�รเปลีย่นแปลง

คว�มรูท้ีค่น้พบ	เมือ่มขีอ้มลูและประจกัษพ์ย�นใหม่

เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจ�กเดิม

	 	 ว	8.1	ม.2/9		 จัดแสดงผลง�น	 เขียนร�ยง�น	 และ/หรืออธิบ�ย 

เกี่ยวกับแนวคิด	กระบวนก�ร	และผลของโครงง�น

หรือชิ้นง�นให้ผู้อื่นเข้�ใจ
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4.  กระบวนก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

 4.1  กิจกรรมก�รเรียนรู้

  ขั้นสร้�งคว�มสนใจ (Engagement) 

	 	 1)		 ครูแจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้

	 	 2)		 นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน

	 	 3)		 ครนูำ�เรือ่งทีส่นใจซึง่อ�จเกดิขึน้เองจ�กเรือ่งทีส่งสยั	จ�กคว�ม

สนใจของนักเรียนเอง	หรือเกิดจ�กก�รอภิปร�ยภ�ยในกลุ่ม	อ�จม�จ�กเหตุก�รณ์

ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในช่วงเวล�นั้น	 หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับคว�มรู้เดิมที่เพิ่งเรียน 

ม�แล้ว	เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้�งคำ�ถ�ม	กำ�หนดประเด็นที่จะศึกษ�	

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

เรื่อง ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

1)	 ครูแจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้

2)	 นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน

3)	 ครูสนทน�กับนักเรียนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	 เช่น	 สภ�พปัจจุบัน

เกษตรกรประสบปัญห�เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช	 หรือให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ก�ร

สนทน�กับเกษตรกรเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช	และก�รแก้ปัญห�ดังกล่�ว	

4)	 ครูและนักเรียนสนทน�ร่วมกันเกี่ยวกับสภ�พปัญห�ผลผลิตท�งด้�น

ก�รเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

5)	 ครแูนะนำ�ตวัอย่�งชิน้ง�นหรอืตวัอย่�งโครงง�นเกีย่วกบัก�รปลกูพชืผกัต่�งๆ	 

เพื่อท้�ท�ยหรือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รใช้ส�รเคมี	

6)	 ครูกระตุ้นให้นักเรียนกำ�หนดประเด็นหรือสร้�งคำ�ถ�มเพื่อก�รศึกษ�ค้นคว้�

ต่อไป
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 

เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมช�ติ

1)	 ครูแจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้

2)	 ครูสนทน�กับนักเรียนเกี่ยวกับก�รจำ�แนกประเภทของหิน	 โดยใช้ลักษณะ 

ของหิน	 สมบัติของหินเป็นเกณฑ์	 และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์	 เช่น	 หิน 

แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่�งกัน	 จำ�แนกต�มลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์	  

(สี	เนื้อหิน	คว�มแข็ง	คว�มหน�แน่น)

3)	 ครูนำ�ตัวอย่�งของหินกรวดที่มีขน�ดต่�งๆ	 ม�ให้นักเรียนดู	 แล้วให้ร่วมกัน 

อภิปร�ยว่�	ทำ�ไมหินแต่ละก้อนจึงมีขน�ดและรูปร่�งที่แตกต่�งกัน

4)	 ครูกระตุ้นให้นักเรียนกำ�หนดประเด็นหรือสร้�งคำ�ถ�มเพื่อก�รศึกษ�

ค้นคว้�เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมช�ติ	 โดยก�รผุพังอยู่กับท่ี	  

ก�รกร่อนทำ�ให้หินมีขน�ดเล็กลง	จนเป็นส่วนประกอบของดิน

  ขั้นสำ�รวจค้นห� (Exploration) 

	 	 4)	 นักเรียนตั้งคำ�ถ�ม	 -	 ซักถ�ม	 คำ�ถ�มที่นักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม	 

เป็นคำ�ถ�มที่มีลักษณะซึ่งนำ�ไปสู่ก�รสืบค้นห�คำ�ตอบที่เชื่อถือได้	

	 	 5)	 ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	5	-	6	คน	ทำ�ก�รศึกษ� 

ห�ข้อมูลจ�กเอกส�รอ้�งอิงหรือแหล่งข้อมูลต่�งๆ	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลอย่�ง 

เพียงพอที่จะนำ�ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป	 รวมทั้งเทคนิคและคว�มรู้ท�งก�รปฏิบัติ 

จะดำ�เนินไปด้วยตัวของนักเรียนเอง	 โดยมีครูเป็นเพียงผู้ให้คำ�แนะนำ�หรือผู้เริ่มต้น	

ในกรณีที่นักเรียนไม่ส�ม�รถห�จุดเริ่มต้นได้	
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 	 6)	 ให้นักเรียนว�งแผนก�รแก้ปัญห�โดยครูเตรียมแหล่งเรียนรู้ 

ให้นักเรียนสำ�หรับค้นห�ข้อมูล	 เช่น	 มุมหนังสือ	 ห้องสมุด	 บทคว�ม	 ง�นวิจัย	

อินเทอร์เน็ต	

	 	 7)		 นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษ�คว�มรู้	

	 	 8)		 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่กำ�หนดให้

	 	 9)		 นักเรียนเก็บรวบรวมหลักฐ�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งและ 

ประเมินคำ�อธิบ�ยหรือคำ�ตอบของปัญห�อย่�งสมเหตุสมผล	 เชื่อถือได้	 มีก�รใช้ 

หลักฐ�นเชิงประจักษ์	 (Empirical	 Evidence)	 สำ�หรับเป็นพื้นฐ�นในก�รอธิบ�ย

ปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติที่เกี่ยวข้องกับปัญห�หรือคำ�ถ�มที่นักเรียนตั้งไว้

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

เรื่อง ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

1)	 ให้นักเรียนตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับปฏิกิริย�เคมี	 พลังง�นกับปฏิกิริย�เคมี	 และ

ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน	 เป็นคำ�ถ�มที่มีลักษณะซึ่งนำ�ไปสู่ก�รสืบค้น 

ห�คำ�ตอบที่เชื่อถือได้	(5W1H)

2)	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	 5	 -	 6	 คน	 ว�งแผนก�รแก้ปัญห�	  

โดยครูเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสำ�หรับค้นห�ข้อมูล	 เช่น	 มุมหนังสือ	  

ห้องสมุด	บทคว�ม	ง�นวิจัย	อินเทอร์เน็ต	ดังนี้

		 กลุ่มที่	1	เรื่อง	ปฏิกิริย�เคมี	

		 กลุ่มที่	2	เรื่อง	พลังง�นกับปฏิกิริย�เคมี	

		 กลุ่มที่	3	เรื่อง	ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน	

3)	 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษ�ห�ข้อมูลจ�กใบคว�มรู้	 เอกส�ร	 หรือแหล่งข้อมูล 

ต่�งๆ	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลอย่�งเพียงพอ	 โดยมีครูเป็นเพียงผู้ให้คำ�แนะนำ�

หรือผู้เริ่มต้น	ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ส�ม�รถห�จุดเริ่มต้นได้	

4)	 แต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่กำ�หนดให้	
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 

เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมช�ติ

1)	 ให้นักเรียนตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับหินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่�งกัน	 จำ�แนก 

ต�มลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์	เช่น	สี	เนื้อหิน	คว�มแข็ง	คว�มหน�แน่น	 

ก�รจำ�แนกหนิต�มลกัษณะก�รเกดิ	จำ�แนกได้	3	ประเภท	คือ	หินอัคนี	หินตะกอน	 

และหินแปร	 ก�รเปล่ียนแปลงของหินในธรรมช�ติโดยก�รผุพังอยู่กับที่ 	  

ก�รกร่อนทำ�ให้หินมีขน�ดเล็กลงจนเป็นส่วนประกอบของดิน	 เป็นคำ�ถ�ม 

ที่มีลักษณะซึ่งนำ�ไปสู่ก�รสืบค้นห�คำ�ตอบที่เชื่อถือได้	(5W1H)	

2)	 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	 5	 -	 6	 คน	 ว�งแผนก�รแก้ปัญห� 

โดยครูเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสำ�หรับค้นห�ข้อมูล	 เช่น	 ใบคว�มรู้ 

มุมหนังสือ	ห้องสมุด	บทคว�ม	ง�นวิจัย	อินเทอร์เน็ต	

3)	 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษ�ห�ข้อมูลจ�กใบคว�มรู้	 เอกส�ร	 หรือแหล่งข้อมูล 

ต่�งๆ	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลอย่�งเพียงพอ	 โดยมีครูเป็นเพียงผู้ให้คำ�แนะนำ� 

หรือผู้เร่ิมต้น	ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ส�ม�รถห�จุดเร่ิมต้นได้	

4)	 แต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่กำ�หนดให้	

  ขั้นอธิบ�ยและลงข้อสรุป (Explanation)

		 	 10)	 นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันสร้�งคำ�อธิบ�ย	(Explanation)	

ซึง่ได้จ�กก�รเกบ็รวบรวมหลกัฐ�นข้อมูลเพือ่นำ�ไปสู่คำ�ตอบของปัญห�หรือคำ�ถ�ม	

อธิบ�ย	นำ�เสนอ	ลงข้อสรุปของกลุ่ม	โดยมีครูคอยเปิดประเด็นคำ�ถ�มที่เปิดโอก�ส 

ให้นักเรียนอภิปร�ยว่�สิ่งที่นักเรียนนำ�เสนอคืออะไร	ห�คว�มรู้ได้อย่�งไร	นำ�ข้อมูล 

ม�จ�กไหน	 แหล่งเรียนรู้ที่ส�ม�รถห�คำ�ตอบได้ด้วยวิธีใดบ้�ง	 นักเรียนจะเกิดก�ร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	บทบ�ทของครูจะใช้คำ�ถ�มกระตุ้น	แนะนำ�ให้รู้จักอภิปร�ย
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

		 	 11)		สม�ชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบ�ยคว�มรู้ที่ได้ศึกษ� 

ม�ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง	 แล้วร่วมกันซักถ�มข้อสงสัยจนทุกคนในกลุ่มเกิดคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจที่ตรงกัน

		 	 12)		นักเรียนตอบคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด	ส�เหตุ	อธิบ�ยเหตุผล

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 

 เรื่อง ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

1)	 นกัเรยีนแตล่ะกล่มุจะรว่มกนัอธบิ�ย	ซึง่ไดจ้�กก�รเกบ็รวบรวมหลกัฐ�นขอ้มลู 

เพื่อนำ�ไปสู่คำ�ตอบของปัญห�หรือคำ�ถ�มที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหม�ย	  

โดยสรุปคำ�อธิบ�ยเป็นก�รเสนอคว�มเข้�ใจใหม่	

2)	 สม�ชกิแตล่ะคนในกลุม่ผลดักนัอธบิ�ยคว�มรูต้�มทีไ่ดศ้กึษ�ม�	เชน่	อะไรเปน็ 

ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมีให้เพื่อนในกลุ่มฟัง	 แล้วร่วมกัน 

ซักถ�มข้อสงสัย	จนทุกคนในกลุ่มเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ตรงกัน

3)	 นักเรียนตอบคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด	 ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

ท�งเคมีคืออะไร	อธิบ�ยเหตุผล
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมช�ติ

1)	 นกัเรยีนแตล่ะกล่มุจะรว่มกนัอธบิ�ย	ซึง่ไดจ้�กก�รเกบ็รวบรวมหลกัฐ�นขอ้มลู 

เพื่อนำ�ไปสู่คำ�ตอบของปัญห�หรือคำ�ถ�มที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหม�ย	  

โดยสรุปคำ�อธิบ�ยเป็นก�รเสนอคว�มเข้�ใจใหม่	

2)	 สม�ชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบ�ยคว�มรู้ที่ได้ศึกษ�ม�	 เช่น	 อะไร 

เป็นส�เหตุที่ทำ�ให้หินกร่อน	 ฯลฯ	 ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง	 แล้วร่วมกันซักถ�ม 

ข้อสงสัย	จนทุกคนในกลุ่มเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ตรงกัน

3)	 นักเรียนตอบคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด	 ส�เหตุที่ทำ�ให้หินเกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

คืออะไร	อธิบ�ยเหตุผล

  

  ขั้นขย�ยคว�มรู้ (Elaboration) 

	 	 13)	 ให้ตัวแทนกลุ่มนักเรียนนำ�เสนอข้อสรุปของกลุ่มหน้�ช้ันเรียน 

แล้วให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่�ง	 ครูตรวจสอบ 

คว�มถูกต้อง	 โดยมีครูคอยเปิดประเด็นคำ�ถ�มที่เปิดโอก�สให้นักเรียนอภิปร�ยว่� 

สิ่งที่นำ�เสนอคืออะไร	 ห�คว�มรู้ได้อย่�งไร	 นำ�ข้อมูลม�จ�กไหน	 แหล่งเรียนรู้ 

ที่ส�ม�รถห�คำ�ตอบได้ด้วยวิธีใดบ้�ง	 นักเรียนจะเกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	

บทบ�ทของครูจะใช้คำ�ถ�มกระตุ้น	แนะนำ�ให้เกิดก�รอภิปร�ย

	 	 14)		ครอูธบิ�ยใหน้กัเรยีนฟงั	นกัเรยีนตอบคำ�ถ�มกระตุน้คว�มคดิ

	 	 15)		นักเรียนทำ�ใบกิจกรรมที่มีสถ�นก�รณ์ปัญห�	 ตั้งคำ�ถ�มและ 

ตอบคำ�ถ�มจ�กบทคว�ม	สรุปองค์คว�มรู้เป็น	Mind	Mapping
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 	 16)	 กำ�หนดง�นกลุ่มให้ปฏิบัติโดยให้เลือกประเด็นปัญห�ม�	 

1	 ปัญห�ที่นักเรียนสนใจ	 นักเรียนจะต้ังคำ�ถ�มและห�คำ�ตอบได้อย่�งไร	 กำ�หนดให้

สม�ชิกในกลุ่มเขียนส�ระสำ�คัญของปัญห�	กำ�หนดวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�	วิธีก�ร

ศึกษ�ห�คว�มรู้	กำ�หนดแหล่งเรียนรู้	หรือสืบค้น	เสนอแนวท�งก�รค้นห�คำ�ตอบ	

	 	 17)	 นักเรียนนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�นำ�เสนอในรูปแบบก�รจัดทำ�โครงง�น

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

เรื่อง ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

1)	 ใหต้วัแทนกลุม่นกัเรยีนนำ�เสนอขอ้สรปุของกลุม่หน�้ชัน้เรยีน	โดยมคีรคูอยเปดิ 

ประเด็นคำ�ถ�มที่เปิดโอก�สให้นักเรียนอภิปร�ยว่�สิ่งที่นักเรียนนำ�เสนอคืออะไร	  

ห�คว�มรู้ได้อย่�งไร	 นำ�ข้อมูลม�จ�กไหน	 แหล่งเรียนรู้ที่ส�ม�รถห�คำ�ตอบ

ได้ด้วยวิธีใดบ้�ง	นักเรียนจะเกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	บทบ�ทของครูจะ

ใช้คำ�ถ�มกระตุ้น	แนะนำ�ให้เกิดก�รอภิปร�ย	

2)	 ครูอธิบ�ยให้นักเรียนฟัง	 เช่น	 ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีจะต้องมีส�รใหม่เกิดขึ้น

เสมอ	มกี�รเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบภ�ยในและมผีลทำ�ใหม้กี�รเปลีย่นแปลง

สมบัติท�งก�ยภ�พของส�รด้วย	 ทำ�ให้ส�รใหม่ที่เกิดขึ้นมีสมบัติแตกต�่งไป

จ�กส�รเดมิ	เชน่	ก�รเกดิสนมิเหลก็	ก�รเผ�ไหมข้องเชือ้เพลงิ	ก�รสงัเคร�ะห์

ด้วยแสง	เป็นต้น

3)	 นักเรียนตอบคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด

4)	 นักเรียนทำ�ใบกิจกรรมที่มีสถ�นก�รณ์ปัญห�	 ตั้งคำ�ถ�ม	 และตอบคำ�ถ�ม

จ�กบทคว�ม	สรุปองค์คว�มรู้ต�มใบกิจกรรมที่	1	-	3
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5)	 กำ�หนดง�นกลุม่ใหป้ฏบิตัโิดยใหเ้ลอืกประเดน็ปญัห�ม�	1	ปญัห�ทีน่กัเรยีนสนใจ	

นกัเรยีนจะตัง้คำ�ถ�มและห�คำ�ตอบไดอ้ย�่งไร	กำ�หนดใหส้ม�ชกิในกลุม่เขยีน

ส�ระสำ�คัญของปัญห�	 กำ�หนดวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�	 วิธีก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้	กำ�หนดแหล่งเรียนรู้	หรือสืบค้น	เสนอแนวท�งก�รค้นห�คำ�ตอบ	

6)	 นักเรียนนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�นำ�เสนอในรูปแบบก�รจัดทำ�โครงง�น	

ตัวอย่�ง กรณีศึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมช�ติ

1)	 ใหต้วัแทนกลุม่นกัเรยีนนำ�เสนอขอ้สรปุของกลุม่หน�้ชัน้เรยีน	โดยมคีรคูอยเปดิ 

ประเด็นคำ�ถ�มที่เปิดโอก�สให้นักเรียนอภิปร�ยว่�สิ่งที่นักเรียนนำ�เสนอคืออะไร	  

ห�คว�มรู้ได้อย่�งไร	 นำ�ข้อมูลม�จ�กไหน	 แหล่งเรียนรู้ที่ส�ม�รถห�คำ�ตอบ 

ได้ด้วยวิธีใดบ้�ง	นักเรียนจะเกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	บทบ�ทของครูจะ 

ใช้คำ�ถ�มกระตุ้น	แนะนำ�ให้เกิดก�รอภิปร�ย	

2)	 ครูอธิบ�ยให้นักเรียนฟัง	 เช่น	 หินที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงต�มธรรมช�ติ 

โดยก�รผุพังและก�รกร่อนจะทำ�ให้หินมีขน�ดเล็กลงกว่�เดิม	 เมื่อเกิดก�ร

สล�ยตัวจะกล�ยม�เป็นส่วนประกอบของดิน	

3)	 นักเรียนตอบคำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด

4)	 นักเรียนทำ�ใบกิจกรรมที่มีสถ�นก�รณ์ปัญห�	 ตั้งคำ�ถ�ม	 และตอบคำ�ถ�ม

จ�กบทคว�ม	สรุปองค์คว�มรู้ต�มใบกิจกรรมที่	1	-	2

5)	 กำ�หนดง�นกลุม่ใหป้ฏบิตัโิดยใหเ้ลอืกประเดน็ปญัห�ม�	1	ปญัห�ทีน่กัเรยีนสนใจ

นกัเรยีนจะตัง้คำ�ถ�มและห�คำ�ตอบไดอ้ย�่งไร	กำ�หนดใหส้ม�ชกิในกลุม่เขยีน 

ส�ระสำ�คัญของปัญห�	 กำ�หนดวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�	 วิธีก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้	กำ�หนดแหล่งเรียนรู้	หรือสืบค้น	เสนอแนวท�งก�รค้นห�คำ�ตอบ	

6)	 นักเรียนนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�นำ�เสนอในรูปแบบก�รจัดทำ�โครงง�น	
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  ขั้นประเมิน (Evaluation) 

		 	 17)	 ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินหรือตรวจสอบคำ�อธิบ�ย	 

(Evaluation)	 ก�รประเมินอ�จนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงแก้ไขว่�คำ�อธิบ�ยดังกล่�ว	 

มีคว�มสอดคล้องกับคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในขณะนั้นม�ก

น้อยเท่�ใด	

	 	 18)		ครูประเมินก�รตอบคำ�ถ�มของนักเรียน

	 	 19)		ครูประเมินก�รแสวงห�คว�มรู้จ�กก�รศึกษ�ค้นคว้� 

ก�รสืบค้นข้อมูลจ�กแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ	และก�รเขียนร�ยง�น

	 	 20)		ประเมินภ�ระง�นชิ้นง�น	เช่น	Mind	Mapping	โครงง�น

 4.2  สื่อประกอบก�รเรียนรู้

	 	 1)	 ใบคว�มรู้ที่	1	เรื่อง	ปฏิกิริย�เคมี

	 	 2)	 ใบคว�มรู้ที่	2	เรื่อง	พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 	 3)	 ใบคว�มรู้ที่	3	เรื่อง	ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

	 	 4)	 ใบคว�มรู้ที่	4	เรื่อง	หินและก�รเปลี่ยนแปลง

	 	 5)	 ใบกิจกรรมที่	1	เรื่อง	ปฏิกิริย�เคมี

	 	 6)	 ใบกิจกรรมที่	2	เรื่อง	พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 	 7)	 ใบกิจกรรมที่	3	เรื่อง	ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

	 	 8)	 ใบกิจกรรมที่	4	เรื่อง	หินแและก�รเปลี่ยนแปลง

	 	 9)	 อินเทอร์เน็ต

	 	 10)	วีดิทัศน์

 4.3  ก�รวัดและประเมินผล

	 	 1)	 ประเมินผลง�น

	 	 2)	 แบบประเมินกระบวนก�รทำ�ง�นกลุ่ม
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 	 3)	 ประเมินพฤติกรรมก�รทำ�ง�นของนักเรียน	(ร�ยบุคคล)

	 	 4)	 ประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

	 	 5)	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำ�ม�ใช้)

	 5.1		ผู้เรียนมีโอก�สพัฒน�คว�มคิดอย่�งเต็มศักยภ�พ	 ได้สืบค้นข้อมูล	

แสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	จึงทำ�ให้เกิดคว�มอย�กรู้อย�กเห็นตลอดเวล�

	 5.2		ผู้เรียนมีโอก�สพัฒน�คว�มคิดและฝึกก�รกระทำ�	 เรียนรู้วิธีจัด 

ระบบคว�มคิดและวิธีเส�ะแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 ทำ�ให้เกิดคว�มคงทน	 และ 

นำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ใหม่ได้

	 5.3		ผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งของก�รเรียนก�รสอน	 มีทักษะก�รว�งแผน 

ก�รทำ�ง�น

	 5.4		ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้มโนมติ	และหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ได้เร็วขึ้น

	 5.5		ผู้เรียนจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์

6.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน (คว�มรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1  คว�มรู้ : ผู้เรียนเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวิทย�ศ�สตร์กับ

เทคโนโลยี	 ก�รพัฒน�และผลของก�รพัฒน�เทคโนโลยีต่อคุณภ�พชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม	

 6.2  สมรรถนะ :	 ผู้เรียนส�ม�รถตั้งคำ�ถ�มที่มีก�รกำ�หนดและควบคุม

ตัวแปร	 คิดค�ดคะเนคำ�ตอบหล�ยแนวท�ง	 ว�งแผนและลงมือสำ�รวจตรวจสอบ	 

วิเคร�ะห์และประเมินคว�มสอดคล้องของข้อมูล	 และสร้�งองค์คว�มรู้	 มีทักษะ 

ก�รตีคว�ม	และลงข้อสรุปจ�กข้อมูล



17

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 	 -	 สือ่ส�รคว�มคดิ	คว�มรูจ้�กผลก�รสำ�รวจตรวจสอบโดยก�รพดู	

เขียน	 จัดแสดง	 หรือใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นอย่�งสร้�งสรรค์	

แสดงคว�มคิดเห็นของตนเอง	 และยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	 มีทักษะก�ร

จัดกระทำ�ข้อมูลและสื่อคว�มหม�ย

 6.3 คุณลักษณะ : ผู้เรียนมีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 1.	 คณะครู	 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์	 	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 ประถมศึกษ�กรุงเทพมห�นคร

	 2.	 คณะครู	 โรงเรียนบ้�นเชียงด�ว	 	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 ประถมศึกษ�เชียงใหม่	เขต	3

	 3.	 น�งส�วจิร�พร	อ�บสุวรรณ์	 โรงเรียนบ้�นศ�ลเจ้�ไก่ต่อ

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 ประถมศึกษ�นครสวรรค์	เขต	2

	 4.	 น�งเกษร	เทศน�	 โรงเรียนอนุบ�ลล�ดย�ว

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 ประถมศึกษ�นครสวรรค์	เขต	2

	 5.	 น�งอัจฉร�	อ�ภ�ศิริกุล	 โรงเรียนบ้�นพุซ�ง	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 ประถมศึกษ�สระบุรี	เขต	1
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 6.	 น�ยเอกสิทธิ์	ปิยะแสงทอง		 โรงเรียนคณะร�ษฎร์บำ�รุงปทุมธ�นี	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 มัธยมศึกษ�	เขต	4

	 7.	 น�ยไพศ�ล	แก้วจีน	 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทย�	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 มัธยมศึกษ�	เขต	4

	 8.	 น�ยสุนทร	ส�ระพล	 โรงเรียนเหล่�ค�มพิทย�คม

	 	 	 รัชมังคล�ภิเษก	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 มัธยมศึกษ�	เขต	21



19

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ภาคผนวก

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริย�เคมี

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 2 เรื่อง พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 3 เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 4 เรื่อง หินและก�รเปลี่ยนแปลง

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริย�เคมี

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง หินและก�รเปลี่ยนแปลง

 ❖ แบบประเมินผลง�น

 ❖ เกณฑ์ก�รให้คะแนน

 ❖ แบบประเมินกระบวนก�รทำ�ง�นกลุ่ม

 ❖ แบบประเมินพฤติกรรมก�รทำ�ง�นของนักเรียน (ร�ยบุคคล)

 ❖ แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน 

 ❖ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบคว�มรู้ที่ 1

เรื่อง ปฏิกิริย�เคมี

	 ในธรรมช�ตหิรอืในชวีติประจำ�วนัจะพบเหน็ก�รเปลีย่นแปลงจำ�นวนม�ก 

ที่เป็นก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 หล�ยปฏิกิริย�เกิดขึ้นภ�ยในเวล�อันรวดเร็ว	 เช่น	 

ก�รเผ�ไหม้ของแก๊สหุงต้มหรือนำ้�มันเบนซิน	 ก�รระเบิดของดินปืน	 ปฏิกิริย�

ระหว�่งไอโอไดดไ์อออนกบัเลด	(II)	ไอออน	ไดต้ะกอนสเีหลอืงของเลด	(II)	ไอโอไดด์	 

แต่บ�งปฏิกิริย�เกิดขึ้นช้�ม�ก	 เช่น	 ก�รเกิดสนิมเหล็ก	 ก�รเน่�เปื่อยของซ�กพืช 

ซ�กสัตว์	หรือก�รแข็งตัวอย่�งสมบูรณ์ของคอนกรีต

 ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 เป็นก�รเปลี่ยนแปลงของส�รที่ได้ผลิตภัณฑ์ของ

ส�รทีแ่ตกต�่งจ�กส�รเดมิ	โดยอ�จสงัเกตจ�กก�รเปลีย่นสขีองส�ร	ก�รเกดิตะกอน	

ก�รเกิดฟองก๊�ซ	ก�รเกิดระเบิดหรือประก�ยไฟ	

	 ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีจะต้องมีส�รใหม่เกิดขึ้นเสมอ	 มีก�รเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบภ�ยใน	และมีผลทำ�ให้มีก�รเปลี่ยนแปลงสมบัติท�งก�ยภ�พของส�รด้วย 

ทำ�ให้ส�รใหม่ที่เกิดขึ้นมีสมบัติแตกต่�งไปจ�กส�รเดิม	 เช่น	 ก�รเกิดสนิมเหล็ก	 

ก�รเผ�ไหม้ของเชื้อเพลิง	ก�รสังเคร�ะห์ด้วยแสง	เป็นต้น
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 ตัวอย่�งก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมี

	 1.		โลหะโซเดียมทำ�ปฏิกิริย�กับนำ้�ได้ส�รใหม่	คือ	โซเดียมไฮดรอกไซด์	

และแก๊สไฮโดรเจน	

		 2.		ก�รเกิดสนิมเหล็ก

	 3.		ก�รเผ�ไหม้	ก�รสันด�ป

	 4.		ก�รหย่อนหินปูนลงในนำ้�กรด

	 5.		ก�รหมัก

	 6.		ก�รถลุงแร่

	 7.		ปฏิกิริย�ในแบตเตอรี่

	 8.		ผลไม้สุก	เนื้อเน่�

       

    

  การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ การสันดาป

 

    

  

 ผลไม้สุก  การหมัก
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบคว�มรู้ที่ 2

เรื่อง พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 พลงัง�นเคม	ี(Chemical	Energy)	เปน็พลงัง�นศกัยท์ีแ่ฝงอย่ใูนโครงสร�้ง 

ของส�ร	 เช่น	 อยู่ในรูปของนำ้�มันเชื้อเพลิง	 ไขมัน	 เป็นต้น	 ซึ่งเมื่อเกิดก�รเผ�ไหม้

จะปล่อยพลังง�นเคมีออกม�และนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้	 พลังง�นเคมีเป็นพลังง�น 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสำ�คัญกับสิ่งมีชีวิตม�ก	 พลังง�นเคมีเมื่อใช้ก�รเปลี่ยนแปลง

พลงัง�นระหว�่งระบบกบัสิง่แวดลอ้มเปน็เกณฑ	์จะแบง่ปฏกิริยิ�ได	้2	ประเภท	ดงันี้

 1.  ปฏิกิริย�ค�ยคว�มร้อน (Exothermic Reaction)	เป็นปฏิกิริย�

ที่เกิดขึ้นแล้วระบบจะค�ยพลังง�นให้กับสิ่งแวดล้อม

	 ตัวอย่�งก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีแบบค�ยคว�มร้อน	 โดยก�รทดลอง

หยดกลีเซอรีนลงบนเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์แมงก�เนต	 (ด่�งทับทิม)	 ไว้สักครู่	 

จะทำ�ให้เกิดปฏิกิริย�ค�ยคว�มร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้น	ดังภ�พ

 

ปฏิกิริยาระหว่างกลีเซอรีนกับด่างทับทิม
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 ตัวอย่�งปฏิกิริย�ค�ยคว�มร้อนในชีวิตประจำ�วัน	 เช่น	 ก�รเผ�ไหม้ของ

ส�รต่�งๆ	 ก�รย่อยอ�ห�รหรือสันด�ปอ�ห�รในร่�งก�ย	 ก�รระเบิด	 ก�รจุดพลุ	

เป็นต้น

 2.  ปฏิกิริย�ดูดคว�มร้อน (Endothermic Reaction)	เป็นปฏิกิริย�

ที่เกิดขึ้นแล้วระบบจะดูดพลังง�นจ�กสิ่งแวดล้อมทำ�ให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม 

เย็นลง	 สัมผัสจะรู้สึกเย็น	 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องใช้พลังง�น	 (Energy)	 ในก�รทำ�

กิจกรรมต่�งๆ	 ได้แก่	 ก�รห�ยใจ	 ก�รเจริญเติบโต	 ก�รเคลื่อนไหว	 ก�รขับถ่�ย	 

ก�รลำ�เลียงส�ร	 พลังง�นส่วนใหญ่ที่สิ่งมีชีวิตได้จ�กก�รสล�ยส�รอ�ห�ร 

ดว้ยกระบวนก�รท�งเคม	ีและพลงัง�นทีไ่ดเ้ปน็พลงัง�นเคม	ีซึง่พลงัง�นเคมจีะเกดิขึน้ได ้

จะต้องม�จ�กปฏิกิริย�เคมี
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบคว�มรู้ที่ 3

เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

ปฏิกิริย�เคมีในชีวิตประจำ�วัน

	 ในชีวิตประจำ�วันเร�จะต้องเกี่ยวข้องกับส�รหล�ยชนิด	 ซึ่งมีส�รเคมี

เป็นองค์ประกอบ	 ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจ�กก�รทำ�ปฏิกิริย�เคมีของส�รที่มีอยู่บน 

พื้นโลกเกือบทั้งสิ้น	 เมื่อเร�ทร�บวิธีก�รเกิดปฏิกิริย�แล้ว	 เร�ก็ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 

ม�ใช้ในก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	 และป้องกันก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีนั้นกับสิ่งต่�งๆ	 

ในชีวิตประจำ�วัน	เพื่อรักษ�สภ�พของสิ่งนั้นให้ส�ม�รถใช้ง�นได้น�นขึ้น	ในก�รจำ�แนก 

ส�รเคมีนั้น	 ส�ม�รถจำ�แนกไว้ดังนี้	 ส�รปรุงแต่งอ�ห�ร	 เครื่องดื่ม	 ส�รทำ�คว�ม

สะอ�ด	ส�รกำ�จัดแมลง	และส�รกำ�จัดศัตรูพืช	และเครื่องสำ�อ�ง	

ตัวอย่�งส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

	 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รชำ�ระล้�ง	เช่น	สบู่	แชมพู	ย�สีฟัน	ผงซักฟอก

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รแปรรูปและประกอบอ�ห�ร	 เช่น	 เกลือ	 นำ้�ต�ล	

นำ้�ส้มส�ยชู	ส�รกันบูด	สีผสมอ�ห�ร

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้เป็นย�รักษ�โรค

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รเกษตร	เช่น	ปุ๋ย	ย�ฆ่�แมลง	ย�ปร�บศัตรูพืช

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รแหล่งพลังง�น	เช่น	นำ้�มัน	ก๊�ซธรรมช�ติ	ถ่�นหิน

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่�งๆ	 เช่น	 แก้ว	

เซร�มิก	พล�สติก	กระด�ษ	ปูนซิเมนต์	สีท�บ้�น	ฯลฯ	แม้แต่เสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ย 

ของเร�เองกม็สีว่นประกอบม�จ�กส�รเคม	ีไดแ้ก	่เสือ้ผ�้ทีท่ำ�ม�จ�กเสน้ใยสงัเคร�ะห ์

จะเห็นได้ว่�ส�รเคมีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำ�วันของเร�เป็นอย่�งม�ก	แต่อย่�งไร

กต็�ม	ส�รเคมแีตล่ะชนดิกม็โีทษตอ่ร�่งก�ยอย่เูชน่เดยีวกนั	เชน่	ย�ฆ�่แมลงทีเ่จอืปน

ม�ในผักผลไม้	
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 ❖	 สี	ส�รกันบูด	ส�รเจือปน	หรือส�รปรุงแต่งอื่นๆ	ที่ผสมม�ในอ�ห�ร

 ❖	 เขม�่ไอเสยี	และก�๊ซทีป่ลอ่ยออกม�จ�กก�รเผ�ไหมข้องย�นพ�หนะ

เครื่องจักร

 ❖	 ก�รรับประท�นย�บ�งชนิดเป็นเวล�น�นๆ

 ❖	 ส�รเสพติด	ส�รระเหย	เช่น	สุร�	บุหรี่	ทินเนอร์

ผลผลิตจ�กปฏิกิริย�เคมี

	 จ�กก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีต่�งๆ	 ส�ม�รถนำ�ผลที่เกิดจ�กปฏิกิริย�เคมี 

ม�ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้

	 1.		โซด�ไฟ	ส�ม�รถนำ�ม�ทำ�คว�มสะอ�ดพื้น	เช่น	พื้นห้องนำ้�	เกิดจ�ก

ปฏิกิริย�ดังสมก�ร

โซเดียม + นำ้�     โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซด�ไฟ)

NaoH (s) + H
2
O (I)   Na + (ag) + OH- (ag)

	 2.	 โซด�ซกัผ�้	เกดิจ�กกระบวนก�รทีซ่บัซอ้นหล�ยขัน้ตอน	ในประเทศไทย

มักใช้กระบวนก�รที่เรียกว่�	โซลเวย์	(Solvay)	โดยมีส�รตั้งต้นเป็นโซเดียมคลอไรด์	

หินปูน	และแก๊สแอมโมเนีย
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โซเดียมคลอไรด์ + หินปูน     โซเดียมค�ร์บอเนต

	 3.	 ส�รที่ใช้ถลุงโลหะ	 ส่วนใหญ่นิยมใช้ในก�รอุตส�หกรรมถลุงแร่	 

เกิดปฏิกิริย�ดังสมก�ร

หินปูน   แคลเซียมออกไซด์

	 4.		ก�รเผ�แก้ว	 มนุษย์นำ�แก้วม�ผลิตเป็นเครื่องใช้ต่�งๆ	 เช่น	 แก้ว	 

จ�น	และขวดต่�งๆ	เป็นต้น	แก้วเกิดจ�กปฏิกิริย�ดังสมก�ร

ทร�ย + แคลเซียมออกไซด์ (ปูนข�ว) + โซเดียมค�ร์บอเนต (โซด�ซักผ้�)  แก้ว
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ทำ�อย่�งไรให้ปลอดภัยขณะใช้ส�รเคมี

						 1.		เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษแทน

						 2.		อ่�นฉล�กและปฏิบัติต�มวิธีก�รใช้ทุกครั้ง

	 3.		สวมถุงมือและเสื้อคลุมทุกครั้ง	 ถ้�ผลิตภัณฑ์ส�ม�รถทำ�ให้เกิด

อันตร�ยได้โดยก�รสัมผัสต่อผิวหนัง

						 4.		สวมแว่นต�ป้องกันส�รเคมี	ถ้�ผลิตภัณฑ์ส�ม�รถทำ�ให้เกิดอันตร�ย

ต่อต�

						 5.		ห้�มสวมคอนแทคเลนส์เมื่อใช้ตัวทำ�ละล�ยอินทรีย์	 เช่น	 ทินเนอร์	

เป็นต้น

						 6.		หยดุใชผ้ลติภณัฑท์นัทถี�้รูส้กึวงิเวยีน	ปวดทอ้ง	คลืน่ไส	้อ�เจยีน	หรอื

ปวดศีรษะ

						 7.		ควรใช้ผลิตภัณฑ์ส�รเคมี ในที่ที่ มีอ�ก�ศถ่ �ยเทได้สะดวก	 

ถ้�เป็นไปได้ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในที่โล่งแจ้ง

						 8.		ห้�มสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถติดไฟได้

	 9.		ห้�มผสมผลิตภัณฑ์ส�รเคมีเอง	 เนื่องจ�กส�รเคมีบ�งชนิดอ�จทำ�

ปฏิกิริย�ต่อกัน	เกิดเป็นไอควันพิษหรืออ�จระเบิดได้

						 10.	 พบแพทยท์นัทถี�้สงสยัว�่ไดร้บัส�รพษิหรอืไดร้บัอนัตร�ยเมือ่สมัผสั

กับส�รเคมีที่ใช้ภ�ยในบ้�น

วิธีหลีกเลี่ยงส�รเคมีอันตร�ยที่พบบ่อยในชีวิตประจำ�วัน

 1. ก�รซื้ออ�ห�รรับประท�น ให้เลือกอ�ห�รที่มีคุณภ�พมีประโยชน์

ถูกลักษณะ	เลือกก�รซื้ออ�ห�รที่ปรุงสุก	สะอ�ด	และมีภ�ชนะปิดเรียบร้อย
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ที่มา :  http://mutdteam.wordpress.com
 http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/index2.html

 2. ควรเลอืกใชเ้ครือ่งสำ�อ�งทีไ่มผ่สมส�รปรอท ผลติภณัฑท์ีผ่�่น อย. 

ต้องอ่�นสล�กก่อนใช้	 มีก�รตรวจสอบอ�ยุก�รใช้ง�น	 วันหมดอ�ยุ	 พย�ย�มเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมสี	 อุปกรณ์ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับก�รรับประท�นก็ควรเลือกใช้ให้ 

ถูกประเภท	 เช่น	 อุ่นอ�ห�รโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่�ให้ใช้กับเครื่องไมโครเวฟได้

เป็นต้น

 3. เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่�จ�กธรรมช�ต ิเนือ่งจ�กผลติภณัฑป์ระเภทนี้

มีคว�มปลอดภัยและไม่มีอันตร�ย

 4. หลีกเลี่ยงก�รใช้ขวดนำ้�พล�สติกใสซำ้�ๆ กันหล�ยครั้ง	 เพร�ะ

พล�สติกประเภทนี้มีอ�ยุก�รใช้ง�นสั้น	อ�จทำ�ให้เกิดส�รปนเปื้อนได้

 5. หลกีเลีย่งก�รรบัประท�นอ�ห�รกระปอ๋ง ใหพ้ย�ย�มกนิอ�ห�รสด

หรืออ�ห�รที่ปรุงเอง

 6. เลือกผักและผลไม้ที่สดและใหม่ เนื่องจ�กปัจจุบันผักและผลไม้

มักมีก�รใช้ย�ฆ่�แมลงและใช้ส�รเคมีเพื่อให้ผักผลไม้สด	 มีก�รใช้แว๊กเพื่อให้ 

ผลไม้เง�		เวล�รับประท�นควรล้�งให้สะอ�ดและปอกเปลือกผลไม้ที่แว๊กให้เง�

 7. เลือกสินค้�เกษตรและอ�ห�รที่มีคุณภ�พและคว�มปลอดภัย

โดยเลือกสินค้�ที่ได้รับเครื่องหม�ย	Q

 8. หลกีเลีย่งก�รใชปุ้ย๋เคมใีนสวนไมป้ระดบัทีบ่้�น	ใหเ้ลอืกใชปุ้ย๋หมกั

จ�กธรรมช�ติแทน
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ใบคว�มรู้ที่ 4

เรื่อง หินและก�รเปลี่ยนแปลง

	 หนิ	(Rock)	เปน็มวลของแขง็ทีป่ระกอบขึน้ดว้ยแรช่นดิเดยีวกนั	หรอืหล�ย
ชนิดรวมตัวกันอยู่ต�มธรรมช�ติ	หินแบ่งต�มลักษณะก�รเกิดออกเป็น	3	ประเภท	
คือ	หินอัคนี	หินตะกอน	และหินแปร	โดยพิจ�รณ�ลักษณะก�รเกิดต�มวัฏจักรหิน	
อย�่งไรกต็�มหนิแตล่ะประเภทยงัถกูแบง่ยอ่ยเปน็ชนดิ	โดยพจิ�รณ�จ�กขน�ดผลกึ	 
องค์ประกอบของตะกอน	 หรือลักษณะก�รแปรสภ�พ	 ขึ้นอยู่กับว่�หินชนิดนั้น 
เป็นหินประเภทใด	

ประเภทของหินต่�งๆ

 1. หนิอคัน ี(Igneus Rock) บ�งทเีรยีกว�่หนิภเูข�ไฟ	เปน็หนิทีเ่กดิจ�ก
ก�รเย็นตัวของล�ว�	 (Lava)	หรือหินหนืด	 (Magma)	ที่ปะทุจ�กเปลือกโลก	หรือ
ภูเข�ไฟ	หินอัคนีมีอยู่	2%	ของหินบนเปลือกโลก	ตัวอย่�งหินอัคนี	มีดังนี้

  1.1 หนิแกรนติ (Granite) เปน็หนิอคันแีทรกซอนทีเ่ยน็ตวัลงภ�ยใน
เปลอืกโลกอย�่งช�้ๆ	จงึมเีนือ้หย�บซึง่ประกอบดว้ยผลกึขน�ดใหญข่องแรค่วอรตซ ์
สเีท�ใส	แรเ่ฟลดส์ป�รส์ขี�วข่นุ	และแรฮ่อรน์แบลนด	์หนิแกรนติแขง็แรงม�ก	ช�วบ�้น 
ใชท้ำ�ครก	เชน่	ครกอ�่งศลิ�	ภเูข�หนิแกรนติมกัเตีย้และมยีอดมน	เนือ่งจ�กเปลอืกโลก 
ซึ่งเคยอยู่ชั้นบนสึกกร่อนผุพัง	เผยให้เห็นแหล่งหินแกรนิตซึ่งอยู่เบื้องล่�ง
  1.2 หนิบะซอลต ์(Basalt)	เปน็หนิอคันพี	ุเนือ้ละเอยีด	เกดิจ�กก�รเยน็ตวั
ของล�ว�	มีสีเข้มเนื่องจ�กประกอบด้วยแร่ไพร็อกซีนเป็นส่วนใหญ่	อ�จมีแร่โอลิวีน 
ปนม�ด้วย	 เนื่องจ�กเกิดขึ้นจ�กแมกม�ใต้เปลือกโลก	 หินบะซอลต์หล�ยแห่ง 
ในประเทศไทยเป็นแหล่งกำ�เนิดอัญมณี	(พลอยชนิดต่�งๆ)	เนื่องจ�กแมกม�ดันผนึกแร่ 
ซึ่งอยู่ลึกใต้เปลือกโลก	ให้โผล่ขึ้นม�เหนือพื้นผิว
  1.3 หนิไรโอไลต ์(Ryolite) เปน็หนิอคันพี	ุซึง่เกดิจ�กก�รเยน็ตวัของล�ว�
มีเนื้อละเอียดซึ่งประกอบด้วยผลึกแร่ขน�ดเล็ก	 มีแร่องค์ประกอบเหมือนกับหิน
แกรนติ	แตท่ว�่ผนกึเลก็ม�กจนไมส่�ม�รถมองเหน็ได	้สว่นม�กมสีชีมพแูละสเีหลอืง
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  1.4 หินแอนดีไซต์ (Andesite) เป็นหินอัคนีพุ	 ซึ่งเกิดจ�กก�ร
เย็นตัวของล�ว�ในลักษณะเดียวกับหินไรโอไรต์	 แต่มีองค์ประกอบของแมกนีเซียม
และเหล็กม�กกว่�จึงมีสีเขียวเข้ม
  1.5 หินพัมมิช (Pumice) เป็นหินแก้วภูเข�ไฟชนิดหนึ่ง	 ซึ่งมี
ฟองก๊�ซเล็กๆ	อยู่ในเนื้อม�กม�ยคล้�ยฟองนำ้�	มีส่วนประกอบเหมือนหินไรโอไลต์	
มีนำ้�หนักเบ�	ลอยนำ้�ได้	ช�วบ้�นเรียกว่�	หินส้ม	ใช้ขัดถูภ�ชนะทำ�ให้มีผิวว�ว
  1.6 หินออบซิเดียน (Obsedian)	เป็นหินแก้วภูเข�ไฟ	ซึ่งเย็นตัว
เร็วม�ก	จนผลึกมีขน�ดเล็กม�ก	เหมือนเนื้อแก้วสีดำ�

 2. หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rock) คือ	หินที่เกิดจ�ก
ก�รผุพังของหินอัคนีหรือหินแปรที่แตกตัวเป็นหินขน�ดเล็ก	 หรือเกิดจ�กก�รผุพัง 
ของซ�กพืชและซ�กสัตว์	 หรือทร�ย	 ดิน	 โคลน	 และแร่ธ�ตุต่�งๆ	 แล้วถูกลมและ 
นำ้�พัดพ�ม�ตกตะกอนทับถมและอัดตัวเป็นเวล�น�น	 หินชั้นมีอยู่	 75%	 ของหิน 
บนเปลือกโลกตัวอย่�งหินชั้นหรือหินตะกอน	มีดังนี้

  2.1 หนิกรวดมน (Congromorate)	หนิตะกอนเนือ้หย�บ	ประกอบดว้ย
เศษหินกรวดขน�ดตั้งแต่	 2	 มิลลิเมตรขึ้นไป	 ฝังอยู่ในเนื้อพื้นละเอียดขน�ดทร�ย 
หรือทร�ยแป้ง	 และมักมีวัตถุประส�นจำ�พวกแคลเซียมค�ร์บอเนต	 เหล็กออกไซด	์
ซิลิก�	หรือดินกรวดเหล่�นี้มีลักษณะมนหรือกลม	เพร�ะนำ้�พัดพ�ม�ไกลจ�กแหล่ง
กำ�เนิดเดิม	ใช้ทำ�หินประดับ	หินก่อสร้�ง
  2.2 หนิทร�ย (Sandstone)	หนิตะกอนเนือ้หย�บ	จบัดรูะค�ยมอื	
ประกอบด้วยเศษหินที่มีลักษณะกลม	 หรือเหลี่ยมขน�ดเม็ดทร�ย	 ประสมอยู่ 
ในเนื้อพื้น	 (Matrix)	 เนื้อละเอียด	 อ�จมีวัตถุประส�น	 เช่น	 ซิลิก�	 เหล็กออกไซด์	
หรอืแคลเซยีมค�รบ์อเนต	ประส�นเมด็เศษหนิต�่งๆ	ใหเ้ก�ะกนัแนน่แขง็	เมด็ทร�ย 
ที่ประกอบเป็นหินทร�ยส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดควอรตซ์ประม�ณร้อยละ	 85	 -	 90	
หินทร�ยมีสีต่�งๆ	 กัน	 เช่น	 แดง	 เหลือง	 นำ้�ต�ล	 เท�	 ข�ว	 อ�จเกิดจ�กก�ร 
ตกตะกอนเนือ่งจ�กนำ�้หรอืลม	ก�รแบง่ชนดิของหนิทร�ยขึน้อยูก่บัขน�ด	เมด็ตะกอน	 
แร่ที่ประกอบอยู่ในหิน	 โครงสร้�งภ�ยใน	 และชนิดของวัตถุประส�น	 ประโยชน์ 
ใช้ทำ�หินประดับ	หินแกะสลัก	หินลับมีด	
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  2.3 หนิดนิด�น (Shale)	หนิตะกอนเนือ้ละเอยีด	ประกอบดว้ย	แรด่นิ	
(Clay	Minerals)	 เป็นส่วนใหญ่	 แร่ดินนี้เป็นส�รผสมของอะลูมิเนียมซิลิเกตกับ
แมกนีเซียมซิลิเกตในสัดส่วนต่�งๆ	กัน	และมีคุณสมบัติ	คือ	ละเอียดม�ก	บี้กับนำ้�
แล้วเหนียวติดมือ	 ใช้ทำ�เครื่องปั้นดินเผ�	 เซร�มิก	 ใช้เป็นส่วนประกอบในก�รทำ�
ปูนซีเมนต์
  2.4 หนิปนู (Limestone)	หนิตะกอนเนือ้แนน่	ประกอบดว้ย	แคลเซยีม
ค�ร์บอเนตม�กกว่�ร้อยละ	50	โดยนำ้�หนัก	ได้แก่	แคลไซต์	หรืออ�จจะมีโดโลไมต์
ดว้ย	ซึง่ทำ�ปฏกิริยิ�กบักรดเกลอื	หนิปนูเกดิจ�กก�รทบัถมของซ�กเปลอืกหอยหรอื
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 ที่อ�ศัยอยู่ในทะเล	 หรือก�รตะกอนท�งเคมี	 ก�รตกผลึก	 ก�รเกิด 
ผลึกใหม่	หินปูนที่พบส่วนม�กจะมีซ�กฟอสซิล	เช่น	ซ�กหอย	ปะก�รัง	ประโยชน์	 
ใช้ทำ�หินประดับ	หินแกะสลัก	หินลับมีด
 3. หินแปร (Metamorphic Rock) คือ	 หินที่เกิดจ�กก�รแปรสภ�พ
ของหินอัคนีและหินชั้น	 ซึ่งได้รับคว�มร้อน	 แรงดัน	 และปฏิกิริย�เคมี	 แต่ยังไม่ถึง 
จุดหลอมเหลว	 จนทำ�ให้รูปร่�ง	 โครงสร้�ง	 และส่วนประกอบเปลี่ยนไป	 หินแปร 
บ�งชนิดยังแสดงเค้�เดิม	 บ�งชนิดผิดไปจ�กเดิมม�กจนต้องดูร�ยละเอียดของเนื้อใน 
หรือสภ�พสิ่งแวดล้อม	 แต่จะมีองค์ประกอบเดียวกับต้นกำ�เนิด	 แต่อ�จจะมีก�ร
ตกผลกึของแรใ่หม	่ทำ�ใหไ้ดแ้รห่รอืหนิชนดิใหม	่หนิแปรมอีย่	ู23%	ของหนิเปลอืกโลก 
ตัวอย่�งมีดังนี้
  3.1 หนิไนส ์(Gneiss)	หนิแปรเนือ้หย�บ	ประกอบดว้ย	แรค่วอรตซ	์
เฟลด์สป�ร์	 และไมก�	 สลับกันอยู่เป็นแถบ	 เกิดจ�กหินอัคนีถูกคว�มร้อน 
และคว�มดัน	 ทำ�ให้แยกแร่สีเข้มและสีอ่อนออกม�เรียงตัวขน�นเป็นริ้วหรือแถบ
ล�ยท�ง	 หยัก	 คดโค้ง	 ห่�งไม่สมำ่�เสมอ	 ประโยชน์ใช้ทำ�หินประดับ	 หินแกะสลัก	 
และก่อสร้�ง	
   3.2 หนิควอรต์ไซต ์(Quartzite)	หนิแปรเนือ้ละเอยีด	ประกอบดว้ย
แร่ควอรตซ์เป็นส่วนใหญ่	เนื้อละเอียด	เป็นผลึกคล้�ยนำ้�ต�ลทร�ย	แกร่งแต่เปร�ะ	
แปรสภ�พม�จ�กหินทร�ย	เนื่องม�จ�กได้รับคว�มร้อนและคว�มดันสูง	ประโยชน์
ใช้ทำ�หินก่อสร้�ง	อุตส�หกรรมแก้ว	และวัสดุทนไฟ
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   3.3 หินชนวน (Slate)	หินแปรเนื้อเนียน	 เกิดจ�กก�รแปรสภ�พ
หินดินด�น	 เนื่องจ�กได้รับคว�มร้อนและคว�มกดดัน	 ทำ�ให้มีเนื้อละเอียด	 แข็ง	
แซะออกได้เป็นแผ่นๆ	ผิวรอยแยกเรียบนวล	มีสีต่�งๆ	กัน	เช่น	เท�	ดำ�	แดง	ม่วง	 
และเขียว	ประโยชน์ใช้ทำ�กระด�นชนวน	หินประดับ	และกระเบื้องมุงหลังค�

  3.4 หนิออ่น (Marble) หนิแปรเนือ้ละเอยีด	ประกอบดว้ย	แรแ่คลไซต์
ตกผลึกใหม่	 มีขน�ดใหญ่ขึ้น	 เนื้อหินจะแววว�วขึ้น	 โดยม�กมีสีข�วแต่ก็พบสีอื่น	
เช่น	ชมพู	แดง	 เหลือง	นำ้�ต�ล	และดำ�	ทำ�ปฏิกิริย�กับกรดเกลือ	ประโยชน์ใช้ทำ�
หินประดับ	หินแกะสลัก	อุตส�หกรรมเคมี

ก�รเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมช�ติ

 กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของหิน

	 จ�กคว�มจำ�เป็นต้องใช้หินและแร่ต่�งๆ	 ม�กม�ย	 เพื่อก�รก่อสร้�ง 
และสร้�งผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	 จึงต้องค้นห�หินและแร่ธ�ตุต่�งๆ	 ม�ใช้ในก�รก่อสร้�ง	
ห�กเปน็ก�รกอ่สร�้งขน�ดใหญ	่เชน่	เขือ่น	ถนน	อ�ค�ร	ตอ้งมสีิง่เหล�่นีม้สีว่นทำ�ให ้
เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงไป
	 นอกจ�กนั้นภ�ยในเปลือกโลกของเร�มีแรงกดดันและอุณหภูมิสูงกว่� 
ที่ผิวโลกม�ก	 บริเวณเปลือกโลกชั้นในที่ประกอบด้วยหินหลอมเหลวละล�ย 
ที่ร้อนจัด	 เรียกว่�	 “หินหนืด”	 หินหนืดจะถูกแรงกดดันอัดไปต�มชั้นหิน	 ห�กมี 
แรงดันสูงม�กและชั้นหินไม่แข็งพอ	 หินหนืดจะดันชั้นหินทะลุขึ้นไปเป็นปล่อง	 
เรียกว่�	“ภูเข�ไฟระเบิด”	เมื่อหินหนืดเย็นตัวลงจะกล�ยเป็นหินอัคนี	เมื่อหินอัคนี 
สล�ยตัวและสึกกร่อนเป็นเศษหิน	 และตะกอนขน�ดต่�งๆ	 แล้วถูกพัดพ�ไป 
ทับถมจะเกิดสะสมตัวและแข็งตัวกล�ยเป็นหินตะกอนหรือหินชั้น	 ห�กหินตะกอน
ได้รับคว�มร้อนและแรงกดดันก็จะกล�ยเป็นหินแปร	 ห�กหินแปรและหินตะกอน
มีโอก�สจมลงใต้เปลือกโลก	 เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก	 ก็จะ 
หลอมตัวกล�ยเป็นหินหนืดที่เรียกว่�	 “แมกม�”	 และห�กแมกม�เกิดก�รแข็งตัว 
จะกล�ยเป็นหินอัคนีได้อีกครั้ง



34

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงและก�รหมุนเวียนของหินอัคนี	 หินตะกอน 
หรือหินชั้นและหินแปรนี้	เรียกว่�	“วัฏจักรของหิน”

วัฏจักรของหิน

	 นอกจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พของหินอัคนี	 หินตะกอน	 และหินแปร
กลับไปกลับม�ต�มวัฏจักรของหินแล้ว	 หินเหล่�นี้ยังมีก�รเปลี่ยนแปลงโดยหิน 
จะมีก�รผุพังอยู่กับที่	ซึ่งแบ่งเป็น
	 1.	ก�รผุพังอยู่กับที่ท�งก�ยภ�พ	 เป็นก�รแตกสล�ยของหินเป็นชิ้นเล็ก 
ชิ้นน้อยลงเรื่อยๆ	 ซึ่งจะได้เศษหินที่มีองค์ประกอบไม่ต่�งจ�กหินต้นกำ�เนิด	 เช่น	 
ก�รผุพังของหินเนื่องจ�กนำ้�แข็ง	ก�รระเบิดหิน	เป็นต้น
			 2.	ก�รผพุงัอยูก่บัทีท่�งเคม	ีเกดิจ�กนำ�้ฝนละล�ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์
ทำ�ให้นำ้�ฝนมีสภ�พเป็นกรดค�ร์บอนนิก	ส�ม�รถกัดกร่อนหินให้เกิดก�รผุพังได้
	 3.	 ก�รผุพังอยู่กับที่ท�งชีวภ�พ	 เกิดขึ้นโดยก�รกระทำ�ของสิ่งมีชีวิต	 
โดยเฉพ�ะอ�จเกิดจ�กก�รเติบโตของร�กพืช	 ทำ�ให้เกิดรอยแยกและรอยแตก 
ในหินทำ�ให้หินแตกเป็นเศษหิน	 เมื่อรวมกับก�รเน่�เปื่อยผุพังของซ�กพืชซ�กสัตว์
จะกล�ยเป็นดิน	 บริเวณที่เกิดกระบวนก�รนี้อ�จแผ่ขย�ยได้กว้�งขว�งส่วนใหญ่ 
เกิดขึ้นบริเวณชั้นบนของเปลือกโลก

ที่ม� :  http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/ksa212/8...rocks_
 properties.html
 http://sites.google.com/site/stonesandminerals/prapheth_khxng_him
 http://dearthamonwan.wordpress.com
 http://dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_weh/main.phy?filename=rocks
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 1 

เรื่อง ปฏิกิริย�เคมี

(สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2)

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนศึกษ�ค้นคว้�และสรุปองค์คว�มรู้เกี่ยวกับปฏิกิริย�เคมี	

	 แล้วเขียนเป็นแผนผังคว�มคิด	(Mind	Mapping)	ให้เข้�ใจง่�ยๆ
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 2 

เรื่อง พลังง�นกับก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

(สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2)

คำ�ชี้แจง ใหน้กัเรยีนศกึษ�คน้คว�้และสรปุองคค์ว�มรูเ้กีย่วกบัพลงัง�นกบัก�รเกดิ

 ปฏิกิริย�เคมี	แล้วเขียนเป็นแผนผังคว�มคิด	(Mind	Mapping)	ให้เข้�ใจง่�ยๆ
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 3 

เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

(สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2)

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนศึกษ�ค้นคว้�และสรุปองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ส�รเคมี

	 ในชีวิตประจำ�วัน	 แล้วเขียนเป็นแผนผังคว�มคิด	 (Mind	Mapping)	 

	 ให้เข้�ใจง่�ยๆ
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 4

เรื่อง หินและก�รเปลี่ยนแปลง

(สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6)

คำ�ชี้แจง ใหน้กัเรยีนศกึษ�คน้คว้�และสรปุองคค์ว�มรูเ้กีย่วกบัหนิและก�รเปลีย่นแปลง

	 แล้วเขียนเป็นแผนผังคว�มคิด	(Mind	Mapping)	ให้เข้�ใจง่�ยๆ
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินผลง�น

ชื่อ	-	น�มสกุล.........................................................................ชั้น............................

กิจกรรม...................................................................................................................

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินผลง�นของนักเรียน	 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ 

	 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน	(ดูเกณฑ์ก�รให้คะแนน)

   ผู้ประเมิน

 ประเด็นที่ประเมิน ตนเอง เพื่อน ครู

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

	 1.		ผลง�นตรงกับจุดประสงค์ที่กำ�หนด     

	 2.		ผลง�นมีคว�มถูกต้องสมบูรณ ์

	 3.		ผลง�นมีคว�มคิดสร้�งสรรค์	

	 4.		ผลง�นมีคว�มเป็นระเบียบ	

	 5.		ผลง�นเสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด

   รวม   

   รวมทุกร�ยก�ร 

   เฉลี่ย

	 ผู้ประเมิน..........................................
	 	 ............./............/............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

                      คะแนน
 ประเด็นที่ประเมิน
  4 3 2 1

1.	ผลง�นตรงกับ

จุดประสงค์ 

ที่กำ�หนด

2.	ผลง�นมี

คว�มถูกต้อง

สมบูรณ์	

3.	ผลง�นมีคว�ม

คิดสร้�งสรรค์

4.	ผลง�น

มีคว�มเป็น

ระเบียบ	

ผลง�น

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์

ทุกประเด็น

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ถูกต้อง 

ครบถ้วน

ผลง�น

แสดงออก

ถึงคว�มคิด

สร้�งสรรค์	

แปลกใหม่	 

และเป็นระบบ

ผลง�นมีคว�ม

เป็นระเบียบ	

แสดงออกถึง

คว�มประณีต

ผลง�น

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์

เป็นส่วนใหญ่

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

ผลง�น 

มีแนวคิด 

แปลกใหม่	

แต่ยังไม่เป็น

ระบบ	

 

ผลง�นส่วน

ใหญ่มีคว�ม

เป็นระเบียบ

แต่ยังมีข้อ

บกพร่อง 

เล็กน้อย

ผลง�น

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์

บ�งประเด็น

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ถูกต้อง

เป็นบ�ง

ประเด็น	

ผลง�น 

มีคว�มน่�สนใจ	

แต่ยังไม่มี

แนวคิด 

แปลกใหม่

ผลง�นมีคว�ม

เป็นระเบียบ	

แต่มีข้อ

บกพร่อง 

บ�งส่วน

ผลง�น 

ไม่สอดคล้อง

กับจุดประสงค์

  

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ไม่ถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลง�น 

ไม่แสดง 

แนวคิดใหม่

ผลง�น 

ส่วนใหญ่

ไม่เป็นระเบียบ	

และมีข้อ

บกพร่อง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                      คะแนน
 ประเด็นที่ประเมิน
  4 3 2 1

5.	ผลง�นเสร็จ

ต�มเวล� 

ที่กำ�หนด

ส่งผลง�น 

ต�มเวล� 

ที่กำ�หนด

ส่งผลง�น 

ช้�กว่�เวล� 

ที่กำ�หนด	

1	-	2	วัน

ส่งผลง�น 

ช้�กว่�เวล� 

ที่กำ�หนด	

3	-	5	วัน

ส่งผลง�น 

ช้�กว่�เวล� 

ที่กำ�หนด	 

5	วันขึ้นไป

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	17	-	20	 หม�ยถึง	ดีม�ก

	 คะแนน	13	-	16	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	9	-	12	 หม�ยถึง	พอใช้

	 คะแนน	5	-	8	 หม�ยถึง	ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   คะแนน
 ร�ยก�รประเมิน
  3 2 1

แบบประเมินกระบวนก�รทำ�ง�นกลุ่ม
กลุม่ที	่(ชือ่กลุม่)	..........................................................................................................

สม�ชิกในกลุ่ม	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินก�รทำ�ง�นของนักเรียน	 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓

 ในช่องที่ตรงกับคว�มเป็นจริง	เป็นร�ยกลุ่ม

	 1.	มีก�รปรึกษ�และว�งแผนร่วมกันก่อน 

	 	ก�รทำ�ง�น   

	 2.	มีก�รแบ่งหน้�ที่อย่�งเหม�ะสมและทำ� 

	 	ต�มหน้�ที่ทุกคน	

	 3.	มีก�รปฏิบัติง�นต�มขั้นตอน	 	 	

	 4.	มีก�รให้คว�มช่วยเหลือ	 	 	

	 5.	ส�ม�รถทำ�ง�นได้สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์  

	 6.	ทำ�ง�นเสร็จทันต�มกำ�หนดเวล�   

	 7.	มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์	 	 	

	 8.	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ประยุกต์ใช้   

	 9.	ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�กลุ่มอื่นได้   

	10.	เก็บวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อย	หลังเลิกปฏิบัติง�น	

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3		 คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่�เสมอ		 	

	 2		 คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		 	

	 1		 คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ�งครั้ง			

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	24	-	30	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	17	-	23	 หม�ยถึง	พอใช้

	 คะแนน	10	-	16	 หม�ยถึง	ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินพฤติกรรมก�รทำ�ง�นของนักเรียน (ร�ยบุคคล)

ชื่อ	-	น�มสกุล........................................................เลขที่.................ชั้น...................

คำ�ชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมก�รทำ�ง�นของนักเรียน	 แล้วเขียน

	 เครื่องหม�ย	✓	ในช่องที่ตรงกับคว�มเป็นจริง

 ลำ�ดับ           ระดับคะแนน
  พฤติกรรมที่สังเกต ที ่  สมำ่�เสมอ บ่อยครั้ง บ�งครั้ง ไม่ปฏิบัติ
   (3) (2) (1) (0)

	 1	 มีส่วนร่วมในก�รแสดง 

	 	 คว�มคิดเห็น	 	 	 	

	 2	 มีคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น    

	 3	 รับผิดชอบในง�นที่ได้รับ 

	 	 มอบหม�ย	 	 	 	

	 4	 มีขั้นตอนในก�รทำ�ง�นอย่�ง 

	 	 เป็นระบบ	 	 	 	

	 5	 ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นอย่�ง 

	 	 เหม�ะสม	 	 	 	

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3		 คะแนน	หม�ยถึง	ปฏิบัติเป็นประจำ�สมำ่�เสมอ	 

	 2		 คะแนน	หม�ยถึง	ปฏิบัติบ่อยครั้ง		

	 1		 คะแนน	หม�ยถึง	ปฏิบัติเป็นบ�งครั้ง		

	 0	 คะแนน	หม�ยถึง	ไม่ปฏิบัติ	

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	11	-	15	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	6	-	10	 หม�ยถึง	พอใช้

	 คะแนน	0	-	5	 หม�ยถึง	ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

คำ�ชี้แจง	 ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่�งเรียนและนอก

	 เวล�เรียน	แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน	

   
สมรรถนะที่ประเมิน

             ระดับคะแนน

    3 2 1

1.  คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร

	 1.1		 มีคว�มส�ม�รถในก�รรับ	-	ส่งส�ร	 	 	

	 1.2		 มีคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	คว�มคิด 

	 	 คว�มเข้�ใจของตนเองโดยใช้ภ�ษ�อย่�งเหม�ะสม	 	 	

	 1.3		 ใช้วิธีก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม	 	 	

2.  คว�มส�ม�รถในก�รคิด

	 2.1		 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์เพื่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 	 	

	 2.2		 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดเป็นระบบเพื่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 	 	

3.  คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�

	 3.1		 แก้ปัญห�โดยใช้เหตุผล	 	 	

	 3.2		 แสวงห�คว�มรู้ม�ใช้ในก�รแก้ปัญห�	 	 	

	 3.3		 ตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น   

4.  คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต

	 4.1		 ทำ�ง�นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยคว�มสัมพันธ์อันดี   

	 4.2		 มีวิธีแก้ไขคว�มขัดแย้งอย่�งเหม�ะสม	
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   
สมรรถนะที่ประเมิน

             ระดับคะแนน

    3 2 1

5.  คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี

	 5.1		 เลือกใช้ข้อมูลในก�รพัฒน�ตนเองอย่�งเหม�ะสม	 	 	

	 5.2		 เลือกใช้ข้อมูลในก�รทำ�ง�นและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

	 	 อย่�งเหม�ะสม

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่�เสมอ		

	 2	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		

	 1	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นบ�งครั้ง		
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่�เสมอ		

	 2	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		

	 1	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นบ�งครั้ง		

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำ�ชี้แจง 	 ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่�งเรียนและนอก

	 เวล�เรียน	แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน	

  คุณลักษณะ 
ร�ยก�รที่ประเมิน

             ระดับคะแนน

  อันพึงประสงค์  3 2 1

1.	มีวินัย	 1.1		เข้�เรียนตรงเวล�	 	 	

	 	 1.2		แต่งก�ยเรียบร้อยเหม�ะสมกับก�ลเทศะ

	 	 1.3		ปฏิบัติต�มกฎระเบียบของห้อง

2.	ใฝ่เรียนรู้	 2.1		แสวงห�ข้อมูลจ�กแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ

	 	 2.2		มีก�รจดบันทึกคว�มรู้อย่�งเป็นระบบ

	 	 2.3	 สรุปคว�มรู้ได้อย่�งมีเหตุผล	 	 	

3.		มุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น	 3.1		มีคว�มตั้งใจและพย�ย�มในก�รทำ�ง�น

	 	 	 ที่ได้รับมอบหม�ย	 	 	

	 	 3.2		มีคว�มอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค	 

	 	 	 เพื่อให้ง�นสำ�เร็จ 
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1. แนวคิด/ทฤษฎี

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบวิทย�ศ�สตร์	 (Scientific	 Method)	 

เปน็กระบวนก�รเรยีนรูท้ีไ่ดน้ำ�ระเบยีบวธิกี�รท�งวทิย�ศ�สตรม์�ใชแ้สวงห�คว�มรู	้ 

โดยผูเ้รยีนคดิคน้ห�วธิกี�รแกป้ญัห�ต�่งๆ	อย�่งเปน็ระบบ	โดยใชล้ำ�ดบัขัน้ก�รสอน 

ทั้ง	5	ขั้น	ดังต่อไปนี้

	 1.1		ขั้นกำ�หนดปัญห�	 เป็นขั้นที่ผู้สอนนำ�เสนอปัญห�ให้ผู้ เรียน 

คิดห�คำ�ตอบ	 เพร�ะปัญห�จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�มสนใจ	 อย�กรู้อย�กเห็น	 

เกิดคว�มกระตือรือร้นที่จะแก้ไข	 สำ�หรับปัญห�ที่ใช้ในก�รเรียนรู้นั้นควรจะเป็น

ปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน	 ซึ่งผู้สอนอ�จนำ�เสนอได้หล�ยวิธี	 เช่น	 ก�รนำ�เสนอ 

วัตถุสิ่งของ	เหตุก�รณ์	หรือสถ�นก�รณ์บ�งอย่�งที่เป็นปัญห�แก่ผู้เรียน	เป็นต้น

	 1.2		ขั้นกำ�หนดสมมติฐ�น	 เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐ�น 

เพือ่ค�ดคะเนคำ�ตอบหรอืส�เหตขุองปญัห�จ�กคว�มรูแ้ละประสบก�รณเ์ดมิ	รวมทัง้ 

ให้ผู้เรียนว�งแผนห�วิธีก�รที่จะค้นคว้�ห�ข้อมูลม�จ�กแหล่งต่�งๆ	 เพื่อทดสอบ 

สมมติฐ�นอันจะนำ�ไปสู่คำ�ตอบของปัญห�

	 1.3		ขั้นรวบรวมข้อมูล	 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�ค้นคว้�	 เพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มลูต�มแผนทีว่�งไว	้ซึง่อ�จจะเปน็ก�รศกึษ�จ�กตำ�ร�	ก�รสมัภ�ษณผ์ูเ้ชีย่วช�ญ	

ก�รสืบค้นข้อมูลจ�กแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ	 หรือทำ�ก�รทดลองแล้วจดบันทึกและ 

รวบรวมข้อมูล	 ซึ่งในขั้นนี้จะเป็นขั้นของก�รทดลองและลงมือแก้ปัญห�ด้วย	 

จึงเป็นขั้นก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเองโดยก�รปฏิบัติจริงเป็นส่วนใหญ่

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 1.4		ขั้นทดสอบสมมติฐ�น	 เป็นขั้นที่ผู้เรียนนำ�ข้อมูลที่รวบรวมได้ม� 

ทำ�ก�รวิเคร�ะห์	วินิจฉัยว่�มีคว�มถูกต้อง	เที่ยงตรง	และเชื่อถือได้ม�กน้อยเพียงใด	 

และวิเคร�ะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป

	 1.5		ขั้นสรุปและประเมินผล	 เป็นขั้นสรุปและก�รนำ�ไปใช้ดำ�เนินก�ร 

ดังนี้

	 	 1)		 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปข้อค้นพบเรียบเรียงให้เป็น 

หลักก�ร	 แนวท�ง	 หรือระเบียบ	 โดยอ�จเรียบเรียงเป็นเรื่องหรือบทคว�ม	 

เพื่อก�รนำ�ไปใช้			

	 	 2)	 ตรวจสอบและพิจ�รณ�ว่�ผลก�รศึกษ�ทดลองนั้นได้ผล

สอดคล้องกับสมมติฐ�นไว้ล่วงหน้�หรือไม่	ถ้�ไม่สอดคล้องต้องแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง

ต่อไป

กรณีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2

2. วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

	 2.1		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถทดลอง	 และอธิบ�ยก�รเปลี่ยนแปลง 

สมบัติมวล	 และพลังง�นเมื่อส�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 รวมทั้งอธิบ�ยปัจจัยที่มีผลต่อ

ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 2.2		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถทดลอง	 อธิบ�ย	 และเขียนสมก�รเคมี 

ของปฏิกิริย�ของส�รต่�งๆ	และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์

	 2.3		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถสืบค้นข้อมูลและอภิปร�ยผลของส�รเคมี	

ปฏิกิริย�เคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

	 2.4		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถสืบค้นข้อมูลและอธิบ�ยก�รใช้ส�รเคมี 

อย่�งถูกต้อง	ปลอดภัย	วิธีป้องกัน	และแก้ไขอันตร�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้ส�รเคมี
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.  คว�มสอดคล้อง/คว�มเชื่อมโยง

	 3.1		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2

	 3.2		ส�ระที่	3	ส�รและสมบัติของส�ร

	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	3.2	 เข้�ใจหลักก�รและธรรมช�ติของ 

ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะของส�ร	 ก�รเกิดส�รละล�ย	 ก�รเกิดปฏิกิริย�	 

มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์	 สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้	 และ 

นำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์

	 	 ตัวชี้วัด	

	 	 ว	3.2	ม.2/1		 ทดลองและอธิบ�ยก�รเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล	 

และพลังง�นเมื่อส�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 รวมทั้ง

อธิบ�ยปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

					 			 ว	3.2	ม.2/2		 ทดลอง	อธิบ�ย	และเขียนสมก�รเคมีของปฏิกิริย�

ของส�รต่�งๆ	และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์

	 			 ว	3.2	ม.2/3		 สืบค้นข้อมูลและอภิปร�ยผลของส�รเคมี	ปฏิกิริย�

เคมี	ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

							 	 ว	3.2	ม.2/4		 สบืคน้ขอ้มลูและอธบิ�ยก�รใชส้�รเคมอีย�่งถกูตอ้ง	

ปลอดภัย	 วิธีป้องกันและแก้ไขอันตร�ยที่เกิดขึ้น 

จ�กก�รใช้ส�รเคมี

	 3.3	 ส�ระที่	8	ธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

		 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	8.1		ใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 ก�รแก้ปัญห�	 รู้ว่�ปร�กฏก�รณ์ท�ง

ธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน	 ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้

ภ�ยใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวล�นัน้ๆ	เข�้ใจว�่วทิย�ศ�สตร	์เทคโนโลย	ี

สังคม	และสิ่งแวดล้อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
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	 	 ตัวชี้วัด	

	 	 ว	8.1	ม.2/1		 ตั้งคำ�ถ�มที่กำ�หนดประเด็น	 หรือตัวแปรที่สำ�คัญ 

ในก�รสำ�รวจ	ตรวจสอบ	หรอืศกึษ�	คน้คว�้เรือ่งทีส่นใจ 

ได้อย่�งครอบคลุมและเชื่อถือได้

	 	 ว	8.1	ม.2/2		 สร�้งสมมตฐิ�นทีส่�ม�รถตรวจสอบได	้และว�งแผน

ก�รสำ�รวจ	ตรวจสอบหล�ยๆ	วิธี	

	 	 ว	8.1	ม.2/3		 เลอืกเทคนคิวธิกี�รสำ�รวจ	ตรวจสอบ	ทัง้เชงิปรมิ�ณ 

และเชิงคุณภ�พที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย	 

โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหม�ะสม

	 	 ว	8.1	ม.2/4	 รวบรวมขอ้มลู	จดัทำ�ขอ้มลูเชงิปรมิ�ณ	และคณุภ�พ

	 	 ว	8.1	ม.2/5	 วิ เคร�ะห์และประเมินคว�มสอดคล้องของ 

ประจกัษพ์ย�นกบัขอ้สรปุทัง้ทีส่นบัสนนุหรอืขดัแยง้ 

กับสมมติฐ�น	 และคว�มผิดปกติของข้อมูลจ�ก 

ก�รสำ�รวจตรวจสอบ

4.  กระบวนก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

 4.1  กิจกรรมก�รเรียนรู้

   ขั้นที่ 1 กำ�หนดปัญห�

	 	 	 ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดส้งัเกตจ�กสถ�นก�รณห์รอืของจรงิ 

และใช้คำ�ถ�มกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคว�มสนใจ	 และตั้งคำ�ถ�มโดยครูนำ� 

ตะปูเหล็กที่เป็นสนิมม�ให้นักเรียนสังเกต	 แล้วตั้งคำ�ถ�มให้นักเรียนร่วมอภิปร�ย

ในประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 1)		 นักเรียนคิดว่�ตะปูเหล็กที่เป็นสนิม	เกิดจ�กอะไร

	 							 2)		 ก�รเปลี่ยนแปลงนี้	 ทำ�ให้เกิดส�รใหม่ขึ้นม�หรือไม่	 

	 	 	 	 เพร�ะอะไร	



53

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐ�น

	 	 	 3)		 ครูให้นักเรียนร่วมกันค�ดคะเนคำ�ตอบ	 ก�รเกิดสนิม 

ที่ตะปูเหล็ก	 และคิดห�วิธีทดลองที่จะทร�บก�รเกิดสนิมที่ตะปูเหล็ก	 และ 

ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งดังกล่�ว	ทำ�ให้เกิดส�รใหม่ขึ้นม�หรือไม่	เพร�ะอะไร	

   ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล

	 	 	 4)		 ครูอธิบ�ยคว�มหม�ยของก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีและ 

ยกตวัอย�่งผลของปฏกิริยิ�เคมใีหน้กัเรยีนทร�บ	เชน่	ก�รเกดิสนมิ	ก�รขึน้ร�	ก�รเผ�ไหม	้ 

ก�รละล�ย	ก�รย่อยอ�ห�ร	ก�รสล�ยตัว	ก�รเดือด	และก�รกล�ยเป็นแก๊ส	เป็นต้น

	 	 	 5)		 นักเรียนศึกษ�	 ค้นคว้�	 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม	 โดยแบ่ง 

นกัเรยีนออกเปน็กลุม่	กลุม่ละประม�ณ	4	-	5	คน	ศกึษ�ใบคว�มร้	ูเรือ่ง	ปจัจยัทีม่ผีล

ต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	อันตร�ยที่เกิดจ�กก�รใช้ส�รเคมีบ�งชนิด	และผลกระทบ 

ของก�รใชส้�รเคมตีอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม	จ�กใบคว�มรูท้ีค่รเูตรยีมม�ให	้และ

ค้นคว้�เพิ่มเติมจ�กหนังสือ	 ว�รส�ร	 ส�ร�นุกรมวิทย�ศ�สตร์	 ส�ร�นุกรมสำ�หรับ

เย�วชน	และอินเทอร์เน็ต

   ขั้นที่ 4 ทดสอบสมมติฐ�น  

	 	 	 6)		 นักเรียนแต่ละกลุ่มว�งแผนก�รทดลอง	 โดยว�งแผน

กำ�หนดหัวข้อดังนี้

	 	 	 	 6.1)			จุดประสงค์ก�รทดลอง			 	

	 	 	 	 6.2)			วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

	 	 	 	 6.3)			ออกแบบวิธีก�รทดลอง	และก�รบันทึกผล

	 	 	 	 6.4)			ทดลอง	บันทึกผลและวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 	 	 	 6.5)			สรุปผลก�รทดลอง

	 	 	 	 6.6)			ตอบคำ�ถ�มท้�ยกิจกรรม 



54

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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	 	 	 7)	 นกัเรยีนแตล่ะกลุม่ทำ�ก�รทดลองต�มวธิดีำ�เนนิก�รทดลอง 

ที่ร่วมกันคิดออกแบบไว้	 สังเกตผลที่เกิดขึ้น	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 และบันทึกผล

ก�รทดลอง	 และช่วยกันเขียนร�ยง�นก�รทดลองต�มขั้นตอนของวิธีก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์

	 	 	 8)		 วิเคร�ะห์ผลก�รทดลอง	โดยตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

	 	 	 	 8.1)		 ก�รทดลองครั้งนี้เกิดปฏิกิริย�เคมีหรือไม่	 สังเกต

จ�กสิ่งใด

	 	 	 	 8.2)		 นักเรียนส�ม�รถเร่งให้เกิดปฏิกิริย�เคมีด้วยวิธีก�รใด

	 	 	 	 8.3)		 ผลสรุปก�รทดลองนี้คืออะไร

   ขั้นที่ 5 สร้�งข้อสรุป

	 	 	 9)		 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจ�กก�รศึกษ�ส�รเคมี 

ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 อันตร�ยที่เกิดจ�กก�รใช้ส�รเคมีบ�งชนิด	 

และผลกระทบของก�รใช้ส�รเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	โดยเขียนเป็นแผนที่

คว�มคดิ	(Concept	Map)	หรอืแผนผงัคว�มคดิ	(Mind	Mapping)	ลงในใบกจิกรรม

   ขั้นที่ 6 นำ�ไปประยุกต์ใช้

	 	 	 10)	 ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอกิจกรรมก�รแสดง	Science	show	

เกี่ยวกับก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

 4.2  สื่อประกอบก�รเรียนรู้

	 	 1)	 ใบคว�มรู้ที่	1	เรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 	 2)	 ใบคว�มรู้ที่	2	เรื่อง	ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

	 	 3)	 ใบกิจกรรมที่	1	เรื่อง	ก�รออกแบบก�รทดลอง

	 	 4)	 ใบกิจกรรมที่	2	เรื่อง	ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน
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 4.3  ก�รวัดและประเมินผล

	 	 1)	 ประเมินทักษะก�รทดลองระหว่�งทำ�กิจกรรม

	 	 2)	 ประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

	 	 3)	 ประเมินผลง�น	 ก�รแสดง	 Science	 Show	 เกี่ยวกับ 

ก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

	 	 4)	 สังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

	 	 5)	 สังเกตพฤติกรรมก�รเข้�ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

	 	 6)	 ประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

	 	 7)	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำ�ม�ใช้)

	 5.1		ผู้เรียนได้ทำ�กิจกรรมด้วยตนเองอย่�งละเอียดทุกขั้นตอน

	 5.2		ผู้เรียนได้ฝึกว�งแผนก�รทำ�ง�น	และก�รแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง

	 5.3		ผู้เรียนได้ฝึกศึกษ�ค้นคว้�	 รวบรวมข้อมูล	 และนำ�ข้อมูลคว�มรู้ 

ม�จัดกระทำ�ด้วยตนเอง

	 5.4		ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กสื่อและแหล่งเรียนรู้อย่�งหล�กหล�ย

	 5.5		ผ้เูรยีนไดใ้ชก้�รคดิผ�่นก�รนำ�เสนอผลง�นดว้ยก�รแสดง	Science	

Show	

6.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน (คว�มรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1  คว�มรู้ : ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปฏิกิริย�เคมี	ปัจจัย

ที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	และสมก�รเคมี
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 6.2  สมรรถนะ : ผู้ เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	 ก�รคิด

ก�รแก้ปัญห�	ก�รใช้ทักษะชีวิต	และก�รใช้เทคโนโลยี

 6.3  คุณลักษณะ :	ผู้เรียนมีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 น�งอรจิร�		แก้วนิล	 	 โรงเรียนบ้�นสะเด�	(ส�มัคคีวิทย�)				

	 	 	 	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 	 	 	 ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	3
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ภาคผนวก

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 2 เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ก�รออกแบบก�รทดลอง

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ แบบประเมินทักษะก�รทดลอง

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินทักษะก�รทดลอง

 ❖ แบบประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

 ❖ แบบประเมินผลง�นก�รแสดง Science Show เกี่ยวกับ

  ก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

 ❖ เกณฑก์�รประเมนิผลง�นก�รแสดง Science Show เกีย่วกบั

  ก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

 ❖ แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

 ❖ เกณฑ์ก�รสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

 ❖ แบบสังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่ม

 ❖  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ใบคว�มรู้ที่ 1

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 จะเป็นก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมีที่เกิดขึ้นและ
ได้ส�รชนิดใหม่	(Product)	ซึ่งมีคุณสมบัติต่�งจ�กส�รตั้งต้น	(Reactant)	และจะมี 
ก�รเปลี่ยนแปลงพลังง�นเกิดขึ้นด้วย	 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 
ซึ่งปฏิกิริย�เคมีที่เกิดขึ้นบ�งปฏิกิริย�เกิดขึ้นเร็ว	บ�งปฏิกิริย�เกิดขึ้นช้�	ขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยดังต่อไปนี้

 1. สมบัติของส�รตั้งต้น

	 	 ส�รแต่ละชนิดมีสมบัติต่�งกัน	 จึงมีคว�มว่องไวต่อก�รเกิดปฏิกิริย�
ต่�งกันด้วย	 เช่น	 แมกนีเซียมส�ม�รถทำ�ปฏิกิริย�กับส�รละล�ยกรดและเกิดเป็น
แก๊สไฮโดรเจนได้อย่�งรวดเร็ว	 แต่แมกนีเซียมจะทำ�ปฏิกิริย�กับออกซิเจนได้ช้�	 
หรือโลหะโซเดียมทำ�ปฏิกิริย�กับนำ้�เย็นได้เร็วม�ก	 ขณะที่โลหะแมกนีเซียมจะทำ� 
ปฏิกิริย�กับนำ้�เย็นได้ช้�	แต่จะเกิดเร็วขึ้นเมื่อทำ�ปฏิกิริย�กับนำ้�ร้อน	เป็นต้น

 2. คว�มเข้มข้นของส�รตั้งต้น

	 	 ส�รตั้งต้นที่มีคว�มเข้มข้นม�ก	 ปฏิกิริย�จะเกิดเร็ว	 เนื่องจ�ก 
คว�มเข้มข้นของส�รที่ม�กจะมีอนุภ�คของส�รอยู่รวมกันอย่�งหน�แน่น	 อนุภ�ค
ของส�รจึงมีโอก�สชนกันแล้วเกิดปฏิกิริย�ได้รวดเร็ว	 เช่น	 ปฏิกิริย�ระหว่�งโลหะ
กับกรด	ถ้�ใช้กรดที่มีคว�มเข้มข้นสูงเป็นส�รตั้งต้นจะทำ�ให้โลหะถูกกัดกร่อนเร็ว

 3. พื้นที่ผิวของส�รตั้งต้น

	 	 พื้นที่ผิวของส�รตั้งต้นจะมีผลต่อปฏิกิริย�เคมี	 เช่น	 ส�รตั้งต้นที่มี
สถ�นะเป็นของแข็งกับส�รอีกชนิดหนึ่งที่มีสถ�นะเป็นของเหลว	 ก�รเพิ่มพื้นที่ผิว 
ทีเ่พิม่ขึน้จะทำ�ใหข้องแขง็มพีืน้ทีส่มัผสักบัของเหลวม�กขึน้	ก�รเกดิปฏกิริยิ�กเ็รว็ขึน้	 
เชน่	ก�รเคีย้วอ�ห�รใหล้ะเอยีดกอ่นกลนืลงทอ้ง	เพร�ะชว่ยใหอ้�ห�รมขีน�ดเลก็ลง	 
ซึง่เปน็ก�รเพิม่พืน้ทีผ่วิของอ�ห�ร	ทำ�ใหก้รดและเอนไซมใ์นนำ�้ยอ่ยของกระเพ�ะอ�ห�ร 
ทำ�ปฏิกิริย�กับอ�ห�รได้เร็วขึ้น
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 4. อุณหภูมิ

	 	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	 เนื่องจ�ก

อุณหภูมิสูงทำ�ให้อะตอมหรือโมเลกุลของส�รเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น	 เช่น	 ก�รบ่มผลไม้

ในภ�ชนะที่มีฝ�ปิดจะสุกเร็วกว่�ผลไม้ที่ตั้งไว้ข้�งนอก	 หรืออ�ห�รที่ไม่ได้เก็บไว้

ในตู้เย็นจะเน่�เสียได้ง่�ยกว่�อ�ห�รที่เก็บในตู้เย็น	 เนื่องจ�กในตู้เย็นมีอุณหภูมิตำ�่	 

ซึ่งช่วยชะลอก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีในอ�ห�รได้ทำ�ให้เน่�เสียช้�ลง

 5. ตัวเร่งปฏิกิริย�

	 	 ตวัเรง่ปฏกิริยิ�	คอื	ส�รทีเ่ตมิลงไปในปฏกิริยิ�แลว้ทำ�ใหเ้กดิปฏกิริยิ� 

ได้เร็วขึ้น	 โดยที่ตัวเร่งปฏิกิริย�อ�จจะมีส่วนร่วมในก�รเกิดปฏิกิริย�หรือไม่ก็ได้	 

แต่เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริย�ตัวเร่งปฏิกิริย�เหล่�นี้ยังคงมีปริม�ณเท่�เดิมและมีสมบัติ

เหมอืนเดมิ	โดยตวัเรง่ปฏกิริยิ�ทีพ่บ	เชน่	เอนไซมอ์ะไมเลสในนำ�้ล�ยทีช่ว่ยยอ่ยแปง้	

เอนไซมเ์พปซนิในกระเพ�ะอ�ห�รทีช่ว่ยยอ่ยโปรตนี	เอนไซมไ์ซเมสทีใ่ชใ้นกระบวน

ก�รหมกันำ�้ต�ลกลโูคสดว้ยยสีตใ์หก้ล�ยเปน็เอท�นอล	และแกส๊ค�รบ์อนไดออกไซด์

ตัวเร่งปฏิกิริย� (Catalyst)  ⇒  จะทำ�ให้ปฏิกิริย�เกิดเร็ว

 6. ตัวหน่วงปฏิกิริย�

	 	 ตัวหน่วงปฏิกิริย�	คือ	ส�รที่เติมลงไปในปฏิกิริย�แล้วทำ�ให้ปฏิกิริย�

เกิดช้�ลงหรือมีผลยับยั้งปฏิกิริย�	 และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริย�ตัวหน่วงปฏิกิริย�ยังคง 

มสีมบตัทิ�งเคมเีหมอืนเดมิและมปีรมิ�ณเท�่เดมิ	เชน่	ก�รเตมิวติ�มนิอใีนนำ�้มนัพชื

เพือ่ปอ้งกนัก�รเหมน็หนื	หรอืก�รยบัยัง้ก�รเน�่เสยีของอ�ห�รดว้ยก�รใสส่�รกนับดู

 ตัวหน่วงปฏิกิริย�  ⇒  จะทำ�ให้ปฏิกิริย�เกิดช้�

ที่มา : https://sites.google.com/
 https://my.dek.d.com
 https://www.scimath.org
 สืบค้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
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ใบคว�มรู้ที่ 2

เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

ปฏิกิริย�เคมีในชีวิตประจำ�วัน

	 ส�รต่�งๆ	 ในโลกรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่�งๆ	 ล้วนแต่เป็นผลผลิต 

ที่เกิดจ�กก�รทำ�ปฏิกิริย�เคมีของส�รที่มีอยู่บนพื้นโลกเกือบทั้งสิ้น	 เมื่อเร�ทร�บ 

วิธีก�รเกิดปฏิกิริย�แล้ว	 ก็ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ใช้ในก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	 

และป้องกันก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีนั้นกับสิ่งต่�งๆ	ในชีวิตประจำ�วัน	เพื่อรักษ�สภ�พ 

ของสิ่งนั้นให้ส�ม�รถใช้ง�นได้น�นขึ้น	ตัวอย่�งผลผลิตจ�กปฏิิริย�เคมีต่อไปนี้

 1. โซด�ไฟ	หรือ	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มีสถ�นะเป็นของแข็ง

สีข�วหรืออ�จอยู่ในรูปของเหลวที่เป็นส�รละล�ย	 ถือเป็นส�รเคมีที่มีคว�มสำ�คัญ

ม�กในภ�คอตุส�หกรรม	โดยปจัจบุนัมจีำ�หน�่ยทัง้ในสถ�นะของแขง็	และของเหลว 

บ�งครั้งเรียกกันว่�	ผงมัน	ส่วนในรูปส�รละล�ยมักพบคว�มเข้มข้น	50%

  โซด�ไฟก้อน	 เป็นสถ�นะปกติของโซด�ไฟที่อยู่ในรูปของแข็ง	

มีลักษณะเป็นผลึกหรือผงสีข�ว	 มีคุณสมบัติในก�รละล�ยนำ้�ได้ดี	 เมื่อละล�ยนำ้� 

จะใหฤ้ทธิเ์ปน็ด�่งแก	่ใชม้�กในภ�คอตุส�หกรรม	และมใีชบ้�้งในภ�คครวัเรอืน	และ

ก�รเกษตร

โซดาไฟ
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  โซด�ไฟเหลว	 เป็นผลิตภัณฑ์ของโซด�ไฟที่อยู่ในรูปของเหลวที่

ละล�ยอยูใ่นตวัทำ�ละล�ย	(นำ�้)	มฤีทธิเ์ปน็ด�่ง	ไมม่กีลิน่	แตส่�ม�รถเกดิไอระเหยได	้ 

เมื่อสัมผัสจะลื่นเหมือนสบู่	 ในปัจจุบันที่พบม�ก	 ได้แก่	 โซด�ไฟ	32%	และ	 50%	

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ม�กในภ�คอุตส�หกรรม

  โซด�ซักผ้�	หรือ	โซเดียมค�ร์บอเนต (Na
2
CO

3
) เป็นส�รประกอบ

เกลือของกรดค�ร์บอนิก	 มีลักษณะเป็นผงสีข�ว	 ไม่มีกลิ่น	 ส�ม�รถดูดคว�มชื้น	 

จ�กอ�ก�ศไดด้	ีละล�ยไดใ้นนำ�้	มฤีทธิเ์ปน็ด�่งแกเ่มือ่ละล�ยนำ�้	และละล�ยไดเ้ลก็นอ้ย 

ในแอลกอฮอล์

	 ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ซักผ้�	ซึ่งเรียกว่�	โซด�ซักผ้�	ที่เกิดปฏิกิริย�	ดังสมก�ร

โซเดียมคลอไรด์ + หินปูน     โซเดียมค�ร์บอเนต (โซด�ซักผ้�)

	 เป็นส�รเคมีที่ใช้ในอุตส�หกรรม	เช่น	แก้ว	เซร�มิก	กระด�ษ	ผงซักฟอก	

สบู่	ก�รแก้ไขนำ้�กระด้�ง

 2. แบตเตอรี่

	 	 เป็นปฏิกิริย�ที่ทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�	 ซึ่งนำ�ม�ใช้ประโยชน์ 

ไดห้ล�กหล�ย	เชน่	แบตเตอรีท่ีใ่ชใ้นรถยนตป์ระเภทต่�งๆ	เปน็ปฏกิริยิ�ระหว�่งแผน่ตะกัว่ 

(Pb)	 ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นขั้วลบ	 (-)	 และตะกั่วไดออกไซด์	 (PbO2)	 ทำ�หน้�ที่เป็น 

ขั้วบวก	(+)	กับกรดซัลฟิวริก	(H2SO4)	เข้มข้นประม�ณ	30-38%	โดยนำ้�หนัก

	 	 แบตเตอรี่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่�	 แบตเตอรี่ปรอท	 เป็นแบตเตอรี่ที่มี

ขน�ดเลก็ม�ก	เบ�	จงึนยิมใชใ้นเครือ่งมอืเครือ่งใชอ้เิลก็ทรอนกิส	์เชน่	น�ฬกิ�ขอ้มอื	 

เครื่องวัดแสงในกล้องถ่�ยรูป	 เครื่องช่วยฟัง	 เครื่องคิดเลขติดกระเป๋�	 เป็นต้น	

ปฏิกิริย�ในแบตเตอรี่นี้มีสังกะสี	 (Zn)	 เป็นขั้วลบ	 (-)	 และปรอทออกไซด์	 (Hgo)	 

เป็นขั้วบวก	 (+)	 ในส�รผสมระหว่�งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	 (KOH)	 กับสังกะสี 

ไฮดรอกไซด์	(ZnO)	และนำ้�	ซึ่งมีลักษณะคล้�ยแป้งเปียก
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 3. ก�รเผ�ไหม้

	 	 ปฏกิริยิ�ทีเ่ผ�ไหมข้องเชือ้เพลงิต�่งๆ	เชน่	แกส๊หงุตม้	นำ�้มนัเชือ้เพลงิ
ทีใ่ชใ้นย�นพ�หนะและในโรงง�นอตุส�หกรรมต�่งๆ	นอกจ�กจะใหพ้ลงัง�นจำ�นวน
ม�กนำ�ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่�งๆ	ยังก่อให้เกิดผลเสียต�มม�	เพร�ะเชื้อเพลิง
ฟอสซิล	 ได้แก่	 ถ่�นหินและนำ้�มันดิบที่เกิดอยู่ใต้พื้นโลก	 มักมีประโยชน์ต้องนำ�ม� 
กลัน่หรอืเผ�ทีอ่ณุหภมูสิงู	ขณะกลัน่กำ�มะถนัจะทำ�ปฏกิริยิ�รวมตวักบัออกซเิจน	ให้
ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์	SO

2
	ซึ่งส�ม�รถเกิดปฏิกิริย�ก�รรวมตัวกับ

แกส๊ออกซเิจน	ใหแ้กส๊ซลัเฟอรไ์ตรออกไซด	์เมือ่แกส๊ซลัเฟอรไ์ตรออกไซดถ์กูคว�มชืน้
ในอ�ก�ศจะเกิดปฏิกิริย�รวมตัวกับละอองนำ้�	 เกิดเป็นกรดกำ�มะถัน	 (H

2
SO

4
)	

ถ้�กรดที่เกิดขึ้นมีปริม�ณม�ก	เมื่อฝนตกก็จะชะลงม�กับฝนเรียกว่�	ฝนกรด
	 	 ฝนกรดเปน็ปญัห�สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบทัง้ตอ่ระบบนเิวศ	สขุภ�พ 
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 เมื่อฝนที่ตกลงม�มีสภ�พเป็นกรดทำ�ให้ส�ม�รถกัดกร่อน 
สิ่งก่อสร้�งรวมทั้งต้นไม้และพืชพันธ์ุต่�งๆ	 ล้มต�ย	 นำ้�ฝนที่ซึมลงดินหรือไหลบน 
ผิวดินจะทำ�ให้ทั้งดินและแหล่งนำ้�มีสภ�พเป็นกรด	มีผลกระทบต่อพืชและสิ่งมีชีวิต 
ที่อ�ศัยอยู่บริเวณนั้น	จนเกิดก�รเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งบนบกและในนำ้�

 4. สนิมเหล็ก

	 	 ปฏกิริยิ�อกีชนดิหนึง่ทีพ่บเหน็ทัว่ๆ	ไป	คอื	ปฏกิริยิ�ก�รเกดิสนมิเหลก็	 
โดยทัว่ไป	ตกึ	สะพ�น	และสิง่กอ่สร�้งต�่งๆ	มเีหลก็เปน็องคป์ระกอบของโครงสร�้ง		 
เมือ่เหลก็ถกูอ�ก�ศและคว�มชืน้จะคอ่ย	ๆ 	สกึกรอ่น	กล�ยเปน็สนมิเหลก็	(Fe

2
O

3
	.H

2
O)	

 5. ผงฟู

	 	 ปฏิกิริย�ก�รสล�ยตัวของโซเดียมไฮโดรเจนค�ร์บอเนต	 (NaHCO
3
)	

ดว้ยคว�มรอ้นใหแ้กส๊	CO
2
,	Na

2
CO

3
	และ	H

2
O	มปีระโยชนใ์นก�รทำ�ขนมหล�ยชนดิ

เช่น	เค้ก	ขนมถ้วยฟู	และขนมส�ลี	เมื่อผสม	NaHCO
3
	(เรียกกันทั่วไปว่�	ผงฟู)	ลงใน

ส่วนผสมของขนมแล้วนำ�ไปอบหรือนึ่ง	ผงฟูจะสล�ยตัวให้แก๊ส		CO
2
		ซึ่งพย�ย�ม

แทรกตัวออกม�		ทำ�ให้เกิดเป็นโพรงอ�ก�ศอยู่ทั่วไปในขนม	ขนมจึงมีลักษณะพอง
หรือฟูขึ้น

ที่มา : https://www.vcharkarn.com/lesson/1061
 https://www.thaigoodview.com/node/73679
 สืบค้นวันที่ 11 กันยายน 2559
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ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

		 ส�รเคมีที่มีอยู่ในชีวิตประจำ�วันของเร�มีม�กม�ยหล�ยประเภท	 และ 

มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัชวีติคนเร�		ถ�้สงัเกตดสูิง่ต�่งๆ	รอบตวัเร�จะพบว�่	ม�กกว�่	80%	 

จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับส�รเคมีทั้งสิ้น	ดังตัวอย่�งเช่น

	 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รชำ�ระล้�ง	เช่น	สบู่	แชมพู	ย�สีฟัน	ผงซักฟอก

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รแปรรูปและประกอบอ�ห�ร	 เช่น	 เกลือ	 นำ้�ต�ล	

นำ้�ส้มส�ยชู	ส�รกันบูด	สีผสมอ�ห�ร

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้เป็นย�รักษ�โรค

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รเกษตร	เช่น	ปุ๋ย	ย�ฆ่�แมลง	ย�ปร�บศัตรูพืช

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้เป็นแหล่งพลังง�น	เช่น	นำ้�มัน	ก๊�ซธรรมช�ติ	ถ่�นหิน

 ❖	 ส�รเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่�งๆ	 เช่น	 แก้ว	

เซร�มิก	พล�สติก	กระด�ษ	ปูนซีเมนต์	สีท�บ้�น	ฯลฯ	แม้แต่เสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ย 

ของเร�เองกม็สีว่นประกอบม�จ�กส�รเคม	ีไดแ้ก	่เสือ้ผ�้ทีท่ำ�ม�จ�กเสน้ใยสงัเคร�ะห	์ 

จะเห็นได้ว่�ส�รเคมีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำ�วันของเร�เป็นอย่�งม�ก	แต่อย่�งไร

ก็ต�ม	ส�รเคมีแต่ละชนิดก็มีโทษต่อร่�งก�ยอยู่เช่นเดียวกัน	เช่น

 ❖	 ส�รเคมีที่อยู่ในย�ฆ่�แมลงที่เจือปนม�ในผัก	ผลไม้

 ❖	 สี	ส�รกันบูด	ส�รเจือปน	หรือส�รปรุงแต่งอื่นๆ	ที่ผสมม�ในอ�ห�ร

 ❖	 เขม�่ไอเสยี	และก�๊ซทีป่ลอ่ยออกม�จ�กก�รเผ�ไหมข้องย�นพ�หนะ	

เครื่องจักร

 ❖	 ส�รเสพติด	ส�รระเหย	เช่น	สุร�	บุหรี่	ทินเนอร์

	 เพื่อให้ก�รใช้ส�รเคมีได้อย่�งถูกต้องและปลอดภัยควรปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.		ควรมีคว�มรู้เกี่ยวกับสมบัติของส�รที่จะใช้	 วิธีใช้และจัดเก็บ 

รกัษ�	เชน่	ส�รทีเ่ปน็ย�ฆ�่แมลงหรอืส�รประเภทสเปรย	์ควรเกบ็ไวใ้นทีห่�่งไกลจ�ก 

คว�มร้อน	เนื่องจ�กอ�จระเบิดได้	และควรเก็บไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 2.		ก่อนใช้ส�รเคมีทุกชนิดต้องอ่�นฉล�กเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 

วิธีใช้ส�ร

	 3.		ไม่ควรใช้ส�รเคมีม�กเกินไปและไม่ทิ้งส�รเคมีในที่ส�ธ�รณะหรือ

กองขยะ	 ควรแยกทิ้งโดยใส่ถุงสีนำ้�เงิน	 ซึ่งเจ้�หน้�ที่จะเก็บไปทำ�ล�ยได้ถูกต้อง	 

และถ้�มีปริม�ณม�กต้องแจ้งเจ้�หน้�ที่เทศบ�ลหรือสุข�ภิบ�ลให้นำ�ไปทำ�ล�ย

	 4.		ควรรู้จักสัญลักษณ์เกี่ยวกับส�รที่เป็นอันตร�ย	 เพื่อหลีกเลี่ยง 

จ�กอันตร�ย

	 5.		ถ้�มีก�รกลืนส�รพิษประเภทย�ฆ่�แมลงให้ดื่มนมสดหรือกินไข่ดิบ	 

เพื่อทำ�ให้เกิดก�รตกตะกอนของส�รพิษและอ�เจียน	หลังจ�กนั้นจึงนำ�ส่งโรงพย�บ�ล

	 6.		ถ้�ถูกส�รเคมีให้รีบล้�งนำ้�สะอ�ดทันที

	 7.		ไม่ควรกำ�จัดขยะประเภทพล�สติกโดยก�รเผ�	เนื่องจ�กเกิดไอเป็นพิษ

	 8.		ส�รประเภทโลหะเมือ่ใชแ้ลว้ควรเชด็ใหแ้หง้	เพือ่ปอ้งกนัก�รเกดิสนมิ

ที่มา : https://sites.google.com/site/krunarm2/bth-thi-3-kar-chi-sar-khemi-xyang-
 thuk-khx-ng-laea-plxd-ph/kar-chi-sar-khemi-xyang-thuk-txng-laea-
 plxdphay
 http://www.worldchemical.co.th/th/page-44
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ก�รออกแบบก�รทดลอง

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบก�รทดลอง	 เรื่อง	 ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 โดย

	 ศึกษ�ค้นคว้�จ�กแหล่งเรียนรู้	 และบันทึกผลก�รทดลองต�มหัวข้อ 

	 ที่กำ�หนด

ก�รทดลอง เรื่อง................................................................................................

จดุประสงค์.........................................................................................................

ปญัห�ก�รทดลอง/ก�รตั้งสมมตฐิ�น................................................................

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

ตวัแปรทีศ่กึษ�.....................................................................................................

วสัดอุปุกรณ.์.......................................................................................................

ขัน้ตอนก�รทดลอง.............................................................................................

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

สรุปผลก�รทดลอง	 	 (ให้สรุปในรูปต�ร�งบันทึกก�รทดลองและอธิบ�ย

ผลก�รทดลองที่ได้)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 2

เรื่อง ก�รใช้ส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนศึกษ�ค้นคว้�สรุปองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ส�รเคมี

	 ในชวีติประจำ�วนั	แลว้เขยีนเปน็แผนผงัคว�มคดิ	(Mind	Mapping)	 

	 ให้เข้�ใจง่�ย
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินทักษะก�รทดลอง

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินทักษะก�รทดลองของนักเรียน	แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ 

	 ลงในช่องที่ตรงกับผลก�รประเมินต�มหัวข้อก�รประเมินที่กำ�หนด

                ก�รประเมิน

 

 
เลขที่ ชื่อ - สกุล

      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

ก�
รว

�ง
แผ

น 
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�ร
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ลอ

ง

ก�
รด

ำ�เ
นิน

ก�
รท

ดล
อง

 
ต�

มข
ั้นต

อน
ที่ว

�ง
แผ

นไ
ว้

ทัก
ษะ

ใน
ก�

รใ
ช้อ

ุปก
รณ

์ 
แล

ะส
�ร

เค
มี

คว
�ม

มุ่ง
มั่น

แล
ะก

�ร
แก

้ปัญ
ห�

ใน
ก�

รท
ดล

อง

ก�
รด

ูแล
แล

ะเ
ก็บ

อุป
กร

ณ
์

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รประเมินทักษะก�รทดลอง

   ระดับคะแนน
 ร�ยก�ร  
  3 2 1

ไม่ได้ว�งแผน 

ก�รทดลอง

ไม่มีก�รกำ�หนด 

จุดประสงค์และ

ออกแบบก�รทดลอง	

ไม่ทดลองต�มขั้นตอน

ที่ว�งแผนไว้	และเกิน

เวล�ที่กำ�หนดไว้ม�ก 

เลือกใช้อุปกรณ์และ

ส�รเคมีไม่ถูกต้อง	

หรือไม่ปลอดภัย

มีก�รว�งแผน 

ก่อนทำ�ก�รทดลอง	

กำ�หนดจุดประสงค์	

ออกแบบก�รทดลอง

ได้ถูกต้องบ�งส่วน

ทดลองต�มขั้นตอน 

ที่ว�งแผนไว้ได้เป็น 

บ�งส่วนและเกินเวล�

ที่กำ�หนดเล็กน้อย

เลือกใช้อุปกรณ์ 

และส�รเคมีได้อย่�ง

ถูกต้อง	แต่ทดลองได้ 

ไม่คล่องแคล่ว 

 

มีก�รว�งแผน 

ก่อนทำ�ก�รทดลอง

กำ�หนดจุดประสงค์

ออกแบบก�รทดลอง

ได้ถูกต้องอย่�งเป็น

ระบบ

ทดลองต�มขั้นตอน

ที่ได้ว�งแผนไว้อย่�ง

ถูกต้อง	และในเวล�ที่

กำ�หนด

เลือกใช้อุปกรณ์และ 

ส�รเคมีได้ถูกต้อง

เหม�ะสมและทดลอง

ได้อย่�งคล่องแคล่ว 

 

 

1.	ก�รว�งแผน

ก่อนก�รทดลอง

 

2.	ก�รดำ�เนิน

ก�รทดลอง

ต�มขั้นตอนที่

ว�งแผนไว้

3.	ทักษะในก�ร

ใช้อุปกรณ์และ

ส�รเคมี 
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   ระดับคะแนน
 ร�ยก�ร  
  3 2 1

4.	คว�มมุ่งมั่น

และก�ร 

แก้ปัญห� 

ในก�รทดลอง 

 

5.	ก�รดูแล 

และเก็บอุปกรณ์

มีคว�มมุ่งมั่นในก�ร

ทดลองและส�ม�รถ 

แก้ปัญห�ได้อย่�ง

เหม�ะสม	เพื่อให้ 

ก�รทดลองสำ�เร็จ 

ต�มแผน

มีก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

และเก็บอุปกรณ์	

เครื่องมือในก�ร

ทดลองได้อย่�ง 

เป็นระเบียบ

มีคว�มมุ่งมั่นในก�ร

ทดลองแต่ไม่ส�ม�รถ

แก้ปัญห�	เพื่อให้ 

ก�รทดลองสำ�เร็จ 

ต�มแผน

มีก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

และเก็บอุปกรณ์	

เครื่องมือในก�ร

ทดลอง	แต่ไม่เป็น

ระเบียบ

ไม่มีคว�มมุ่งมั่นในก�ร

ทดลองและไม่ส�ม�รถ

แก้ปัญห�ได้	 

เพื่อให้ก�รทดลอง

สำ�เร็จต�มแผน 

มีข้อบกพร่องในก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดและ

เก็บอุปกรณ์	เครื่องมือ

ในก�รทดลอง	

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	11	-	15	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	6	-	10	 หม�ยถึง	พอใช้

	 คะแนน	0	-	5	 หม�ยถึง	ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินก�รเขียนร�ยง�น	 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ 

	 ลงในช่องที่ตรงกับผลก�รประเมินต�มหัวข้อก�รประเมินที่กำ�หนด

                ก�รประเมิน

 

 เลขที่ ชื่อ - สกุล      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)
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	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

 ร�ยก�ร  ระดับคะแนน
   
 ประเมิน 3 2 1

กำ�หนดจุดประสงค์

ก�รทดลอง 

ไม่สอดคล้องกับ 

ก�รทดลอง	

สมมติฐ�น 

ไม่สอดคล้อง 

กับปัญห� 

กำ�หนดตัวแปร

ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐ�น

บันทึกผลก�รทดลอง

ไม่ตรงต�มจุดประสงค์	

และไม่ถูกต้อง

กำ�หนดจุดประสงค์

ก�รทดลองสอดคล้อง

กับก�รทดลองเป็น 

บ�งส่วน

สมมติฐ�นสอดคล้อง

กับปัญห�เป็นบ�งส่วน

กำ�หนดตัวแปร

สอดคล้องกับ

สมมติฐ�นบ�งส่วน

บันทึกผลก�รทดลอง

ไม่ตรงต�มจุดประสงค์	

และบันทึกผลก�ร

ทดลองได้ถูกต้อง 

บ�งส่วน

กำ�หนดจุดประสงค์

ก�รทดลองสอดคล้อง

กับก�รทดลอง	ถูกต้อง

ชัดเจน

สมมติฐ�นสอดคล้อง

กับปัญห�และแสดง

คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

เหตุและผลชัดเจน

กำ�หนดตัวแปร

สอดคล้องกับ

สมมติฐ�นถูกต้อง	

ครบถ้วน

บันทึกผลก�รทดลอง

ตรงต�มจุดประสงค์ได้

ถูกต้อง	และครบถ้วน

1.	ก�รกำ�หนด 

จุดประสงค์

ก�รทดลอง

2.	ก�รกำ�หนด

ปัญห�และก�ร

ตั้งสมมติฐ�น

3.	ก�รกำ�หนด

ตัวแปรของ

ก�รทดลอง

4.	ก�รจัด

กระทำ�ข้อมูล

และบันทึก 

ผลก�รทดลอง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 ร�ยก�ร  ระดับคะแนน
   
 ประเมิน 3 2 1

5.	ก�รวิเคร�ะห์

และสรุปผล 

ก�รทดลอง

ก�รวิเคร�ะห์และ 

สรุปผลก�รทดลอง 

ได้ถูกต้อง	 

และสอดคล้องกับ

สมมติฐ�นที่ตั้งไว้	

ก�รวิเคร�ะห์และ

สรุปผลก�รทดลอง

ได้ถูกต้องบ�งส่วน	

และสอดคล้องกับ

สมมติฐ�นที่ตั้งไว้		

ก�รวิเคร�ะห์และ 

สรุปผลก�รทดลอง 

ไม่ถูกต้อง	 

และไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐ�นที่ตั้งไว้

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	11	-	15	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	6	-	10	 หม�ยถึง	พอใช้

	 คะแนน	0	-	5	 หม�ยถึง	ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินผลง�น 

ก�รแสดง Science Show เกี่ยวกับก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

กลุม่ที	่(ชือ่กลุม่)	..........................................................................................................

สม�ชิกในกลุ่ม	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอน เพื่อน และตัวนักเรียนประเมินผลง�นก�รแสดง	แล้วเขียน

	 เครื่องหม�ย	✓	ลงใน	ชอ่งทีต่รงกบัระดบัคะแนน	(ดเูกณฑก์�รใหค้ะแนน)

        ผู้ประเมิน

 ประเด็นที่ประเมิน  ตนเอง เพื่อน ครู
  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1.		ผลง�นตรงกับจุดประสงค์ที่กำ�หนด

2.		ผลง�นมีคว�มถูกต้องสมบูรณ์

3.		ผลง�นมีคว�มคิดสร้�งสรรค์	

4.		ผลง�นมีคว�มเป็นระเบียบ	

5.		ผลง�นเสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด     

  รวม   

  รวมทุกร�ยก�ร 

  เฉลี่ย 

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รประเมินผลง�น

ก�รแสดง Science Show เกี่ยวกับก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

                      คะแนน
 ประเด็นที่ประเมิน
  4 3 2 1

1.	ผลง�นตรงกับ

จุดประสงค์ที่

กำ�หนด

2.	ผลง�นมี

คว�มถูกต้อง

สมบูรณ์	

3.	ผลง�นมี 

คว�มคิด

สร้�งสรรค์

4.	ผลง�น

มีคว�มเป็น

ระเบียบ	

ผลง�น

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์

ทุกประเด็น

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ถูกต้อง 

ครบถ้วน

ผลง�น

แสดงออกถึง 

คว�มคิด

สร้�งสรรค์	

แปลกใหม่	 

และเป็นระบบ

ผลง�นมีคว�ม

เป็นระเบียบ	

แสดงออกถึง

คว�มประณีต

ผลง�น

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์

เป็นส่วนใหญ่

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

ผลง�น 

มีแนวคิด 

แปลกใหม่	

แต่ยังไม่เป็น

ระบบ	

 

ผลง�น 

ส่วนใหญ่ 

มีคว�มเป็น

ระเบียบ	แต่ยัง

มีข้อบกพร่อง 

เล็กน้อย

ผลง�น

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์

บ�งประเด็น

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ถูกต้อง

เป็นบ�ง

ประเด็น	

ผลง�น 

มีคว�มน่�สนใจ	

แต่ยังไม่มี

แนวคิด 

แปลกใหม่

ผลง�นมีคว�ม

เป็นระเบียบ	

แต่มีข้อ

บกพร่อง 

บ�งส่วน

ผลง�น 

ไม่สอดคล้อง

กับจุดประสงค์

  

เนื้อห�ส�ระ

ของผลง�น 

ไม่ถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลง�น 

ไม่แสดง 

แนวคิดใหม่

ผลง�น 

ส่วนใหญ่

ไม่เป็นระเบียบ	

และมีข้อ

บกพร่อง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                      คะแนน
 ประเด็นที่ประเมิน
  4 3 2 1

5.	ผลง�นเสร็จ

ต�มเวล� 

ที่กำ�หนด

ผลง�นเสร็จ 

ต�มเวล� 

ที่กำ�หนด

ผลง�นเสร็จ 

ช้�กว่�เวล� 

ที่กำ�หนด	

1	-	2	น�ที

ผลง�นเสร็จ 

ช้�กว่�เวล� 

ที่กำ�หนด	

3	-	4	น�ที

ผลง�นเสร็จช้�

กว่�เวล� 

ที่กำ�หนด	 

5	น�ทีขึ้นไป

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	17	-	20	 หม�ยถึง	ดีม�ก

	 คะแนน	13	-	16	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	9	-	12	 หม�ยถึง	ป�นกล�ง

	 คะแนน	5	-	8	 หม�ยถึง	ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนของนักเรียน	 แล้วเขียน

	 เครื่องหม�ย	✓	ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมต�มหัวข้อที่กำ�หนด

                   ร�ยก�ร

 

 เลขที่ ชื่อ - สกุล      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

ก�
รร

่วม
กิจ

กร
รม

ก�
รร

ับฟ
ัง 

คว
�ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น

คว
�ม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ขย
ันห

มั่น
เพ

ียร

ตร
งต

่อเ
วล

�

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

   คะแนน
 ร�ยก�ร  
  3 2 1

ไมม่คีว�มกระตอืรอืรน้

ในก�รร่วมกิจกรรม 

ไม่ยอมรับฟัง 

คว�มคิดเห็นของผู้อื่น

 

ไม่มีคว�มรับผิดชอบ

ในง�นที่ได้รับ 

มอบหม�ย

ไม่มีคว�มเพียร

พย�ย�มทำ�ง�นให้

สำ�เร็จ 

ส่งผลง�นช้�กว่�เวล�

ที่กำ�หนด	5	น�ที	 

ขึ้นไป

มีคว�มกระตือรือร้น

ในก�รร่วมกิจกรรม

บ�งครั้ง	

ยอมรับฟังคว�มคิดเห็น

ของผู้อื่นเป็นบ�งครั้ง

 

มีคว�มรับผิดชอบใน

ง�นที่ได้รับมอบหม�ย

บ�งครั้ง	

มีคว�มเพียรพย�ย�ม

ทำ�ง�นให้สำ�เร็จเป็น

บ�งครั้ง

ส่งผลง�นช้�กว่�เวล�

ที่กำ�หนดไม่เกิน	 

5	น�ที	

มีคว�มกระตือรือร้น

ในก�รร่วมกิจกรรม

อย่�งสมำ่�เสมอ

ยอมรับฟังคว�มคิดเห็น

ของผู้อื่นอย่�ง 

สมำ่�เสมอ

มีคว�มรับผิดชอบใน

ง�นที่ได้รับมอบหม�ย

อย่�งสมำ่�เสมอ

มีคว�มเพียรพย�ย�ม

ทำ�ง�นให้สำ�เร็จอย่�ง

สมำ่�เสมอ

ส่งผลง�นทันต�มเวล�

กำ�หนด

1.	ก�รร่วม

กิจกรรม

 

2.	ก�รรับฟัง

คว�มคิดเห็น

ของผู้อื่น

3.	คว�ม 

รับผิดชอบ 

4.	ขยัน 

หมั่นเพียร 

5.	ตรงต่อเวล�



79

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่ม

กลุม่ที	่(ชือ่กลุม่)	..........................................................................................................

สม�ชิกในกลุ่ม	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่มของนักเรียน	 แล้วเขียน

	 เครื่องหม�ย	✓	ในช่องก�รปฏิบัติที่กำ�หนดให้

   คะแนน
 พฤติกรรมที่สังเกต
  3 2 1

	 1.	 มีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	 	 	 	

	 2.	 มีคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น    

	 3.	 มีคว�มรับผิดชอบในง�นที่ได้รับมอบหม�ย	 	 	 	

	 4.	 มีขั้นตอนในก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ    

	 5.	 ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสม    

                  รวม
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ทำ�เป็นประจำ� 

	 2	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ทำ�เป็นบ�งครั้ง	 

	 1	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ทำ�น้อยครั้ง	 

เกณฑ์ก�รตัดสิน

	 คะแนน	13	-	15	 หม�ยถึง	ดี

	 คะแนน	8	-	12	 หม�ยถึง	ป�นกล�ง

	 คะแนน	5	-	7	 หม�ยถึง	ปรับปรุง

หม�ยเหตุ	:	แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน	ใช้แบบเดียวกับ	หน้�	46-47
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำ�ชี้แจง ใหค้รผููส้อนสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่�งเรยีนและนอกเวล�เรยีน	

 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ลงในช่องที่ตรงกับร�ยก�รประเมินที่กำ�หนดให ้

 คุณลักษณะ 
ร�ยก�รที่ประเมิน

             คะแนน

 อันพึงประสงค์  3 2 1

1.  ใฝ่เรียนรู้	 1.1	 แสวงห�ข้อมูลจ�กแหล่งก�รเรียนรู้ต่�งๆ

	 	 1.2		 มีก�รจดบันทึกคว�มรู้อย่�งเป็นระบบ

	 	 1.3		 สรุปคว�มรู้ได้อย่�งมีเหตุผล	 	 	

2. อยู่อย่�ง 2.1		 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียน

 พอเพียง	 	 อย่�งประหยัด	 	 	

	 	 2.2		 ใช้อุปกรณ์ก�รเรียนอย่�งประหยัด 

	 	 	 และรู้คุณค่�	 	 	

	 	 2.3		 ใช้จ่�ยอย่�งประหยัดและมีก�รเก็บออมเงิน

3.  มุ่งมั่นใน	 3.1		 มีคว�มตั้งใจและพย�ย�มในก�รทำ�ง�น

 ก�รทำ�ง�น	 	 ที่ได้รับมอบหม�ย	 	 	

	 	 3.2		 มีคว�มอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค	 

	 	 	 เพื่อให้ง�นสำ�เร็จ   

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่�เสมอ	

	 2	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		

	 1	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ�งครั้ง		



82

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

กรณีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5

2.  วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

	 2.1		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถตั้งประเด็นปัญห�จ�กคว�มสนใจ	 คว�มอย�กรู้

อย�กเห็นของตนเอง	

	 2.2		เพือ่ใหผ้้เูรยีนส�ม�รถตัง้สมมตฐิ�น	เพือ่ค�ดคะเนคำ�ตอบของปญัห� 

หรือส�เหตุของปัญห�จ�กคว�มรู้และประสบก�รณ์เดิม

	 2.3		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถว�งแผนห�วิธีก�รที่จะค้นคว้�ห�คว�มรู้ 

จ�กแหล่งต่�งๆ

	 2.4		เพือ่ใหผ้้เูรยีนส�ม�รถศกึษ�ห�คว�มรู	้เกบ็รวบรวมขอ้มลูต�มแผน 

ที่ว�งไว้จ�กก�รปฏิบัติจริง	

	 2.5		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์	วินิจฉัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

	 2.6		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถตรวจสอบผลก�รศึกษ�ค้นคว้�ให้สอดคล้อง

กับสมมติฐ�นที่ตั้งไว้

	 2.7		เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถสรุปข้อค้นพบ	 เป็นหลักก�ร	 แนวท�ง	 และ

นำ�ไปใช้ได้	

3.  คว�มสอดคล้อง/คว�มเชื่อมโยง 

	 3.1		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5

	 3.2		ส�ระที่	3	ส�รและสมบัติของส�ร

	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	3.2	 เข้�ใจหลักก�รและธรรมช�ติของ 

ก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะของส�ร	ก�รเกดิส�รละล�ย	ก�รเกดิปฏกิริยิ�	มกีระบวนก�ร 

สืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์	 สื่อส�รสิ่งที่ เรียนรู้ 	 และนำ�คว�มรู้ 

ไปใช้ประโยชน์
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

	 	 ตัวชี้วัด	

       ว	3.2	ม.5/1	 ทดลอง	อธิบ�ย	และเขียนสมก�รของปฏิกิริย�เคมี

ทั่วไปที่พบในชีวิตประจำ�วัน	 รวมทั้งอธิบ�ยผลของ

ส�รเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

       ว	3.2	ม.5/2		 ทดลองและอธบิ�ยอตัร�ก�รเกดิปฏกิริยิ�เคม	ีปจัจยั

ที่มีผลต่ออัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	และนำ�คว�มรู้

ไปใช้ประโยชน์

	 3.3	 ส�ระที่	8	ธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

		 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	8.1		ใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 ก�รแก้ปัญห�	 รู้ว่�ปร�กฏก�รณ์ท�ง

ธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน	 ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้

ภ�ยใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวล�นัน้ๆ	เข�้ใจว�่วทิย�ศ�สตร	์เทคโนโลย	ี

สังคม	และสิ่งแวดล้อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

	 	 ตัวชี้วัด	

	 	 ว	8.1	ม.5/1		 ตัง้คำ�ถ�มทีอ่ย่บูนพืน้ฐ�นของคว�มร้แูละคว�มเข�้ใจ

ท�งวิทย�ศ�สตร์หรือคว�มสนใจ	หรือจ�กประเด็น 

ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ทีส่�ม�รถทำ�ก�รสำ�รวจตรวจสอบ 

หรือศึกษ�ค้นคว้�ได้อย่�งครอบคลุมและเชื่อถือได้

	 	 ว	8.1	ม.5/2		 สร้�งสมมติฐ�นที่มีทฤษฎีรองรับ	 หรือค�ดก�รณ์

สิ่งทีจ่ะพบ	หรอืสร้�งแบบจำ�ลอง	หรอืสร้�งรปูแบบ 

เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสำ�รวจตรวจสอบ

	 	 ว	8.1	ม.5/3		 ค้นคว้�รวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจ�รณ�ปัจจัยหรือ

ตัวแปรสำ�คัญ	 ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น	 ปัจจัยที่

ควบคมุไมไ่ด	้และจำ�นวนครัง้ของก�รสำ�รวจตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ผลที่มีคว�มเชื่อมั่นอย่�งเพียงพอ
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	 	 ว	8.1	ม.5/4	 เลอืกวสัด	ุเทคนคิวธิ	ีอปุกรณท์ีใ่ชใ้นก�รสงัเกต	ก�รวดั	

ก�รสำ�รวจ	 ตรวจสอบอย่�งถูกต้อง	 ทั้งท�งกว้�ง 

และลึกในเชิงปริม�ณและคุณภ�พ

	 	 ว	8.1	ม.5/5	 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลก�รสำ�รวจ	ตรวจสอบ

อย�่งเปน็ระบบถกูตอ้ง	ครอบคลมุทัง้ในเชงิปรมิ�ณ 

และคุณภ�พ	 โดยตรวจสอบคว�มเป็นไปได้ 	 

คว�มเหม�ะสมหรือคว�มผิดพล�ดของข้อมูล

	 	 ว	8.1	ม.5/6	 จัดกระทำ�ข้อมูล	 โดยคำ�นึงถึงก�รร�ยง�นผลเชิง

ตวัเลขทีม่รีะดบัคว�มถกูตอ้งและนำ�เสนอขอ้มลูดว้ย 

เทคนิควิธีที่เหม�ะสม

	 	 ว	8.1	ม.5/7	 วเิคร�ะหข์อ้มลู	แปลคว�มหม�ยขอ้มลูและประเมนิ

คว�มสอดคล้องของข้อสรุปหรือส�ระสำ�คัญ	 เพื่อ 

ตรวจสอบกับสมมติฐ�นที่ตั้งไว้

	 	 ว	8.1	ม.5/8	 พจิ�รณ�คว�มน�่เชือ่ถอืของวธิกี�รและผลก�รสำ�รวจ

ตรวจสอบ	โดยใชห้ลกัคว�มคล�ดเคลือ่นของก�รวดั 

และก�รสงัเกต	เสนอแนะก�รปรบัปรงุวธิกี�รสำ�รวจ

ตรวจสอบ

	 	 ว	8.1	ม.5/9	 นำ�ผลของก�รสำ�รวจ	 ตรวจสอบที่ได้ทั้งวิธีก�รและ

องคค์ว�มร้ทูีไ่ดไ้ปสร�้งคำ�ถ�มใหม	่นำ�ไปใชแ้กป้ญัห� 

ในสถ�นก�รณ์ใหม่และในชีวิตจริง

4.  กระบวนก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

 4.1  กิจกรรมก�รเรียนรู้

  ขั้นที่ 1 กำ�หนดปัญห�

  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สังเกตจ�กสถ�นก�รณ์หรือของจริง	

และใช้คำ�ถ�มกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคว�มสนใจ	และตั้งคำ�ถ�ม	ดังนี้
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	 	 1)		 ครใูหค้ว�มหม�ยของก�รเกดิปฏกิริยิ�เคม	ีคว�มเปน็กรด	-	เบส 

	และกล�ง	แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่�งกรด	-	เบสในชีวิตประจำ�วันที่นักเรียนรู้จัก

	 	 2)	 ครูนำ�ตัวอย่�งส�รที่มีสมบัติเป็นกรด	-	เบส	ในชีวิตประจำ�วัน	 

ได้แก่	นำ้�ส้มส�ยชู	นำ้�ย�ล้�งห้องนำ้�	นำ้�ย�ล้�งจ�น	นำ้�ผงซักฟอก	ให้นักเรียนสังเกต	

จ�กนัน้ครตูัง้คำ�ถ�มใหน้กัเรยีนคดิว�่	ส�รทีม่สีมบตัเิปน็กรด	-	เบส	ในชวีติประจำ�วนั 

เหล่�นี้	เมื่อเกิดปฏิกิริย�เคมีจะมีอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีเร็วช้�เท่�กันหรือไม่

  ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐ�น

	 	 3)		 ครใูหน้กัเรยีนค�ดคะเน	รว่มกนัคดิห�วธิทีีจ่ะทร�บว�่ปฏกิริยิ�

ก�รเกิดกรดและเบสของส�รชนิดใดเกิดเร็วหรือเกิดช้�กว่�กัน	 	 ปัจจัยใดที่มีผลต่อ

อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 และจะมีวิธีใดที่จะช่วยเร่งหรือชะลอคว�มรวดเร็วของ

ปฏิกิริย�ได้บ้�งหรือไม่

  ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล

	 	 4)		 ครูให้นักเรียนค้นคว้�ข้อมูลจ�กแหล่งก�รเรียนรู้ต่�งๆ	 ได้แก่	

จ�กใบคว�มรู้ที่ครูเตรียมม�ให้	 หรือหนังสือ	 ว�รส�ร	 ส�ร�นุกรมวิทย�ศ�สตร์	

ส�ร�นุกรมสำ�หรับเย�วชน	 และอินเทอร์เน็ต	 เกี่ยวกับอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	

คว�มเป็นกรด	-	เบสของส�ร	เพื่อให้นักเรียนมีคว�มรู้เพิ่มเติมก่อนก�รทำ�กิจกรรม

  ขั้นที่ 4 ทดสอบสมมติฐ�น  

	 	 5)		 นักเรียนจับเป็นกลุ่ม	 ให้แต่ละกลุ่มทำ�กิจกรรมเรื่อง	 อัตร� 

ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	คว�มเป็นกรด	-	เบสของส�ร

	 	 6)		 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันว�งแผนและออกแบบก�รศึกษ� 

ทดลอง	โดยกำ�หนดหัวข้อ	ดังนี้

										 	 	 6.1)		 จุดประสงค์ก�รทดลอง			 	 	

										 	 	 6.2)		 ก�รใช้อุปกรณ์

										 	 	 6.3)		 ก�รบันทึกผลและวิเคร�ะห์ข้อมูล	 	
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										 	 	 6.4)		 ก�รสรุปผลก�รทดลอง

	 	 	 6.5)		 ก�รตอบคำ�ถ�มท้�ยกิจกรรม  

	 	 7)	 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�ก�รทดลองต�มแผนที่ได้ออกแบบไว้	 

โดยดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน

	 	 8)		 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�กิจกรรมแก้ปัญห�	 โดยนำ�คว�มรู้

เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 คว�มเป็นกรด	 -	 เบสของส�ร	 ม�ร่วมกันระดม 

คว�มคิด	 ค้นคว้�	 รวบรวมข้อมูลในเรื่องของส�รและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วัน	

โดยมีหัวข้อ	ดังนี้

										 	 	 8.1)		 ส�รและคุณสมบัติของส�ร

										 	 	 8.2)		 ก�รเลือกใช้ส�รและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วัน 

ต�มหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

										 	 	 8.3)		 ผลกระทบที่ เกิดจ�กก�รใช้ส�รและผลิตภัณฑ์ต่อ 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	โดยว�งแผนและออกแบบก�รศึกษ�	ต�มหัวข้อดังนี้

	 	 	 	 -	 จุดประสงค์ก�รทดลอง

	 	 	 	 -	 ออกแบบปฏิบัติก�รทดลอง	

	 	 	 	 -	 ปฏิบัติก�รทดลอง	บันทึกผลและรวบรวมข้อมูล

	 	 	 	 -	 วิเคร�ะห์ข้อมูล	

	 	 	 	 -	 สรุปผลข้อมูล

	 	 	 	 -	 ตอบคำ�ถ�มท้�ยก�รทดลอง

	 	 9)	 ในขณะทีน่กัเรยีนแตล่ะกลุม่ทำ�กจิกรรม	ห�กมขีอ้สงสยัครคูวร

ช่วยชี้แนะ	แนะนำ�แนวท�ง	หรือใช้คำ�ถ�มกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันคิดห�แนวท�ง

แก้ปัญห�	 และครูให้คำ�ชมเชย	 ชื่นชม	 เมื่อนักเรียนร่วมกันค้นพบ	 ค้นห�แนวท�ง 

แก้ปัญห�ได้
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  ขั้นที่ 5 สร้�งข้อสรุป

	 	 10)	 ครรูว่มกบักลุม่นกัเรยีนสรปุว�่ส�รละล�ยกรดหรอืเบสชนดิใดบ�้ง

ที่มีอิทธิพลต่ออัตร�เร่งของปฏิกิริย�

	 	 11)	 ครสูรปุใหน้กัเรยีนเข้�ใจถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลของอตัร�ก�รเกดิ

ปฏิกิริย�เคมี

	 	 12)	 ครูให้คว�มรู้เพิ่มเติมเรื่อง	 ก�รดุลสมก�รเคมี	 ก�รคำ�นวณห�

อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

  ขั้นที่ 6 นำ�ไปประยุกต์ใช้

	 	 13)	 นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบ�ทสมมติ	 กลุ่มละ	 5	 น�ที	 

เรื่อง	 ก�รเลือกใช้ส�รและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วัน	 ต�มหลักคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 และผลกระทบที่เกิดจ�กก�รใช้ส�รและผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม	 โดยแสดงถึงปฏิกิริย�เคมีเกี่ยวกับส�รละล�ยกรด	 -	 เบสที่พบเห็น 

ในชีวิตประจำ�วัน	และยกตัวอย่�งปัจจัยที่ควบคุมอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�ด้วย 

 4.2  สื่อประกอบก�รเรียนรู้

	 	 1)	 ใบคว�มรู้ที่่	1	เรื่อง	เรียนรู้	กรด	-	เบส

	 	 2)	 ใบคว�มรู้ที่	2	เรื่อง	อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 	 3)	 ใบกจิกรรมก�รทดลอง	เรือ่ง	อตัร�ก�รเกดิปฏกิริยิ�เคมคีว�มเปน็ 

กรด	-	เบส

 4.3  ก�รวัดและประเมินผล

	 	 1)	 ประเมินทักษะก�รทดลองระหว่�งทำ�กิจกรรม

	 	 2)	 ประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

	 	 3)	 สังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

	 	 4)	 สังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่ม

	 	 5)	 ประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

	 	 6)	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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5.  จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำ�ม�ใช้)

	 5.1	 ผู้ เรียนได้ทำ�กิจกรรมด้วยตนเองอย่�งละเอียดทุกขั้นตอน 

ของกิจกรรม

	 5.2	 ผู้ เรียนได้ฝึกว�งแผนก�รทำ�ง�น	 และก�รแสวงห�คว�มรู้ 

เพื่อก�รแก้ปัญห�

	 5.3	 ผู้เรียนได้ฝึกศึกษ�ค้นคว้�	 รวบรวมข้อมูล	 และนำ�ข้อมูลคว�มรู้ 

ม�จัดกระทำ�ด้วยตนเอง

	 5.4	 ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กสื่อและแหล่งเรียนรู้อย่�งหล�กหล�ย

6. ผลที่เกิดกับผู้เรียน (คว�มรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1  คว�มรู้ :	 ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับส�รและผลิตภัณฑ์

ของส�รบ�งชนิดในชีวิตประจำ�วัน	ก�รเลือกใช้ส�รและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วัน 

ได้อย่�งถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิต	 ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจ�กก�รใช้ส�ร 

และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 	

 6.2  สมรรถนะ : ผู้ เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	 ก�รคิด	

ก�รแก้ปัญห�	ก�รใช้ทักษะชีวิต	และก�รใช้เทคโนโลยี

 6.3  คุณลักษณะ : ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่�งพอเพียง	และมุ่งมั่นในก�ร

ทำ�ง�น

แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 น�งกฤตย�ภรณ์	ขันตี		 โรงเรียนพิทย�ลงกรณ์	

	 	 	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

	 	 	 	 	 มัธยมศึกษ�	เขต	1
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ภาคผนวก

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ กรด - เบส

 ❖ ใบคว�มรู้ที่ 2 เรื่อง อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 ❖ ใบกิจกรรม ก�รทดลอง เรื่อง อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

  คว�มเป็นกรด - เบส

 ❖ แบบประเมินทักษะก�รทดลอง

 ❖ แบบประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

 ❖ แบบประเมินผลง�นก�รแสดง Science Show เกี่ยวกับ

  ก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

 ❖ แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

 ❖ แบบสังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่ม

 ❖ แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ❖ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ใบคว�มรู้ที่ 1

เรื่อง เรียนรู้ กรด - เบส

	 ส�รละล�ยต�่งๆ	ทีใ่ชใ้นชวีติประจำ�วนัแตล่ะชนดิจะมสีมบตัแิตกต�่งกนั 

มีทั้งที่เป็นกรดและเป็นเบส	 ซึ่งส�รที่เป็นกรดส่วนม�กจะมีรสเปรี้ยว	 และมีฤทธิ์ 

ในก�รกัดกร่อนสูง	 เช่น	 มะน�วมีกรดซิตริกที่ทำ�ให้มีรสเปรี้ยว	 ส่วนนำ้�ส้มส�ยชู 

มีกรดแอซีติก	(Acetic	Acid)

	 ส�รที่มีคว�มเป็นกรดจะมีรสเปรี้ยว	 เปลี่ยนสีกระด�ษลิตมัสจ�กนำ้�เงิน 

เป็นแดง	 ได้แก่	 นำ้�อัดลม	 นำ้�ส้มหรือนำ้�ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว	 นำ้�ส้มส�ยชู	 รวมถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ืใช้ทำ�คว�มสะอ�ดห้องนำ้�	เป็นต้น

	 ส�รที่มีคว�มเป็นด่�งจะมีรสขม	 เปลี่ยนสีกระด�ษลิตมัสจ�กแดงเป็น 

นำ้�เงิน	ได้แก่	ย�ลดกรด	ผงฟู	สบู่	ย�สระผม	ผงซักฟอก	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ส�รละล�ย	 กรด	 -	 เบส	 มีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต 

และสิ่งแวดล้อม

กรดในชีวิตประจำ�วัน

	 ส�รละล�ยที่มีคุณสมบัติเป็นกรดที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	เช่น

						 -	 นำ้�อัดลม	ประกอบด้วยกรดค�ร์บอนิก

	 -	 นำ้�ส้มและนำ้�ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวประกอบด้วยกรดซิตริกซึ่งมีอยู่ 

ในส้ม	มะน�ว	ส้มโอ

						 -	 ใช้ในก�รปรุงแต่งรสอ�ห�ร	 เช่น	 กรดแอซีติก	 (Acetic	 Acid)	 ซึ่งมี

ในนำ้�ส้มส�ยชู	เป็นต้น

						 -	 ใช้ในส�รทำ�คว�มสะอ�ดพื้นบ้�น	เช่น	กรดไฮโดรคลอริก	เป็นต้น
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เบสในชีวิตประจำ�วัน

					ส�รละล�ยเบสที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วันมีม�กม�ยหล�ยชนิด	เช่น

	 -	 โซเดยีมไบค�รบ์อเนต	ในป�กของเร�มแีบคทเีรยีอ�ศยัอยู	่แบคทเีรยี

เหล่�นี้ใช้นำ้�ต�ลเป็นอ�ห�ร	 โดยสล�ยนำ้�ต�ลไปเป็นกรดที่เรียกว่�	 Plaque	 Acid	 

ซึ่งเป็นส�เหตุทำ�ให้เกิดโรคฟันผุ	 ดังนั้นในย�สีฟันจึงผสมโซเดียมไบค�ร์บอเนต 

หรือเบสที่ช่วยลดคว�มเป็นกรด

						 -	 แมกนเีซยีมไฮดรอกไซด	์ถ�้ในกระเพ�ะอ�ห�รมกีรดม�กเกนิไปทำ�ให้

อ�ห�รไมย่อ่ยและสง่ผลใหเ้กดิอ�ก�รจกุ	เสยีดหรอืแนน่ทอ้ง	ก�รรบัประท�นย�ทีม่ี

ส่วนผสมของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์	หรือ	Milk	of	Magnesium	จะช่วยลดคว�ม

เป็นกรดในกระเพ�ะอ�ห�รได้	เพร�ะมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆ

						 -	 นำ�้แอมโมเนยีหรอืแอมโมเนยีไฮดรอกไซด	์ใชท้ำ�นำ�้ย�ทำ�คว�มสะอ�ด

กระจก	เป็นต้น

						 -	 ผงฟูหรือโซเดียมไบค�ร์บอเนต	ใช้ทำ�ขนมต่�งๆ

						 -	 สบู่	 ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย	 มีหล�ยชนิดทั้งที่เป็นก้อนแข็ง	 

เป็นของเหลว	และเป็นครีม

	 -	 ย�สระผม	ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดเส้นผม

	 -	 ผงซักฟอก	ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดเสื้อผ้�

ค่�คว�มเป็นกรด - เบส ของส�ร (pH)

	 ค่�	pH	จะเป็นค่�ที่ใช้วัดว่�มีคว�มเป็นกรดหรือเบสม�กน้อยเพียงใด

	 ค่�	pH	ที่เท่�กับ	7	คือ	ส�รมีสมบัติเป็นกล�ง

	 ค่�	pH	น้อยกว่�	7	จนถึง	0	คือ	ส�รมีสมบัติเป็นกรด

	 ค่�	pH	ม�กกว่�	7	จนถึง	14	คือ	ส�รมีสมบัติเป็นเบส
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กรด - ด่�งในชีวิตประจำ�วัน จำ�แนกได้ดังนี้	

 1.  กรด - ด่�งในอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 โดยทั่วไปร่�งก�ยคนเร�มีค่�

คว�มเป็นกรด	-	ด่�ง	ประม�ณ	7.4	โดยจะค่อนไปท�งด่�งซึ่งจะทำ�ให้กระบวนก�ร

ทำ�ง�นในร�่งก�ย	เชน่	ก�รยอ่ย	ก�รดดูซมึ	และก�รจดัก�รของเสยีออกจ�กร�่งก�ย

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 	 อ�ห�รที่ทำ�ให้ร่�งก�ยเกิดสภ�วะเป็นกรดและควรลดก�รบริโภคลง	 

ได้แก่	 อ�ห�รประเภทแป้งและค�ร์โบไฮเดรต	 อ�ห�รที่มีส่วนผสมของนำ้�ต�ล	 

ขนมหว�น	 ไอศกรีม	 นำ้�อัดลม	 ก�แฟ	 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 เนื้อสัตว์ทุกชนิด 

นำ้�มัน	ไขมันทุกชนิด	และอ�ห�รทอดนำ้�มัน	ถ้�เร�บริโภคอ�ห�รที่มีสภ�พเป็นกรด 

เข้�ไปม�กๆ	 อ�จทำ�ให้เป็นโรคหรือมีอ�ก�รต่�งๆ	 เช่น	 โรคกระดูกพรุน	 โรคไต 

และกระเพ�ะปัสส�วะ	 โรคเบ�หว�น	 โรคอ้วน	 อ�ก�รท�งหัวใจและหลอดเลือด	

ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภ�พลดลง	

	 	 อ�ห�รที่ทำ�ให้ร่�งก�ยเกิดสภ�วะเป็นด่�งและควรเพิ่มก�รบริโภค	

ได้แก่	 อ�ห�รประเภทผักและผลไม้โดยเฉพ�ะหน่อไม้ฝรั่ง	 แตงกว�	 มะเขือเทศ	 

ถั่ว	ผักก�ด	ผักชีฝรั่ง	เครื่องเทศ	หัวหอม	คึ่นฉ่�ย	แครอท	มะน�ว	ส้ม	สับปะรด	กีวี

เชอรี่	สตรอเบอร์รี่	แตงโม	กล้วย	แอปเปิ้ล	เป็นต้น	

 2.  ส�รที่ใช้ปรุงแต่งรสอ�ห�ร มีทั้งชนิดที่เป็นกรด	 เช่น	 นำ้�ส้มส�ยชู	

นำ้�มะน�ว	นำ้�มะข�ม	ชนิดที่มีสมบัติเป็นด่�ง	เช่น	นำ้�ปูนใส	ผงฟู	และชนิดที่มีสมบัติ

เป็นกล�ง	เช่น	ผงชูรส	เกลือแกง	นำ้�ต�ลทร�ย	เป็นต้น	

 3.  ย�รักษ�โรค	 ย�ที่มีสมบัติเป็นกรด	 เช่น	 ย�แอสไพริน	 วิต�มินซี	

ย�ที่มีสมบัติเป็นด่�ง	เช่น	ย�ลดกรด	ย�ธ�ตุ	

 4.  ส�รประเภททำ�คว�มสะอ�ด บ�งชนิดมีสมบัติเป็นด่�ง	เช่น	นำ้�สบู่	

ผงซักฟอก	 นำ้�ย�ล้�งจำ�น	 และย�สีฟัน	 บ�งชนิดมีสมบัติเป็นกรด	 เช่น	 นำ้�ย�ล้�ง 

ห้องนำ้�	และเครื่องสุขภัณฑ์	เป็นต้น	
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 5.  เครื่องสำ�อ�ง ส่วนใหญ่มีสมบัติเป็นกล�ง	เช่น	นำ้�หอม	สเปรย์ฉีดผม	

ย�รักษ�สิวฝ้�	

 6.  ส�รที่ใช้ในก�รเกษตรกรรม ได้แก่	ปุ๋ย	ซึ่งบ�งชนิดมีสมบัติเป็นด่�ง	

เช่น	ยูเรีย	บ�งชนิดมีสมบัติเป็นกรด	เช่น	แอมโมเนียมคลอไรด์	บ�งชนิดเป็นกล�ง

เช่น	โพแทสเซียมไนเตรต	

ที่มา : www.dss.go.th/images/st-article/bsp-3-2557-acid.pdf

 https://warachemistry.wordpress.com/

 https://sites.google.com/site/acidsbase/



95

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบคว�มรู้ที่ 2

เรื่อง อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

ปฏิกิริย�เคมี 

	 ปฏิกิริย�เคมี	คือ	กระบวนก�รที่เกิดจ�กส�รตั้งต้นสองส�รขึ้นไป	ม�ทำ� 

ปฏิกิริย�แล้วเกิดขึ้นได้เป็นส�รใหม่เรียกว่�	ส�รผลิตภัณฑ์

	 ก�รเปลี่ยนแปลงปฏิกิริย�เคมี	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 ปฏิกิริย�ก�รค�ยคว�มร้อน	(Exothermic	Reaction)

	 	 คือ	 ปฏิกิริย�ที่เกิดขึ้นและผลที่ได้จะได้พลังง�นถ่�ยทอดออกม�	 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของพลังง�นคว�มร้อน	 ส�ม�รถรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิรอบข้�ง 

ที่จะร้อนขึ้น	

	 ตัวอย่�งปฏิกิริย�ก�รค�ยคว�มร้อน	 เช่น	 ก�รเผ�ผล�ญเชื้อเพลิง	 

ก�รห�ยใจ

	 2.	 ปฏิกิริย�ก�รดูดคว�มร้อน	(Endothermic	Reaction)

	 	 คือ	ปฏิกิริย�ที่เกิดขึ้นและจะดึงพลังง�นเข้�ไปใช้	ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ 

ในรูปของพลังง�นคว�มร้อน	ส�ม�รถรู้สึกได้โดยอุณหภูมิรอบข้�งจะเย็นขึ้น

	 	 ตัวอย่�งปฏิกิริย�ก�รดูดคว�มร้อน	เช่น	ก�รละล�ยของนำ้�แข็ง

อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 อตัร�ก�รเกดิปฏกิริยิ�เคม ีหม�ยถงึ	ปรมิ�ณส�รตัง้ตน้ทีห่�ยไปตอ่หนึง่

หน่วยเวล�	 หรือปริม�ณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยเวล�	 เมื่อพิจ�รณ�จ�ก

ปฏิกิริย�ต่อไปนี้

A + 2B -------------> C ………..(1)
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	 ในขณะที่ปฏิกิริย�ดำ�เนินไป	ส�ร	A	และส�ร	B	เป็นส�รตั้งต้นถูกใช้ไป 

ดังนั้นคว�มเข้มข้นของส�ร	 A	 และ	 B	 จะลดลง	 ส่วนคว�มเข้มข้นของส�ร	 C	 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น	 จ�กปฏิกิริย�	 (1)	 จะพบว่�อัตร�ก�รลดลงของส�ร	A	 

เป็นครึ่งหนึ่งของก�รลดลงของส�ร	B

	 ดังนั้น	 เมื่อเขียนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�ในรูปของ

ส�รต่�งๆ	จะต้องคิดต่อ	1	โมลของส�รนั้น	ซึ่งส�ม�รถเขียนได้ดังนี้

	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี		 =	 ปริม�ณของส�รตั้งต้นที่ลดลง/เวล�

	 	 	 	 	 =	 ปริม�ณของส�รผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น/เวล�

 อัตร�เร็วเฉลี่ย	 หม�ยถึง	 อัตร�เร็วโดยเฉลี่ย	 ตั้งแต่เริ่มต้น	 จนปฏิกิริย�

เกดิขึน้ในชว่งเวล�หนึง่	เชน่	อตัร�เรว็เฉลีย่ในชว่ง	10	วนิ�ท	ี(	ห�ไดจ้�กก�รทดลอง)

 อัตร�เร็ว ณ เวล�หนึ่ง หม�ยถึง	 อัตร�เร็วของปฏิกิริย�ที่ตำ�แหน่งใด

ตำ�แหน่งหนึ่ง	เช่น	อัตร�เร็ว	ณ	10	วิน�ที	(	ห�จ�กค่�คว�มชันของกร�ฟระหว่�ง

ปริม�ณส�รกับเวล�)

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

 1.  ธรรมช�ติของส�รตั้งต้น และผลิตภัณฑ์

	 	 คว�มเรว็หรอืช�้ของก�รเกดิปฏกิริยิ�เคมจีะขึน้อยูก่บัสภ�พธรรมช�ติ

ของส�รเหล�่นัน้	เชน่	ส�รประเภทไอออนกิทีเ่ข้�ทำ�ปฏกิริยิ�กนัจะเกดิคว�มเรว็ของ

ปฏกิริยิ�ไดด้กีว�่	ส�รทีเ่ปน็โคว�เลนท	์หรอืส�รทำ�ปฏกิริยิ�ทีเ่ปน็ก�๊ซจะทำ�ปฏกิริยิ�

ได้เร็วกว่�ส�รที่มีสถ�นะอื่น
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 2.  คว�มเข้มข้นส�รตั้งต้น และผลิตภัณฑ์

	 	 คว�มเรว็ของปฏกิริยิ�จะแปรผนัต�มคว�มเขม้ขน้ของส�รตัง้ตน้	และ

จะแปรผกผันกับคว�มเข้มข้นของส�รผลิตภัณฑ์	 กล่�วคือ	 เมื่อปริม�ณส�รตั้งต้น

มีม�กอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�ก็จะเร็ว	 และเมื่อเวล�ผ่�นไปปริม�ณส�รตั้งต้นลดลง	

ปฏิกิริย�ก็จะค่อยๆ	ลดลงต�มปริม�ณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

 3.  พื้นที่ผิว

	 	 พื้นที่ผิวของส�รจะเป็นจุดของก�รเกิดปฏิกิริย�	 ห�กส�รมีพื้นที่ผิว 

ม�กก็จะทำ�ให้เกิดปฏิกิริย�ได้เร็วขึ้น	 เช่น	 ก�รทำ�ปฏิกิริย�ของหินปูนกับกรด 

ไฮโดรคลอริกจะได้ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 ห�กหินปูนมีคว�มละเอียดเป็นผง 

ขน�ดเล็ก	มีพื้นที่ผิวม�กก็ย่อมทำ�ปฏิกิริย�กับกรดไฮโดรคลอริกได้อย่�งรวดเร็ว

 4.  อุณหภูมิ

	 	 อุณหภูมิถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นคว�มเร็วของก�รเกิด

ปฏิกิริย�	 เช่น	 ก�รอุ่นนำ้�มันด้วยคว�มร้อนเพียงน้อยนิดจะทำ�ให้นำ้�มันอุ่นเท่�นั้น	

แต่ห�กเพิ่มคว�มร้อนจนทำ�ให้นำ้�มันกล�ยเป็นไอก็ส�ม�รถลุกติดไฟได้ง่�ย

 5.  คว�มดัน

	 	 คว�มดันที่เกี่ยวข้องกับอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีมักพบม�ก 

ในส�รที่เป็นก๊�ซ	 เพร�ะก�รเพิ่มคว�มดันให้ก๊�ซจะทำ�ให้โมเลกุลของก�๊ซเกิดก�ร 

ชนกันม�กขึ้น

ที่มา : http://www.siamchemi.com/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0% 

 B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2% 

 E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5/

 https://sites.google.com/site/fafaisrnes/xatra-kar-keid-pdi-kiriya-khemi
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรม

ก�รทดลอง เรื่อง อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีคว�มเป็นกรด - เบส

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบก�รทดลอง	 เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิด

	 ปฏิกิริย�เคมีคว�มเป็นกรด	 -	 เบส	 โดยใช้คว�มรู้จ�กก�รศึกษ� 

	 ค้นคว้�	ต�มคว�มสนใจในก�รออกแบบก�รทดลอง

ก�รทดลอง เรื่อง................................................................................................

จุดประสงค์.........................................................................................................

ปัญห�ก�รทดลอง/ก�รตั้งสมมติฐ�น................................................................

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

ตวัแปรทีศ่กึษ�.....................................................................................................

วสัดอุปุกรณ.์.......................................................................................................

ขัน้ตอนก�รทดลอง.............................................................................................

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

สรุปผลก�รทดลอง	 (ให้สรุปในรูปต�ร�งบันทึกก�รทดลองและอธิบ�ยผล

ก�รทดลองทีไ่ด)้.....................................................................................................

............................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินทักษะก�รทดลอง

คำ�ชี้แจง  ใหค้รผู้สูอนประเมนิทกัษะก�รทดลองของนกัเรยีน	แลว้เขยีนเครือ่งหม�ย	✓ 

 ลงในช่องที่ตรงกับผลก�รประเมินต�มหัวข้อที่กำ�หนด

                ก�รประเมิน

 

 
เลขที่ ชื่อ - สกุล

      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

ก�
รว

�ง
แผ

น 
ก่อ

นก
�ร

ทด
ลอ

ง

ก�
รด

ำ�เ
นิน

ก�
รท

ดล
อง

 
ต�

มข
ั้นต

อน
ที่ว

�ง
แผ

นไ
ว้

ทัก
ษะ

ใน
ก�

รใ
ช้อ

ุปก
รณ

์ 
แล

ะส
�ร

เค
มี

คว
�ม

มุ่ง
มั่น

แล
ะก

�ร
แก

้ปัญ
ห�

ใน
ก�

รท
ดล

อง

ก�
รด

ูแล
แล

ะเ
ก็บ

อุป
กร

ณ
์

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินก�รเขียนร�ยง�นกิจกรรมก�รทดลอง	 แล้วเขียน

	 เครื่องหม�ย	✓	ลงในช่องที่ตรงกับผลก�รประเมินต�มหัวข้อที่กำ�หนด

                 ก�รประเมิน

 

 เลขที่ ชื่อ - สกุล      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

จุด
ปร

ะส
งค

์ 
ก�

รท
ดล

อง

ก�
รก

ำ�ห
นด

ปัญ
ห�

 
แล

ะก
�ร

ตั้ง
สม

มต
ิฐ�

น

ก�
รก

ำ�ห
นด

ตัว
แป

ร 
ขอ

งก
�ร

ทด
ลอ

ง

ก�
รจ

ัดก
ระ

ทำ�
ข้อ

มูล
 

แล
ะบ

ันท
ึกผ

ลก
�ร

ทด
ลอ

ง

ก�
รว

ิเค
ร�

ะห
์แล

ะ 
สร

ุปผ
ลก

�ร
ทด

ลอ
ง

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินผลง�น 

ก�รแสดง Science Show เกี่ยวกับก�รเกิดปฏิกิริย�ของส�รเคมี

กลุม่ที	่(ชือ่กลุม่)	..........................................................................................................

สม�ชิกในกลุ่ม	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง  ให้ประเมินก�รแสดง	 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓	 ลงในช่องที่ตรงกับ

	 ระดับคะแนน	(ดูเกณฑ์ก�รให้คะแนน)

        ผู้ประเมิน

 ประเด็นที่ประเมิน  ตนเอง เพื่อน ครู
  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1.		ตรงจุดประสงค์ที่กำ�หนด

2.		มีคว�มถูกต้องสมบูรณ์

3.		มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	

4.		มีคว�มเป็นระเบียบ	

5.		เสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด      

  รวม   

  รวมทุกร�ยก�ร 

  เฉลี่ย 

ผู้ประเมิน...................(ตนเอง)

........./........./.........

ผู้ประเมิน...................(เพื่อน)

........./........./.........

ผู้ประเมิน...................(ครู)

........./........./.........
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

คำ�ชี้แจง  ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียน	 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ 

	 ลงในช่องที่ตรงกับผลก�รประเมินต�มหัวข้อที่กำ�หนด

                ก�รประเมิน

 

 เลขที่ ชื่อ - สกุล      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

ก�
รร

่วม
กิจ

กร
รม

ก�
รย

อม
รับ

ฟ
ัง 

คว
�ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น

คว
�ม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ขย
ันห

มั่น
เพ

ียร

ตร
งต

่อเ
วล

�

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่ม

กลุม่ที	่(ชือ่กลุม่)	..........................................................................................................

สม�ชิกในกลุ่ม	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียน	 แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓	

 ในช่องที่ตรงกับหัวข้อที่กำ�หนด

   ก�รปฏิบัติ
 พฤติกรรมที่สังเกต
  3 2 1

	 1.	 มีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	 	 	 	

	 2.	 มีคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น    

	 3.	 มีคว�มรับผิดชอบในง�นที่ได้รับมอบหม�ย	 	 	 	

	 4.	 มีขั้นตอนในก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ    

	 5.	 ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสม    

                  รวม
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

คำ�ชี้แจง	 ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่�งเรียนและนอก

	 เวล�เรียน	แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน	

   
ร�ยก�รที่ประเมิน

             ระดับคะแนน

    3 2 1

1.  คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร

	 1.1		 มีคว�มส�ม�รถในก�รรับ	-	ส่งส�ร	 	 	

	 1.2		 มีคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	คว�มคิด 

	 	 คว�มเข้�ใจของตนเองโดยใช้ภ�ษ�อย่�งเหม�ะสม	 	 	

	 1.3		 ใช้วิธีก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม	 	 	

2.  คว�มส�ม�รถในก�รคิด

	 2.1		 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์เพื่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 	 	

	 2.2		 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดเป็นระบบเพื่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 	 	

3.  คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�

	 3.1		 แก้ปัญห�โดยใช้เหตุผล	 	 	

	 3.2		 แสวงห�คว�มรู้ม�ใช้ในก�รแก้ปัญห�	 	 	

	 3.3		 ตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น   

4.  คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต

	 4.1		 ทำ�ง�นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยคว�มสัมพันธ์อันดี   

	 4.2		 มีวิธีแก้ไขคว�มขัดแย้งอย่�งเหม�ะสม	
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   
ร�ยก�รที่ประเมิน

             ระดับคะแนน

    3 2 1

5.  คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี

	 5.1		 เลือกใช้ข้อมูลในก�รพัฒน�ตนเองอย่�งเหม�ะสม	 	 	

	 5.2		 เลือกใช้ข้อมูลในก�รทำ�ง�นและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

	 	 อย่�งเหม�ะสม

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............

เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่�เสมอ	

	 2	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		

	 1	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ�งครั้ง		
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำ�ชี้แจง	 ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่�งเรียนและนอก

	 เวล�เรียน	แล้วเขียนเครื่องหม�ย	✓ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน	

 คุณลักษณะ 
ร�ยก�รที่ประเมิน

             ระดับคะแนน

 อันพึงประสงค์  3 2 1

1.  ใฝ่เรียนรู้	 1.1	แสวงห�ข้อมูลจ�กแหล่งก�รเรียนรู้ต่�งๆ

	 	 1.2		มีก�รจดบันทึกคว�มรู้อย่�งเป็นระบบ

	 	 1.3		สรุปคว�มรู้ได้อย่�งมีเหตุผล	 	 	

2. อยู่อย่�ง 2.1		ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียน

 พอเพียง	 	 อย่�งประหยัด		 	

	 	 2.2		ใช้อุปกรณ์ก�รเรียนอย่�งประหยัด 

	 	 	 และรู้คุณค่�	 	 	

	 	 2.3		ใช้จ่�ยอย่�งประหยัดและมีก�รเก็บออมเงิน

3.  มุ่งมั่นใน	 3.1	มีคว�มตั้งใจและพย�ย�มในก�รทำ�ง�น

 ก�รทำ�ง�น	 	 ที่ได้รับมอบหม�ย	 	 	

	 	 3.2		มีคว�มอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค	 

	 	 	 เพื่อให้ง�นสำ�เร็จ

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
เกณฑ์ก�รให้คะแนน

	 3	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่�เสมอ	
	 2	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		
	 1	คะแนน	หม�ยถึง	พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ�งครั้ง		



107

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1. แนวคิด/ทฤษฎี 

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�ร	 ก�รสื่อคว�มหม�ย	 

และก�รนำ�เสนอท�งคณติศ�สตร	์	เปน็ก�รฝกึทกัษะใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคร�ะหป์ญัห�	 

ส�ม�รถเขียนปัญห�ในรูปแบบของต�ร�ง	 กร�ฟ	 หรือข้อคว�ม	 เพื่อสื่อส�ร 

คว�มสัมพันธ์ของจำ�นวน	โดยมีหลักที่สำ�คัญในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	ดังนี้

	 1.1	 กำ�หนดโจทย์ปัญห�ที่น่�สนใจและเหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถ 

ของผู้เรียน

	 1.2	 ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงคว�มคิดเห็นด้วยตนเอง	 

โดยครูผู้สอนช่วยชี้แนะแนวท�งในก�รสื่อส�ร	สื่อคว�มหม�ย	และก�รนำ�เสนอ

2. วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

	 2.1	 เพื่อให้ผู้ เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะและกระบวนก�ร

ท�งคณิตศ�สตรแ์ก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ที่กำ�หนดให้ได้

	 2.2	 เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	 ก�รสื่อคว�มหม�ย

และก�รนำ�เสนอท�งคณิตศ�สตร์	

3. คว�มสอดคล้อง/คว�มเชื่อมโยง

	 3.1		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2

	 3.2		ส�ระที่	1	จำ�นวนและก�รดำ�เนินก�ร

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย 

  และการนำาเสนอทางคณิตศาสตร์ 
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	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ค	1.1		เข้�ใจถึงคว�มหล�กหล�ยของก�ร

แสดงจำ�นวน	และก�รใช้จำ�นวนในชีวิตจริง

	 	 ตัวชี้วัด	

		 	 ค	1.1	ม.2/4	 ใช้คว�มรู้เกี่ยวกับอัตร�ส่วน	 สัดส่วน	 และร้อยละ 

ในก�รแก้โจทย์ปัญห�

	 3.3	 ส�ระที่	6	ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์

	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ค	6.1	 มีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�	

ก�รให้เหตุผล	 ก�รสื่อส�ร	 ก�รสื่อคว�มหม�ยท�งคณิตศ�สตร์	 และก�รนำ�เสนอ 

ก�รเชือ่มโยงคว�มรูต้�่งๆ	ท�งคณติศ�สตร	์และเชือ่มโยงคณติศ�สตรก์บัศ�สตรอ์ืน่ๆ	

และมีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์

	 	 ตัวชี้วัด

		 	 ค	6.1	ม.2/2		 ใช้คว�มรู้	 ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ 

และเทคโนโลยีในก�รแก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	

ได้อย่�งเหม�ะสม

		 	 ค	6.1	ม.2/3		 ใหเ้หตผุลประกอบก�รตดัสนิใจ	และสรปุผลไดอ้ย�่ง

เหม�ะสม

4. กระบวนก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมก�รเรียนรู้

	 	 1)	 ครูแจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ให้นักเรียนทร�บว่�	 เมื่อเรียน 

ในชั่วโมงนี้แล้วต้องส�ม�รถใช้ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์แก้ปัญห� 

ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ที่กำ�หนดให้ได้

	 	 2)	 ครูนำ�เสนอเนื้อเพลง	 “ร้อยละ”	 ทำ�นองเพลงช้�ง	 ครูและ

นกัเรยีนรว่มกนัรอ้งเพลงพรอ้มปรบมอืประกอบจงัหวะ	เพือ่กระต้นุใหเ้กดิคว�มสนกุ 

และสร้�งเจตคติที่ดีก่อนเรียน
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	 	 3)	 ครูซักถ�มนักเรียนว่�ในเนื้อเพลงบอกอะไรบ้�ง	ในชีวิตประจำ�วัน

และมเีรือ่งใดบ�้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละ	เชน่	ก�รซือ้ข�ย	กำ�ไร	-	ข�ดทนุ	ดอกเบีย้	ฯลฯ

	 	 4)	 ครูตั้งคำ�ถ�มให้นักเรียนช่วยกันเสนอคำ�อธิบ�ยว่�ร้อยละ 

มีคว�มหม�ย	 มีคว�มสัมพันธ์กับอัตร�ส่วน	 และมีสัญลักษณ์อย่�งไร	 (ร้อยละ 

หรอืเปอรเ์ซน็ต	์คอื	อตัร�สว่นทีม่อีตัร�สว่นตวัหลงัเท�่กบั	100	สญัลกัษณเ์ขยีนแทน

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์	คือ	%)

	 	 5)	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่�	ก�รใช้ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน 

มีม�กม�ย	เช่น	ก�รค้�ข�ย	ก�รห�กำ�ไร	-	ข�ดทุน	ก�รห�อัตร�ดอกเบี้ย	หรืออื่นๆ	

ซึ่งถ้�เร�เข้�ใจหลักก�รและกระบวนก�รคิดเกี่ยวกับร้อยละ	จะทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ไป

ประยุกต์ใช้แก้ปัญห�ที่เกี่ยวกับร้อยละในชีวิตประจำ�วันได้

	 	 6)	 จัดกลุ่มนักเรียนเป็น	5	กลุ่ม	กลุ่มละ	4	-	5	คน	โดยคละเพศ 

และคว�มส�ม�รถของนักเรียน

	 	 7)	 ใหแ้ตล่ะกลุม่สร�้งโจทยป์ญัห�เปน็สถ�นก�รณเ์กีย่วกบัก�รใช้

ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน	กลุ่มละ	1	โจทย์	พร้อมทั้งแสดงวิธีก�รห�คำ�ตอบ	

	 	 8)	 จ�กนั้นให้เขียนโจทย์ลงในใบกิจกรรม	 แล้วคัดเลือกผู้แทน

อีกกลุ่มออกม�แสดงวิธีก�รห�คำ�ตอบพร้อมอธิบ�ยหน้�ชั้นเรียน	 ให้ทำ�กิจกรรม 

เช่นนี้จนครบทุกกลุ่ม	โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคว�มถูกต้อง

	 	 9)	 ใหน้กัเรยีนเลน่เกม	“ชว่ยกนัคดิ	พชิติคำ�ตอบ”	กำ�หนดเวล�ให้

แต่ละกลุ่มห�คำ�ตอบ	 กลุ่มที่ทำ�เสร็จก่อนและถูกต้องจะได้คะแนนโบนัส	 (Bonus)	

ม�กที่สุด	กลุ่มอื่นๆ	จะได้คะแนนลดลงต�มลำ�ดับ

	 	 10)	 ครูกับนักเรียนร่วมกันเฉลยคำ�ตอบจ�กเกม	“ช่วยกันคิด	พิชิต 

คำ�ตอบ”	สลับกลุ่มกันตรวจให้คะแนน	
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	 	 11)	 ประก�ศยกย่องกลุ่มที่ได้โบนัส	 (Bonus)	 ม�กที่สุด	 และกลุ่ม

ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันให้ทุกคนทำ�ได้	 แล้วมอบร�งวัล	 พร้อมทั้งติดผลง�นของ 

แต่ละกลุ่มที่ป้�ยนิเทศของห้อง

	 	 12)	 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปร�ยขั้นตอนก�รแก้โจทย์ปัญห� 

ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน	 โดยดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์โจทย์	 กรณีตัวอย่�งพร้อมทั้ง 

ห�วิธีก�รแก้ปัญห�	และนำ�เสนอคำ�ตอบได้อย่�งถูกต้อง	สมเหตุสมผล

	 	 13)	 ให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้นำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 

เพื่อเลือกซื้อสินค้�ได้อย่�งประหยัดและคุ้มค่�	 โดยนำ�เสนอสรุปเป็นผังมโนทัศน์ 

ที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม	ส่งผลต่อคว�มสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	4	มิติ	เช่น	มีคว�มรู้	 

มทีกัษะและเหตผุลในก�รตดัสนิใจ	มกี�รว�งแผน	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และชว่ยเหลอืกนั 

ในกระบวนก�รกลุ่ม	 รู้ปัญห�และแก้ปัญห�ได้อย่�งถูกต้อง	 ใช้ประโยชน์ได้ 

อย�่งคุม้ค�่	และนำ�ไปปรบัใชใ้นชวีติประจำ�วนัไดอ้ย�่งเหม�ะสม	ส�ม�รถบรูณ�ก�ร 

กับปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้เหตุผล	 เพื่อก�ร

วิเคร�ะห์แก้ปัญห�	และก�รตัดสินใจไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	ยึดหลักคว�มมีเหตุผล	 

รู้จักประหยัด	อยู่อย่�งพอเพียง	มีวินัยในตนเอง	มีคว�มรับผิดชอบ	ทำ�ง�นร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข	ส่งผลต่อก�รนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตได้เป็นอย่�งดี

 4.2 สื่อประกอบก�รเรียนรู้

	 	 1)	 เพลงร้อยละ	

	 	 2)	 ใบคว�มรู้	เรื่อง	โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน	

	 	 3)	 ใบกิจกรรมที่	1	และใบกิจกรรมที่	2

	 	 4)	 เกม	“ช่วยกันคิด	พิชิตคำ�ตอบ”	
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 4.3 ก�รวัดและประเมินผล

แบบประเมินก�รทำ� 

ใบกิจกรรม	เรื่อง	 

ก�รแก้โจทย์ปัญหร้อยละ

ในชีวิตประจำ�วัน 

แบบประเมินก�รนำ�

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงม�ใช้ในก�ร

เรียนรู้

แบบประเมินสมรรถนะ

สำ�คัญของผู้เรียน 

(คว�มส�ม�รถในก�ร

แก้ปัญห�	และคว�ม

ส�ม�รถในก�รคิด)

แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

(ใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่�ง 

พอเพียง)

ทำ�ใบกิจกรรม	เรื่อง	 

ก�รแก้โจทย์ปัญห�

ร้อยละในชีวิต 

ประจำ�วัน

ทำ�แผนผังมโนทัศน์	

เรื่อง	ก�รนำ�ปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ม�ใช้ในก�รเรียนรู้

ประเมินสมรรถนะ

สำ�คัญของผู้เรียน 

(คว�มส�ม�รถในก�ร

แก้ปัญห�	และคว�ม

ส�ม�รถในก�รคิด)

ประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์	 

(ใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่�ง 

พอเพียง)	

1.	ก�รแก้โจทย์ปัญห�

ร้อยละในชีวิต 

ประจำ�วัน

2.	คว�มรู้ก�รนำ�

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียงม�ใช้ในก�ร

เรียนรู้

3.	สมรรถนะสำ�คัญ

ของผู้เรียน	(คว�ม

ส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�	

และคว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิด)

4.	คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์	 

(ใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่�ง 

พอเพียง)

ต้องผ่�นเกณฑ์

ก�รประเมิน

ระดับดีขึ้นไป

ต้องผ่�นเกณฑ์

ก�รประเมิน

ระดับดีขึ้นไป

ต้องผ่�นเกณฑ์

ก�รประเมิน

ระดับดีขึ้นไป

ต้องผ่�นเกณฑ์

ก�รประเมิน

ระดับดีขึ้นไป

  วิธีก�รวัด เครื่องมือที่ใช้ในก�รวัด เกณฑ์ที่ใช้
 สิ่งที่วัดและประเมิน  
  และประเมิน และประเมินผล ในก�รประเมิน
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5. จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำ�ม�ใช้)

	 5.1	 ผู้เรียนรู้จักใช้ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์แก้ปัญห� 

ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ได้	

	 5.2	 ผ้เูรยีนไดร้บัก�รพฒัน�คว�มส�ม�รถในก�รสือ่ส�ร	ก�รสือ่คว�มหม�ย	

ก�รนำ�เสนอท�งคณิตศ�สตร์	 และส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มรู้นำ�ไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำ�วันได้	

	 5.3	 ผู้เรียนส�ม�รถบูรณ�ก�รกับปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงได้

6. ผลที่เกิดกับผู้เรียน (คว�มรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1 คว�มร้ ู: ผ้เูรยีนมคีว�มร้ใูนก�รแกโ้จทยป์ญัห�		ก�รสือ่คว�มหม�ย

และก�รนำ�เสนอท�งคณิตศ�สตร์	

 6.2 สมรรถนะ : ผ้เูรยีนมคีว�มส�ม�รถในก�รใชท้กัษะและกระบวนก�ร

ท�งคณิตศ�สตร์แก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ที่กำ�หนดให้ได้

 6.3 คุณลักษณะ : ผู้เรียนมีคว�มใฝ่เรียนรู้	และอยู่อย่�งพอเพียง

แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 น�งบุญเรียม	จันทร์ชูกลิ่น			 โรงเรียนบ้�นตำ�หรุ	

	 	 	 	 	 	 (วิงประช�สงเคร�ะห์)

	 	 	 	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 	 	 	 ประถมศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์	

	 	 	 	 	 	 เขต	2
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ภาคผนวก

 ❖ เพลง ร้อยละ 

 ❖ ใบคว�มรู้ เรื่อง โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน 

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ก�รแก้โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ เกม “ช่วยกันคิด พิชิตคำ�ตอบ” 

 ❖ แบบประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรม เรื่อง ก�รแก้โจทย์ปัญห�ร้อยละ

  ในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ เกณฑก์�รประเมนิก�รทำ�ใบกจิกรรม เรือ่ง ก�รแกโ้จทยป์ญัห�รอ้ยละ

  ในชีวิตประจำ�วัน

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ก�รนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

  ม�ใช้ในก�รเรียนรู้

 ❖ แบบประเมนิก�รทำ�ใบกจิกรรม เรือ่ง ก�รนำ�ปรชัญ�ของเศรษฐกจิ

  พอเพียงม�ใช้ในก�รเรียนรู้

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรม เรื่อง ก�รนำ�ปรัชญ�ของ

  เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รเรียนรู้

 ❖ แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ❖ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เพลง ร้อยละ
ทำ�นองเพลง ช้�ง

ร้อย	ร้อย	ร้อย	ร้อยละรู้จักหรือเปล่�

ร้อยละหนูจงรีบเอ�	 

เศษส่วนเข้�ม�ส่วนเป็น	100

หรือไม่อย่�งนั้นไม่ต้องถอย

เปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์
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ใบคว�มรู้ 

เรื่อง โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษ�กรณีตัวอย่�งต่อไปนี้

กรณีตัวอย่�งที่ 1 

นักเรียนชั้น	 ม.3	 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งสอบได้	 84%	 มีนักเรียนสอบ 

ได้ม�กกว่�สอบตก	 663	 คน	 อย�กทร�บว่�นักเรียนชั้น	 ม.3	 ของโรงเรียน

แห่งนี้มีกี่คน

วิธีห�คำ�ตอบ	 นักเรียนชั้น	ม.3	สอบได้	84%	หม�ยคว�มว่�

	 	 ถ้�มีนักเรียนชั้น	ม.3	100	คน	จะมีนักเรียนสอบได้	84	คน

	 	 	 	 และมีนักเรียนสอบตก	100	-	84	=	16	คน

	 ดังนั้น	จึงมีนักเรียนสอบได้ม�กกว่�สอบตก	84	-	16	=	68	คน

 มีนักเรียนสอบได้ม�กกว่�สอบตก	68	คน	จ�กนักเรียนทั้งหมด	100	คน

ถ้�นักเรียนสอบได้ม�กกว่�สอบตก	663	คน	จะมีนักเรียนทั้งหมด

    663	x	100 
	 	 	 	 	 =			975	คน
	 	 	 	 68

 คำ�ตอบคือ		นักเรียนชั้น	ม.3	ของโรงเรียนแห่งนี้มี	975	คน	
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กรณีตัวอย่�งที่ 2 

นำ้�หว�นซื้อเสื้อม�ร�ค�	500	บ�ท	นำ�ไปข�ยต่อให้นำ้�ส้มในร�ค�	450	บ�ท	 

นำ้�หว�นจะข�ดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีห�คำ�ตอบ ขั้นที่ 1		ห�ส่วนต่�งของร�ค�ข�ยกับร�ค�ต้นทุน

	 	 	 จะได้	500	-	450	=	50	บ�ท	นั่นคือ	ข�ดทุน	50	บ�ท

 ขั้นที่ 2  นำ�สว่นต�่งทีไ่ด	้(ข�ดทนุ)	ม�เปรยีบเทยีบโดยสมมตใิหต้น้ทนุ

	 	 	 เป็น	100	บ�ท

	 หรือ	 100	x	ข�ดทุน 
    
	 	 ต้นทุน

	 จะได้	 100	x	50 
	 	 	 	 	 =		10
	 	 500

 ขั้นที่ 3  เทียบส่วนที่ข�ดทุนจริงกับเปอร์เซ็นต์จะได้ข�ดทุน	50	บ�ท	

	 	 	 คิดเป็นข�ดทุน	10%

 คำ�ตอบคือ  	นำ้�หว�นข�ดทุน	10	เปอร์เซ็นต์
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กรณีตัวอย่�งที่ 3 

ดำ�รงกู้เงิน	35,000	บ�ท	เสียดอกเบี้ยร้อยละ	12	ต่อปี	ดำ�รงกู้เงินเป็นเวล�	

9	เดือน	จะต้องเสียดอกเบี้ยเท่�ไหร่

วิธีห�คำ�ตอบ ดอกเบี้ยร้อยละ	12	คือ	อัตร�ส่วนของดอกเบี้ยต่อเงินต้น

	 เป็น	12	:	100

	 กำ�หนดให้เสียดอกเบี้ย	x	บ�ท	จ�กเงินต้น	35,000	บ�ท

	 เป็นอัตร�ส่วน	x	:	35,000

	 	 	 12	 x	 x 
     
	 	 	 100	 	35,000

	 	 12	x	35,000	 =	 x	x	100

		 	 	 100	x	 =		 420,000

    x	 =		 4,200

	 ดังนั้น	กู้เงิน	9	เดือน	เสียดอกเบี้ย		4,200	x	9			=		3,150	บ�ท

      12

 คำ�ตอบคือ   ดำ�รงจะเสียดอกเบี้ย	3,150	บ�ท
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กรณีตัวอย่�งที่ 4 

ธ�นีฝ�กเงินกับธน�ค�ร	70,000	บ�ท	ได้ดอกเบี้ยร้อยละ	2.5	ต่อปี	ดอกเบี้ยที่ได้ 

ถูกหักภ�ษีร้อยละ	15	เมื่อครบ	1	ปี	ธ�นีได้ดอกเบี้ยสุทธิเท่�ไร

วิธีห�คำ�ตอบ ห�ดอกเบี้ย

	 ดอกเบี้ยร้อยละ	2.5	คือ	อัตร�ส่วนของดอกเบี้ยต่อเงินต้น 

	 เป็น	2.5	:	100

	 กำ�หนดให้เสียดอกเบี้ย	x	บ�ท	จ�กเงินต้น	70,000	บ�ท	

	 เป็นอัตร�ส่วน		x	:	70,000

	 	 	 2.5	 x	 x 
     
	 	 	 100	 	70,000

	 	2.5	x	70,000	 =	 x	x	100

		 	 	 100	x	 =		 175,000

    x	 =		 1,750

 คำ�ตอบคือ				ธ�นีได้ดอกเบี้ย	1,750	บ�ท
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ใบกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ก�รแก้โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน

กลุ่ม.........................................................................................................................

ร�ยชื่อสม�ชิก	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง  ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสร�้งโจทยป์ญัห�รอ้ยละในชวีติประจำ�วนั	พรอ้มทัง้

	 	 แสดงวิธีห�คำ�ตอบ	และนำ�เสนอผลง�น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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เกม “ช่วยกันคิด พิชิตคำ�ตอบ”
กลุ่ม.........................................................................................................................

ร�ยชื่อสม�ชิก	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันวิ เคร�ะห์ โจทย์ปัญห�	 แสดงวิธีห�คำ�ตอบ	

	 และนำ�เสนอผลง�น

 โจทย์ ในตำ�บลเล็กๆ	แห่งหนึ่งมีคนอ�ศัยอยู่	1,200	คน

	 	 6%	ของจำ�นวนคนทั้งหมด	ที่อยู่ในตำ�บลนี้ทำ�ง�น 

	 	 ในโรงง�นทำ�สับปะรดกระป๋อง

จงห�จำ�นวนคนที่ทำ�ง�นในโรงง�นทำ�สับปะรดกระป๋อง
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แบบประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรม

เรื่อง ก�รแก้โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน

	 ลงชื่อ..............................................ครูผู้ประเมิน

	 	 .............../............../.............

                          ร�ยก�รประเมิน

 ชื่อ - สกุล  ก�รห�คำ�ตอบ กระบวนก�รกลุ่ม พฤติกรรมก�รทำ�ง�น ก�รนำ�เสนอ

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1.	

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.	

คะแนน

รวม
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มีก�รวิเคร�ะห์

โจทย์และ

แสดงขั้นตอน

ก�รห�คำ�ตอบ

ถูกต้องไม่ถึง	

60%	และ

แสดงขั้นตอน 

ไม่ถูกต้อง

สม�ชิกร่วมมือ

กันทำ�ง�น 

ไม่เต็มที่ 

ไม่มีก�ร

ปรึกษ�และ

อภิปร�ย 

ร่วมกัน

 

	 5	 20

	 2	 8

มีก�รวิเคร�ะห์

โจทย์และ

แสดงขั้นตอน

ก�รห�คำ�ตอบ

เป็นบ�งข้อ	

และขั้นตอน 

ถูกต้องไม่ครบ

สม�ชิกทุกคน 

ร่วมมือกัน

ทำ�ง�นเต็มที่ 

แต่มีก�ร

ปรกึษ�กนันอ้ย

 

มีก�รวิเคร�ะห์

โจทย์และ

แสดงขั้นตอน

ก�รห�คำ�ตอบ 

ทุกข้อ	แต่แสดง

ขั้นตอน 

ก�รห�คำ�ตอบ

ไม่ครบ

สม�ชิกทุกคน 

ร่วมมือกัน

ทำ�ง�นเต็มที่ 

และมีก�ร

ปรึกษ�กัน

มีก�รวิเคร�ะห์

โจทย์และ

แสดงขั้นตอน

ก�รห�คำ�ตอบ

ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

ทุกข้อ

สม�ชิกทุกคน 

ให้คว�มร่วม

มือทำ�ง�น

อย่�งเต็มที่	

มีก�รพูดคุย

ปรึกษ�และ

อภิปร�ย

ภ�ยในกลุ่ม

1.	 ก�รห� 

คำ�ตอบ

2.	กระบวนก�ร

กลุ่ม

เกณฑ์ก�รประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรม

เรื่อง ก�รแก้โจทย์ปัญห�ร้อยละในชีวิตประจำ�วัน

 ประเด็น    ระดับคะแนน    คะแนน 
ก�ร

      
นำ้�หนัก

 
ประเมิน

 4  3 2 1   รวม
  (ดีม�ก) (ดี) (พอใช้) (ปรับปรุง)
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.	พฤติกรรม
ก�รทำ�ง�น

4.	ก�ร 
นำ�เสนอ

มีคว�ม 
รับผิดชอบ	 
มีคว�มเป็น
ผู้นำ�และผู้ต�ม
ที่ดี	มีก�รแบ่ง 
หน้�ที่ทำ�ง�น
ชัดเจน

ตรงต�ม
เนื้อห�	 
มีก�รนำ�เสนอ
เป็นขั้นตอน 
ต่อเนื่อง 
ใช้ภ�ษ� 
เหม�ะสม	
เข้�ใจง่�ย	
ใช้เวล�ต�มที่
กำ�หนด 

มีคว�ม 
รับผิดชอบ	 
มีคว�มเป็น 
ผู้นำ�และผู้ต�ม
ที่ดี	มีก�รแบ่ง
หน้�ที่ทำ�ง�น
แต่ไม่ชัดเจน

ตรงต�ม
เนื้อห�	 
มีก�รนำ�เสนอ
เป็นขั้นตอน
ต่อเนื่อง 
และใช้ภ�ษ� 
เหม�ะสม	
เข้�ใจง่�ย

มีคว�ม 
รับผิดชอบ	 
มีคว�มเป็น 
ผู้นำ�และผู้ต�ม
แต่ไม่มีก�ร 
แบ่งหน้�ที่
ทำ�ง�น

ตรงต�ม
เนื้อห�	 
มีก�รนำ�เสนอ
เป็นขั้นตอน 
ต่อเนื่อง 
ใช้ภ�ษ� 
ไม่ชัดเจน

มีคว�ม 
รับผิดชอบ	แต่ 
ข�ดคว�มเป็น 
ผู้นำ�และผู้ต�ม
ไม่มีก�ร 
แบ่งหน้�ที่
ทำ�ง�น

ตรงต�ม
เนื้อห� 
มีก�รนำ�เสนอ 
ไม่เป็นไป 
ต�มขั้นตอน

	 2	 8 
 
 
 
 
 

	 1	 4

  คะแนนรวม 40

เกณฑ์ก�รตัดสิน 

	 คะแนน		31	-	40	 หม�ยถึง	 ดีม�ก
	 คะแนน		21	-	30	 หม�ยถึง		 ดี
	 คะแนน		11	-	20	 หม�ยถึง		 พอใช้
	 คะแนน		0	-	10	 หม�ยถึง		 ปรับปรุง

เกณฑ์ก�รผ่�น 

	 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

 ประเด็น    ระดับคะแนน    คะแนน 
ก�ร

      
นำ้�หนัก

 
ประเมิน

 4  3 2 1   รวม
  (ดีม�ก) (ดี) (พอใช้) (ปรับปรุง)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 2

เรื่อง ก�รนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รเรียนรู้

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนนำ�เสนอแนวคิดในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับ

	 	 ก�รนำ�คว�มร้ทู�งคณติศ�สตรไ์ปเชือ่มโยงกบัก�รนำ�หลกัปรชัญ�ของ 

	 	 เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน

	 	 ต�มหลัก	3	ห่วง	2	เงื่อนไข

		 	 	 ***	3	ห่วง	ได้แก่	พอประม�ณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน 

	 	 	 	 ในตัวที่ดี	

		 	 	 ***	2	เงื่อนไข	ได้แก่	เงื่อนไขคว�มรู้	เงื่อนไขคุณธรรม
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรม

เรื่อง ก�รนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รเรียนรู้

คำ�ชี้แจง	 ให้ครูผู้สอนประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรมของนักเรียนต�มระดับคุณภ�พ

	 ที่กำ�หนด

	 ลงชือ่..............................................ครผููป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............

   ร�ยก�รประเมิน

    ก�รนำ�ปรัชญ�ของ ก�รนำ�ปรัชญ�ของ คะแนน

 ชื่อ - สกุล ก�รทำ�ผังมโนทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ รวม
   ในก�รเรียนรู้ เป็นภูมิคุ้มกัน

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1.	

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรม
เรื่อง ก�รนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รเรียนรู้

 ประเด็น    ระดับคะแนน    คะแนน 
ก�ร

      
นำ้�หนัก

 
ประเมิน

 4  3 2 1   รวม
  (ดีม�ก) (ดี) (พอใช้) (ปรับปรุง)

มีก�รนำ�คว�มรู้ 
ท�งคณิตศ�สตร์
ม�เชื่อมโยง
มีองค์ประกอบ
ของ	3	ห่วง	 
2	เงื่อนไข	
ครบ	แต่มี 
ร�ยละเอียด
องค์ประกอบ	
ไม่ชัดเจน
เกือบทุก 
องค์ประกอบ

ไม่รู้จัก 
พอประม�ณ 
ในเรื่อง 
ก�รพูด	 
ใช้อุปกรณ์	 
อย่�งฟุ่มเฟือย 
ยังข�ดคว�ม 
รับผิดชอบ 
ข�ดก�ร 
ช่วยเหลือกัน

มีก�รนำ�คว�มรู้ 
ท�งคณิตศ�สตร์
ม�เชื่อมโยง
มีองค์ประกอบ
ของ	3	ห่วง	 
2	เงื่อนไข	
ครบ	แต่มี 
ร�ยละเอียด 
องค์ประกอบ	
ไม่ชัดเจน
เกือบทุก 
องค์ประกอบ

รู้จัก 
พอประม�ณ 
ในเรื่อง 
ก�รพูด	 
ก�รใช้วัสดุ
อุปกรณ์	 
รู้จักประหยัด	
แต่ยังข�ดคว�ม
รับผิดชอบ 
ข�ดก�ร 
ช่วยเหลือกัน
 

มีก�รนำ�คว�มรู้ 
ท�งคณิตศ�สตร์
ม�เชื่อมโยง
มีองค์ประกอบ
ของ	3	ห่วง	 
2	เงื่อนไข	
ครบ	แต่มี 
ร�ยละเอียด
บ�ง 
องค์ประกอบ	
ไม่ชัดเจน

รู้จัก 
พอประม�ณ 
ในเรื่อง 
ก�รพูด	 
ก�รใช้วัสดุ
อุปกรณ์	 
รู้จักประหยัด	
มีคว�ม 
รับผิดชอบ	 
ช่วยเหลือผู้อื่น 
บ้�งเล็กน้อย

มีก�รนำ�คว�มรู้ 
ท�งคณิตศ�สตร์
ม�เชื่อมโยง
มีองค์ประกอบ
ของ	3	ห่วง	 
2	เงื่อนไข	
ครบ	และมี
ร�ยละเอียด
องค์ประกอบ	
ชัดเจน 
ทุกหัวข้อ

รู้จัก 
พอประม�ณ 
ในเรื่องก�รพูด 
ก�รตรงต่อเวล� 
ก�รใช้วัสดุ
อุปกรณ์	 
รู้จักประหยัด	
มีคว�ม 
รับผิดชอบ	 
ช่วยเหลือผู้อื่น
อย่�งเต็ม 
คว�มส�ม�รถ

1.	ก�รทำ� 
ผังมโนทัศน์

 
 
 

2.	ก�รนำ�
ปรัชญ�
ของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง
ม�ใช้ 
ในก�ร
เรียนรู้

	 4	 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 3	 12
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รตัดสิน 

	 คะแนน		31	-	40	 หม�ยถึง	 ดีม�ก
	 คะแนน		21	-	30	 หม�ยถึง		 ดี
	 คะแนน		11	-	20	 หม�ยถึง		 พอใช้
	 คะแนน		0	-	10	 หม�ยถึง		 ปรับปรุง

เกณฑ์ก�รผ่�น 

	 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

 ประเด็น    ระดับคะแนน    คะแนน 
ก�ร

      
นำ้�หนัก

 
ประเมิน

 4  3 2 1   รวม
  (ดีม�ก) (ดี) (พอใช้) (ปรับปรุง)

3.	ก�รนำ�
ปรัชญ�
ของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง
ม�ใชเ้ป็น
ภูมิคุ้มกัน

รู้หน้�ที่ 
รับผิดชอบ	 
รู้จักกิน 
รู้จักใช้	
ประหยัด
มีนำ้�ใจ	
ไม่ฟุ้งเฟ้อ	
ช่วยเหลือ
ครอบครัว	
รู้จักห� 
ร�ยได้เสริม

รู้หน้�ที่ 
รับผิดชอบ	 
รู้จักกิน 
รู้จักใช้	ประหยัด
มีนำ้�ใจ	
ไม่ฟุ้งเฟ้อ	
ช่วยเหลือ
ครอบครัว	
แต่ยังไม่รู้จัก 
ห�ร�ยได้
เสริม

รู้หน้�ที่ 
รับผิดชอบ	 
รู้จักกิน 
รู้จักใช้	ประหยัด
มีนำ้�ใจ	
ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ยังไม่รู้จัก 
ช่วยเหลือ 
ครอบครัว
และยังไม่รู้จัก 
ห�ร�ยได้
เสริม

รู้หน้�ที่ 
รับผิดชอบ	 
รู้จักกิน 
รู้จักใช้	ประหยัด
ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ยังไม่มีนำ้�ใจ 
ช่วยเหลือ 
คนอื่น	
ครอบครัว 
ยังไม่รู้จัก 
ห�ร�ยได้
เสริม

	 3	 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รวม 40
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้้้เรียน

คำ�ชี้แจง	 ให้ครูผู้สอนประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนต�มร�ยก�รที่กำ�หนด

 สมรรถนะสำ�คัญของผู้้้เรียน 

 เลขที่ คว�มส�ม�รถในก�รคิด คว�มส�ม�รถ สรุปผลก�รประเมิน

   ในก�รแก้ปัญห� 

 ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

	 1	 	 	 	

	 2	 	 	 	

 3    

	 4	 	 	 	

	 5	 	 	 	

	 6	 	 	 	

 7    

 8    

	 9	 	 	 	

	 10	 	 	 	

	 11	 	 	 	

	 12	 	 	 	

	 13	 	 	 	

	 14	 	 	 	

	 15	 	 	 	

	 ลงชื่อ..............................................ครูผู้ประเมิน

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รประเมินสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ประเด็น  ระดับคุณภ�พ

 ก�รประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิด 

วิเคร�ะห์	

สังเคร�ะห์	

คิดอย่�ง

สร้�งสรรค์	 

คิดอย่�ง 

มีวิจ�รณญ�ณ	

คิดอย่�ง 

มีระบบ	และ

ตัดสินใจ 

แก้ปัญห�

เกี่ยวกับตนเอง

ไม่ได้เลย

ใช้ยุทธวิธี 

ดำ�เนินก�ร 

แก้ปัญห� 

ได้ไม่สำ�เร็จ

มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิด 

วิเคร�ะห์	

สังเคร�ะห์	

คิดอย่�ง

สร้�งสรรค์	 

คิดอย่�ง 

มีวิจ�รณญ�ณ	

คิดอย่�ง 

มีระบบ	และ

ตัดสินใจ 

แก้ปัญห�

เกี่ยวกับตนเอง

ได้บ�งครั้ง

ใช้ยุทธวิธี

ดำ�เนินก�ร 

แก้ปัญห� 

ได้สำ�เร็จ

มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิด 

วิเคร�ะห์	

สังเคร�ะห์	

คิดอย่�ง

สร้�งสรรค์	 

คิดอย่�ง 

มีวิจ�รณญ�ณ	

คิดอย่�ง 

มีระบบ	และ

ตัดสินใจ 

แก้ปัญห�

เกี่ยวกับตนเอง

ได้บ่อยครั้ง

มีส่วนร่วม 

ในก�ร 

ตอบคำ�ถ�ม	 

ใช้ยุทธวิธี

ดำ�เนินก�ร 

แก้ปัญห� 

ได้สำ�เร็จ

มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิด 

วิเคร�ะห์	

สังเคร�ะห์	

คิดอย่�ง

สร้�งสรรค์	 

คิดอย่�ง 

มีวิจ�รณญ�ณ	

คิดอย่�ง 

มีระบบ	และ

ตัดสินใจ 

แก้ปัญห�

เกี่ยวกับตนเอง

ได้เกือบทุกครั้ง

 

มีส่วนร่วม 

ในก�ร 

ตอบคำ�ถ�ม	 

ใช้ยุทธวิธี

ดำ�เนินก�ร

แก้ปัญห�

สำ�เร็จอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

คว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิด

คว�มส�ม�รถ

ในก�รแก้ปัญห�



131

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำ�ชี้แจง	 ใหค้รผููส้อนประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนต�มร�ยก�ร

	 ที่กำ�หนด

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เลขที่ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่�งพอเพียง 
สรุปผลก�รประเมิน

    

 ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

	 1	 	 	 	

	 2	 	 	 	

 3    

	 4	 	 	 	

	 5	 	 	 	

	 6	 	 	 	

 7    

 8    

	 9	 	 	 	

	 10	 	 	 	

	 11	 	 	 	

	 12	 	 	 	

	 13	 	 	 	

	 14	 	 	 	

	 15	 	 	 	

	 ลงชื่อ..............................................ครูผู้ประเมิน

	 	 .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์ก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ประเด็น  เกณฑ์ก�รให้ระดับคุณภ�พ

 ก�รประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่�น ไม่ผ่�น

เข้�เรียน

ไม่ตรงเวล�

ไม่ตั้งใจเรียน	

ไม่เอ�ใจใส่	และ

ไม่มีคว�มเพียร

พย�ย�ม 

ในก�รเรียนรู้	 

ไม่มีส่วนร่วม

ในก�รเรียนรู้

และไม่เข้�ร่วม

กิจกรรมต่�งๆ

ใช้เงิน	

ของใช้ส่วนตัว 

อย่�งฟุ่มเฟือย

เข้�เรียน 

ตรงเวล�	

ตั้งใจเรียน	

เอ�ใจใส่	และ

มีคว�มเพียร

พย�ย�ม 

ในก�รเรียนรู้

มีส่วนร่วม 

ในก�รเรียนรู้	 

และเข้�ร่วม

กิจกรรมต่�งๆ

ในบ�งครั้ง

ใช้เงิน	

ของใช้ส่วนตัว 

อย่�งประหยัด

เข้�เรียน 

ตรงเวล�	

ตั้งใจเรียน	

เอ�ใจใส่	และ

มีคว�มเพียร

พย�ย�ม 

ในก�รเรียนรู้	 

มีส่วนร่วม 

ในก�รเรียนรู้

และเข้�ร่วม

กิจกรรมต่�งๆ

บ่อยครั้ง

ใช้เงิน	 

ของใช้ส่วนตัว 

และของ 

ส่วนรวมอย่�ง

ประหยัด	 

มีเหตุผล	และ

เก็บรักษ� 

ดูแลอย่�งดี

เข้�เรียน 

ตรงเวล�	

ตั้งใจเรียน	

เอ�ใจใส่	และ

มีคว�มเพียร

พย�ย�ม 

ในก�รเรียนรู้	 

มีส่วนร่วม 

ในก�รเรียนรู้ 

และเข้�ร่วม

กิจกรรมต่�งๆ

ทุกครั้งและเป็น

แบบอย่�งที่ดี

ใช้เงิน	 

ของใช้ส่วนตัว	 

และของ 

ส่วนรวมอย่�ง

ประหยัด	 

คุ้มค่�	เก็บรักษ�

ดูแลอย่�งดี	

มีเหตุผล	และ

ไม่เอ�เปรียบ

ผู้อื่น

ใฝ่เรียนรู้

อยู่อย่�งพอเพียง
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1. แนวคิด/ทฤษฎี 

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบ	 K	 -	W	 -	 L	 (Know-Want-Learned)	 

เป็นกระบวนก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะก�รคิดอย่�งรู้ตัวว่�ตนคิดอะไร	 

มีวิธีคิดอย่�งไร	 ส�ม�รถตรวจสอบคว�มคิด	 ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลวิธีก�รคิด 

ของตนได้	 โดยผู้เรียนจะได้รับก�รฝึกให้ตระหนักในกระบวนก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

ตนเอง	 มีก�รว�งแผนตั้งจุดมุ่งหม�ย	 ตรวจสอบคว�มเข้�ใจของตน	 มีก�รจัดระบบ

ข้อมูลเพื่อก�รดึงม�ใช้ภ�ยหลังได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	มีขั้นตอนสำ�คัญ	ดังต่อไปนี้

 1.1  ขั้น K (What you know) 

	 	 เปน็ขัน้ของก�รเตรยีมคว�มรูพ้ืน้ฐ�นกอ่นก�รอ�่น	เชน่	ถ�้จะใหเ้รยีนรู ้

เรื่อง	 ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติ	 ผู้สอนอ�จทบทวนคว�มรู้เดิมเกี่ยวกับ 

เรื่อง	 ทรัพย�กรธรรมช�ติรอบตัว	 แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองในสิ่งที่ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ขณะเดียวกันก็จะให้มีก�รบันทึก	 

คว�มคิดเห็นที่เกิดจ�กก�รระดมสมอง	ซึ่งอ�จทำ�ได้หล�ยวิธี	เช่น	ผู้สอนและผู้เรียน

ช่วยกันบันทึกบนกระด�นดำ�ในรูปของแผนที่คว�มคิด	 (Mind	Mapping)	 หรือ

แผนผังใยแมงมุม	 (Web	 Diagram)	 ให้ชัดเจน	 ซึ่งจะประกอบด้วยคว�มคิดหลัก	

คว�มคิดรอง	 และคว�มคิดย่อย	 ต�มลำ�ดับ	 โดยผู้สอนช่วยจัดข้อคว�มที่เป็นคว�มคิด 

ให้ถูกต้องก่อนที่จะให้ผู้เรียนคัดลอกแผนที่คว�มคิด	 หรือแผนผังนั้นลงในแผ่นกระด�ษ

แต่ถ้�ผู้เรียนคุ้นเคยกับก�รเขียนแผนผังคว�มคิดแล้ว	 ผู้สอนอ�จให้ผู้เรียนแต่ละ

คนเขียนสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นแผนผังคว�มคิด 

ด้วยตนเอง

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบ K - W - L (Know-Want-Learned)
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 1.2  ขั้น W (What you want to know)

  ก�รตั้งจุดมุ่งหม�ยในก�รอ่�น 

	 	 หลังจ�กที่ผู้สอนกระตุ้นคว�มรู้เดิมของผู้เรียนในขั้น	K	แล้ว	ผู้สอน 

จะนำ�ผู้เรียนไปสู่ขั้นก�รตั้งจุดมุ่งหม�ยในก�รเรียนรู้โดยก�รอ่�น	 ซึ่งผู้สอนจะใช้

คำ�ถ�มกระตุ้นผู้เรียน	เช่น

	 	 1)	 ต้องก�รเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้�งในเรื่อง	 ก�รอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติ

	 	 2)	 ถ้�พวกเร�ไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเกิดผลอย่�งไร

	 	 3)	 จะมีวิธีก�รแนะนำ�ให้เพื่อนๆ	 หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตน

อย่�งไรเกี่ยวกับก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 4)	 ถ้�มีโอก�สพูดคุยกับท่�นน�ยกรัฐมนตรี	 ต้องก�รจะถ�ม 

อะไรบ้�ง	เกี่ยวกับเรื่องนี้	เป็นต้น

  ผู้เรียนเขียนคำ�ถ�ม 

	 	 ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนคำ�ถ�มที่ตนมีลงในกระด�ษให้ม�กที่สุด

  ผู้เรียนห�คำ�ตอบ 

	 	 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนอ�่นขอ้คว�มทีผู่ส้อนเตรยีมไว	้โดยกระตุน้ใหผู้เ้รยีน

พย�ย�มห�คำ�ตอบในสิ่งที่ตนตั้งคำ�ถ�มไว้แล้วนั้น	 ในขั้นนี้ผู้สอนอ�จดัดแปลงจ�ก

ก�รอ่�น	เป็นก�รใช้วิธีบรรย�ยหรือดูวีดิทัศน์ก็ได้	และจะเป็นก�รเน้นทักษะก�รฟัง

แทนก�รอ่�น

 1.3  ขั้น L (What you have learned)

	 	 หลังจ�กที่ผู้เรียนอ่�นข้อคว�มแล้ว	 ให้ผู้เรียนเขียนคำ�ตอบที่ได้ลง 

ในกระด�ษเปล่�	รวมทั้งเขียนข้อมูลอื่นๆ	ที่ศึกษ�เพิ่มเติมได้แต่ไม่ได้ตั้งคำ�ถ�มไว้	
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	 	 ก�รบันทึกข้อมูลต�มกิจกรรมในขั้น	K		W	และ	L	นั้น	ผู้สอนควร

ให้ผู้เรียนบันทึกโดยใช้ต�ร�ง	3	ช่อง	ดังตัวอย่�งข้�งล่�ง

 

 K W L

 (ผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้�ง) (ผู้เรียนต้องก�รรู้อะไรบ้�ง) (ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร)

  

   

  1.4  ขั้นก�รเขียนสรุปและนำ�เสนอ

	 	 กิจกรรมในขั้นนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในขั้นตอนหลัก	 K	 -	W	 -	 L	 

หลังจ�กผู้เรียนได้เรียนรู้และเขียนข้อมูลคว�มรู้ที่ได้ในขั้น	W	 และ	 L	 แล้ว	 ให้นำ�

ข้อมูลที่ได้ม�ปรับแผนผังคว�มคิดเดิมที่ผู้เรียนเขียนไว้ในขั้น	 K	 ซึ่งอ�จจะมีก�ร 

ตัดทอนเพิ่มเติม	 หรือจัดระบบข้อมูลใหม่	 เพื่อให้แผนผังคว�มคิดมีคว�มสมบูรณ์ 

ม�กยิง่ขึน้	หรอือ�จมกีจิกรรมอืน่ทีผู่ส้อนเหน็ว่�เปน็กจิกรรมสง่เสรมิก�รเรยีนรู	้เชน่	 

มีก�รอภิปร�ยถึงเหตุและผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 หรือให้ผู้เรียนนำ�เสนอ

แผนผังคว�มคิด	เป็นต้น

2.  วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

	 2.1		เพื่อเป็นก�รกระตุ้นผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่สนใจจริงๆ	และกระตุ้นให้

ค้นคว้�ห�คำ�ตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจ

	 2.2		เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจ	 และตระหนักในสิ่งที่อย�กจะ 

เรียนรู้หรือสนใจจริงๆ	 และพัฒน�จนกล�ยเป็นข้อคำ�ถ�มและคว�มสงสัย 

ส่วนตัว	ซึ่งจะกล�ยเป็นเป้�หม�ยก�รเรียนรู้เรื่องนั้นต่อไป
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3. คว�มสอดคล้อง/คว�มเชื่อมโยง

	 3.1		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3

	 3.2		ส�ระที่	5		พลังง�น	

	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	5.1	 เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพลังง�น 

กับก�รดำ�รงชีวิต	 ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งส�รและพลังง�น	 

ผลของก�รใช้พลังง�นต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	

สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์

	 	 ตัวชี้วัด

	 	 ว	5.1	ม.3/3		 คำ �นวณพลั ง ง �นไฟฟ้ �ของ เครื่ อ ง ใช้ ไฟฟ้ �	 

และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์

	 	 ว	5.1	ม.3/4		 สังเกตและอภิปร�ยก�รต่อวงจรไฟฟ้�ในบ้�น 

อย่�งถูกต้อง	ปลอดภัย	และประหยัด

	 	 ว	5.1	ม.3/5		 อธบิ�ยตวัต�้นท�น	ไดโอด	ทร�นซสิเตอร	์และทดลอง

ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทร�นซิสเตอร์

	 3.3		ส�ระที่	8		 ธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ว	8.1		ใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์

และจิตวิทย�ศ�สตร์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 ก�รแก้ปัญห�รู้ว่�ปร�กฏก�รณ์ท�ง

ธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน	 ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้

ภ�ยใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวล�นัน้ๆ	เข�้ใจว�่วทิย�ศ�สตร	์เทคโนโลย	ี

สังคม	และสิ่งแวดล้อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
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	 	 ตัวชี้วัด

	 	 ว	8.1	ม.3/1		 ตั้งคำ�ถ�มที่กำ�หนดประเด็น	หรือตัวแปรที่สำ�คัญใน

ก�รสำ�รวจตรวจสอบ	หรอืศกึษ�คน้คว�้เรือ่งทีส่นใจ

ได้อย่�งครอบคลุมและเชื่อถือได้

	 	 ว	8.1	ม.3/2		 สร�้งสมมตฐิ�นทีส่�ม�รถตรวจสอบได	้และว�งแผน

ก�รสำ�รวจตรวจสอบหล�ยๆ	วิธี

	 	 ว	8.1	ม.3/3		 เลอืกเทคนคิวธิกี�รสำ�รวจตรวจสอบ	ทัง้เชงิปรมิ�ณ

และเชิงคุณภ�พ	 ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย	 

โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหม�ะสม

	 	 ว	8.1	ม.3/4		 รวบรวมข้อมูลจัดกระทำ�ข้อมูลเชิงปริม�ณและ

คุณภ�พ

	 	 ว	8.1	ม.3/5		 วเิคร�ะหแ์ละประเมนิคว�มสอดคลอ้งของประจกัษ์ 

พย�นกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐ�น	 และคว�มผิดปกติของข้อมูลจ�ก 

ก�รสำ�รวจตรวจสอบ

	 	 ว	8.1	ม.3/6		 สร�้งแบบจำ�ลอง	หรอืรปูแบบทีอ่ธบิ�ยผลหรอืแสดง

ผลของก�รสำ�รวจตรวจสอบ

	 	 ว	8.1	ม.3/7		 สร้�งคำ�ถ�มที่นำ�ไปสู่ก�รสำ�รวจตรวจสอบในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้อง	 และนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ในสถ�นก�รณ์

ใหม่หรืออธิบ�ยเกี่ยวกับแนวคิด	 กระบวนก�ร	 

และผลของโครงง�น	หรือชิ้นง�นให้ผู้อื่นเข้�ใจ
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	 	 ว	8.1	ม.3/8		 บันทึกและอธิบ�ยผลก�รสัง เกตก�รสำ�รวจ	 

ตรวจสอบค้นคว้�เพิ่มเติมจ�กแหล่งคว�มรู้ต่�งๆ	

ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได	้และยอมรบัก�รเปลีย่นแปลง

คว�มรูท้ีค่น้พบ	เมือ่มขีอ้มลูและประจกัษพ์ย�นใหม่

เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจ�กเดิม

	 	 ว	8.1	ม.3/9		 จัดแสดงผลง�น	 เขียนร�ยง�น	 และ/หรืออธิบ�ย 

เกี่ยวกับแนวคิด	กระบวนก�ร	และผลของโครงง�น

หรือชิ้นง�นให้ผู้อื่นเข้�ใจ

4.  กระบวนก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

 4.1  กิจกรรมก�รเรียนรู้

  ขั้น K (What you know) 

	 	 1)	 ครูแจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ให้นักเรียนทร�บ

	 	 2)	 ครูและนักเรียนสนทน�ร่วมกันเกี่ยวกับก�รใช้พลังง�นในชีวิต

ประจำ�วัน	เช่น	ก�รใช้นำ้�	ก�รใช้ไฟฟ้�	ฯลฯ

	 	 3)	 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	 4	 -	 5	 คน	 เลือกประธ�น	

เลข�นุก�รกลุ่ม

	 	 4)	 นักเรียนศึกษ�ใบคว�มรู้เกี่ยวกับก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

และคน้คว�้เพิม่เตมิจ�กแหลง่เรยีนร้ทูีเ่ปน็เอกส�ร	เวบ็ไซต	์และผ้รู้	ูแลว้รว่มกนัสรปุ 

เรือ่งทีศ่กึษ�	โดยใชแ้ผนผงัคว�มคดิ	(Mind	Mapping)	ใหป้ระกอบดว้ยคว�มคดิหลกั	 

คว�มคิดรอง	และคว�มคิดย่อย	ต�มลำ�ดับลงในแบบบันทึกที่	1

  ขั้น W (What you want to know)

	 	 5)	 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปร�ยว่�ได้รู้อะไรบ้�งเกี่ยวกับ 

ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�	 และต้องก�รรู้อะไรเพิ่มเติม	 จะมีวิธีก�รเรียนรู้อย่�งไร	

มีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้�ง	จ�กนั้นให้บันทึกลงในแบบบันทึกที่	2
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	 	 6)		 ครูกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่ต้องก�รรู้เพิ่มเติมให้ได้ม�กที่สุด	

	 	 7)		 ครูให้คำ�แนะนำ�วิธีก�รตั้งคำ�ถ�ม	 และให้นักเรียนปรับปรุง 

ข้อคำ�ถ�มของกลุ่มเพื่อนำ�ไปสู่ก�รค้นห�คำ�ตอบ

  ขั้น L (What you have learned)

	 	 8)		 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปร�ยถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้	 แล้ว 

ให้บันทึกลงในแบบบันทึกที่	2

  ขั้นสรุปและนำ�เสนอ

	 	 9)		 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลก�รเรียนรู้	 โดยจัดทำ�เป็น

เอกส�รร�ยง�น

	 	 10)	 ครูและนักเรียนประเมินผลก�รเรียนร่วมกัน

 4.2  สื่อประกอบก�รเรียนรู้

	 	 1)	 ใบคว�มรู้	เรื่อง	วิธีประหยัดไฟ	ลดใช้พลังง�น

	 	 2)	 ใบกจิกรรม	เรือ่ง	ก�รประหยดัพลงัง�นไฟฟ�้	พรอ้มแบบบนัทกึ 

ที่	1	-	2

 4.3  ก�รวัดและประเมินผล

	 	 1)	 สังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

	 	 2)	 ประเมินผลง�นจ�กก�รปฏิบัติต�มใบกิจกรรม

5.  จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำ�ม�ใช้)

	 5.1		ผู้เรียนได้รับก�รกระตุ้นให้ใฝ่รู้ในสิ่งที่สนใจ	 และให้ค้นคว้�ห� 

คำ�ตอบในเรื่องที่สนใจด้วยตนเอง
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	 5.2	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจ	 ตกลงใจ	 และตระหนักในสิ่งที่อย�กจะ

เรียนรู้หรือสนใจจริงๆ	 และพัฒน�จนกล�ยเป็นข้อคำ�ถ�มและคว�มสงสัยส่วนตัว	

ซึ่งจะกล�ยเป็นวัตถุประสงค์ในก�รเรียนรู้เรื่องนั้นต่อไป

	 5.3	 ช่วยให้ผู้ เรียนส�ม�รถตรวจสอบคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียน 

คว�มเข้�ใจในบทเรียนได้ตลอดเวล�

	 5.4	 เปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้คิดกว้�งไกล	 ไม่ยึดติดกับก�รค้นคว้� 

ห�คว�มรู้จ�กหนังสือแบบเรียนเพียงอย่�งเดียว	

6. ผลที่เกิดกับผู้เรียน (คว�มรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1 คว�มรู้ : ผู้เรียนได้เรียนรู้ก�รสืบค้นห�และสร้�งองค์คว�มรู้

ด้วยตนเอง

 6.2 สมรรถนะ :	 ผู้ เรียนเป็นผู้มี เหตุผล	 ส�ม�รถคิดวิ เคร�ะห์

อย่�งมีเหตุผล	เป็นระบบ	และมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร

 6.3 คุณลักษณะ :	ผู้เรียนมีคว�มใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 น�งจ�รุวรรณ	ศรีนุช	 โรงเรียนบ้�นดงไทยวิทย�	 	

	 	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 	 ประถมศึกษ�สุโขทัย	เขต	2
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ภาคผนวก

 ❖ ใบคว�มรู้ เรื่อง วิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังง�น

 ❖ ใบกิจกรรม เรื่อง ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

 ❖ แบบบันทึกที่ 1 เรื่อง ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

 ❖ แบบบันทึกที่ 2 เรื่อง ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

 ❖ แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้
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ใบคว�มรู้ 

เรื่อง วิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังง�น

	 ก�รประหยัดไฟฟ้�	 เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะร่วมมือกัน	 ไม่ใช่เพียง 

ก�รประหยัดแค่เฉพ�ะช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	 เพร�ะว่�ก�รประหยัดไฟ	 นอกจ�ก 

จะเป็นก�รช่วยช�ติ	 ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของเร�แล้ว	 ยังเป็นก�รช่วยโลกอีกด้วย	 

ซึ่งก�รประหยัดไฟเป็นสิ่งง่�ยๆ	 ใกล้ตัวที่เร�ส�ม�รถทำ�ได้กันทุกคน	 โดยส�ม�รถ

ปฏิบัติได้	ดังนี้	

วิธีประหยัดไฟ

	 1.	 ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้�ทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ง�น	 ดับไฟทุกครั้ง

ที่ออกจ�กห้อง
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	 2.	 เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่ได้ม�ตรฐ�น	 ดูฉล�กแสดงประสิทธิภ�พ 

ให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ	ห�กมีอุปกรณ์ไฟฟ้�เบอร์	5	ต้องเลือกใช้เบอร์	5

 

	 3.	 ปิดเครื่องปรับอ�ก�ศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน	1	ชั่วโมง	สำ�หรับ

เครื่องปรับอ�ก�ศทั่วไป	และ	30	น�ที	สำ�หรับเครื่องปรับอ�ก�ศเบอร์	5
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	 4.	 หมั่นทำ�คว�มสะอ�ดแผ่นกรองอ�ก�ศของเครื่องปรับอ�ก�ศบ่อยๆ	

เพื่อลดก�รเปลืองไฟในก�รทำ�ง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศ

	 5.	 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศที่	25	องศ�เซลเซียส

 

	 6.	 ไมค่วรปลอ่ยใหม้คีว�มเยน็รัว่ไหลจ�กหอ้งทีต่ดิตัง้เครือ่งปรบัอ�ก�ศ	

ตรวจสอบและอุดรอยรั่วต�มผนัง	 ฝ้�เพด�น	 ประตูช่องแสง	 และปิดประตูห้อง 

ทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอ�ก�ศ

	 7.	 ลดและหลีกเลี่ยงก�รเก็บเอกส�ร	 หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำ�เป็นต้อง 

ใช้ง�นในห้องที่มีเครื่องปรับอ�ก�ศ	เพื่อลดก�รใช้พลังง�นในก�รปรับอ�ก�ศ
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	 8.	 ใช้มู่ลี่กันส�ดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอ�ค�ร	และบุฉนวนกัน

คว�มร้อนต�มหลังค�และฝ�ผนัง	เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอ�ก�ศทำ�ง�นหนักเกินไป

	 9.	 ควรปลกูตน้ไมร้อบๆ	บ�้น	เพร�ะตน้ไมข้น�ดใหญ	่1	ตน้	ใหค้ว�มเยน็ 

ได้เท่�กับเครื่องปรับอ�ก�ศ	1	ตัน

	 10.	 ควรปลูกต้นไม้ เพื่ อช่วยบั งแดดข้�งบ้�นหรือ เหนือหลั งค�	 

เพื่อเครื่องปรับอ�ก�ศจะไม่ต้องทำ�ง�นหนักเกินไป

	 11.	 ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดคว�มร้อนและเพิ่มคว�มชื้นให้กับดิน	 

จะทำ�ให้บ้�นเย็นขึ้น	โดยไม่จำ�เป็นต้องเปิดเครื่องปรับอ�ก�ศ

	 12.	 ห�กอ�ก�ศไม่ร้อนเกินไป	 ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอ�ก�ศ	 

จะช่วยประหยัดไฟได้ม�ก
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		 13.	 ใช้หลอดไฟประหยัดพลังง�น	 เช่น	 ใช้หลอดผอมจอมประหยัด	 

หรือใช้หลอดตะเกียบ

 

	 14.	 ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่�งๆ	 เพื่อช่วยให้ 

แสงสว่�งจ�กหลอดไฟกระจ�ยได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

	 15.	 หมั่นทำ�คว�มสะอ�ดหลอดไฟที่บ้�นอย่�งน้อย	 4	 ครั้งต่อปี	 

เพร�ะจะช่วยเพิ่มแสงสว่�ง	โดยไม่ต้องใช้พลังง�นม�กขึ้น

	 16.	 ควรตั้งโคมไฟที่โต๊ะทำ�ง�น	แทนก�รเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทำ�ง�น
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	 17.	 ควรใช้ สี อ่ อนท�ผนั งนอกอ�ค�ร เพื่ อก�รสะท้อนแสงที่ ดี 	 

และท�ภ�ยในอ�ค�รเพื่อทำ�ให้ห้องสว่�งได้ม�กกว่�

	 18.	 ปิดตู้เย็นให้สนิท	 ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในตู้เย็น	 และแผ่นระบ�ย 

คว�มร้อนหลังตู้เย็นสมำ่�เสมอ

	 19.	 อย�่เปดิตูเ้ยน็บอ่ย	และอย�่นำ�ของรอ้นเข�้แชใ่นตูเ้ยน็	เพร�ะจะทำ�ให้

ตู้เย็นทำ�ง�นหนักขึ้น	กินไฟม�กขึ้น

 

	 20.	 ตรวจสอบขอบย�งประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภ�พ	เพร�ะจะทำ�ให้

คว�มเย็นรั่วออกม�ได้

	 21.	 เลือกขน�ดตู้เย็นให้เหม�ะสมกับขน�ดครอบครัว	 และควรตั้งตู้เย็น

ไว้ห่�งจ�กผนังบ้�น	15	เซนติเมตร

	 22.	 ควรละล�ยนำ้�แข็งในตู้เย็นสมำ่�เสมอ	 ก�รปล่อยให้นำ้�แข็งจับหน� 

จนเกินไปจะทำ�ให้เครื่องต้องทำ�ง�นหนัก	ทำ�ให้กินไฟม�ก

	 23.	 เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว	เนื่องจ�กตู้เย็น	2	ประตู	จะกินไฟม�กกว่�

ตู้เย็นประตูเดียวที่มีขน�ดเท่�กัน	 เพร�ะต้องใช้ท่อนำ้�ย�ทำ�คว�มเย็นที่ย�วกว่� 

และใช้คอมเพรสเซอร์ขน�ดใหญ่กว่�
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	 24.	 ควรตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้มีอุณหภูมิพอเหม�ะ

	 25.	 ก�รรีดผ้�ไม่ควรพรมนำ้�จนแฉะ	 เพร�ะต้องใช้คว�มร้อนในก�รรีด 

ม�กขึ้น

 

	 26.	 ดงึปลัก๊ออกกอ่นก�รรดีเสือ้ผ�้เสรจ็	เพร�ะคว�มรอ้นทีเ่หลอืในเต�รดี	

ยังส�ม�รถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จ

 

	 27.		ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเต�รีดบ่อยๆ	 เพร�ะก�รทำ�ให้เต�รีดร้อน

แต่ละครั้งกินไฟม�ก

	 28.		หลังซักผ้�ด้วยเครื่องซักผ้�	 ไม่ควรอบผ้�ด้วยเครื่องซักผ้�	 เพร�ะ 

จะเปลืองไฟม�ก
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	 29.		ปดิโทรทศันท์นัทเีมือ่ไมม่คีนด	ูโดยปดิทีต่วัเครือ่ง	ไมใ่ชปุ้ม่สแตนดบ์�ย 

จ�กรีโมท	เพร�ะเครื่องจะยังมีก�รใช้ไฟฟ้�อยู่ตลอดเวล�

	 30.	 ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่�งเกินไป	 และอย่�เปิดโทรทัศน์ 

ให้เสียงดังเกินคว�มจำ�เป็น

	 31.		เชด็ผมใหแ้หง้กอ่นเป�่ผมทกุครัง้	เพร�ะผมทีเ่ปยีกม�กๆ	ตอ้งใชเ้วล�

เป่�น�น

 

	 32.	 เวล�หงุตม้อ�ห�รดว้ยเต�ไฟฟ�้	ควรจะปดิเต�กอ่นอ�ห�รสกุ	5	น�ท	ี 

เพร�ะคว�มร้อนที่เต�จะร้อนต่ออีก	 อย่�งน้อย	 5	 น�ที	 เพียงพอที่จะทำ�ให้ 

อ�ห�รสุกได้
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	 33.		อย�่เสยีบปลัก๊หมอ้หงุข�้วทิง้ไว	้เพร�ะระบบอุน่จะทำ�ง�นตลอดเวล�	

ทำ�ให้สิ้นเปลืองไฟเกินคว�มจำ�เป็น

	 34.		ก�ต้มนำ้�ไฟฟ้�	 ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อนำ้�เดือด	 อย่�เสียบไฟไว้ 

เมือ่ไมม่คีนอยู	่เพร�ะนอกจ�กจะไมป่ระหยดัพลงัง�นแลว้	ยงัอ�จทำ�ใหเ้กดิไฟไหมไ้ด้

 

	 35.	 หลีกเลี่ยงก�รติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ต้องมีก�รปล่อยคว�มร้อน	 

เช่น	ก�ต้มนำ้�	หม้อหุงต้มไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอ�ก�ศ

	 36.	 อย่�เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้�ไม่ใช้ง�น	 ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟ้� 

เข้�เครื่อง	 เมื่อพักก�รทำ�ง�นจะประหยัดไฟ	 ได้ร้อยละ	 35	 -	 40	 และถ้�ห�ก 

ปิดหน้�จอทันที	เมื่อไม่ใช้ง�นจะประหยัดไฟร้อยละ	60
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	 37.	 ดูสัญลักษณ์	 Energy	 Star	 ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สำ�นักง�น	 

(เชน่	เครือ่งคอมพวิเตอร	์เครือ่งโทรส�ร	เครือ่งพมิพด์ดีไฟฟ�้	เครือ่งถ�่ยเอกส�ร	ฯลฯ)	 

ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังง�น	 ลดก�รใช้กำ�ลังไฟฟ้�	 เพร�ะมีระบบประหยัดไฟฟ้�

อัตโนมัติ

	 วิธีประหยัดไฟแต่ละอย่�งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำ�ได้ไม่ย�ก	 และจะเป็น

เรือ่งทีด่มี�กห�กเร�ปฏบิตัสิิง่เหล�่นีไ้ดจ้นตดิเปน็นสิยัในทกุๆ	วนั	เพร�ะก�รประหยดั

ไฟนั้นนอกจ�กจะเป็นก�รช่วยประหยัดพลังง�นของโลกแล้ว	ยังเป็นก�รเก็บรักษ�

พลังง�นที่ใกล้หมดไปเพื่อให้มีใช้ในอน�คต	 และช่วยให้ประเทศผ่�นวิกฤตไฟ 

ไม่พอเพียงไปได้	อีกทั้งเร�ส�ม�รถประหยัดเงินที่จ่�ยเกินจำ�เป็นด้วย

ที่มา  :  http://www.green.kmutnb.ac.th
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ใบกิจกรรม

 เรื่อง ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

ชื่อ	....................................................................ชั้น.....................เลขที่....................

วันที่..........................................................กลุ่ม........................................................

คำ�ชี้แจง 	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 1.		นักเรียนร่วมกันศึกษ�ใบคว�มรู้	เรื่อง	วิธีประหยัดไฟ	ลดใช้พลังง�น

		 2.		นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองในสิ่งที่ได้ศึกษ�	 แล้วบันทึกลงใน 

	 	 แบบบันทึกที่	 1	ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�	 ในรูปแผนผังคว�มคิด	 

	 	 (Mind	 Mapping)	 หรือแผนผังใยแมงมุม	 (Web	 Diagram)	 

	 	 ประกอบด้วย

	 	 2.1		คว�มคิดหลัก

	 	 2.2		คว�มคิดรอง

	 	 2.3	 คว�มคิดย่อย

		 3.		นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปคว�มรู้ลงในแบบบันทึกที่	2

		 4.		ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ



154

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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แบบบันทึกที่ 1 

เรื่อง ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

คำ�ชี้แจง		 ให้นักเรียนบันทึกก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ในรูปแผนผังคว�มคิด	

	 (Mind	Mapping)	หรือแผนผังใยแมงมุม	(Web	Diagram)
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แบบบันทึกที่ 2

เรื่อง ก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ในรูปแบบต�ร�ง

 K W L
 (What you know) (What you want to know) (What you have learned)
 
 นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้�ง นักเรียนต้องก�รรู้อะไรบ้�ง นักเรียนได้เรียนรู้อะไร



156

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

คำ�ชี้แจง  ใหค้รผู้สูอนสงัเกตพฤตกิรรมก�รเรยีนร้ขูองนกัเรยีน		แลว้เขยีนเครือ่งหม�ย	✓ 
	 ลงในช่องที่ตรงกับผลก�รประเมินต�มหัวข้อที่กำ�หนด

            ร�ยก�รประเมิน

 

 เลขที่ ชื่อ - สกุล      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

ก�
รร

่วม
กิจ

กร
รม

ก�
รร

ับฟ
ัง 

คว
�ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น

คว
�ม

รับ
ผิด

ชอ
บ

คว
�ม

ขย
ันห

มั่น
เพ

ียร

ก�
รต

รง
ต่อ

เว
ล�

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............
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1.  แนวคิด/ทฤษฎี 

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยแผนผังคว�มคิด	 (Mind	 Mapping)	 

เปน็ก�รแสดงคว�มรูโ้ดยใชแ้ผนผงั	เปน็วธิกี�รนำ�คว�มรูห้รอืขอ้เทจ็จรงิม�จดัระบบ	

สร้�งเป็นแผนผัง	 จัดคว�มคิดรวบยอด	 หรือนำ�หัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งม�แยกเป็น

หัวข้อย่อย	และนำ�ม�จัดเป็นลำ�ดับภ�พ	ดังนี้

	 1.1	 กำ�หนดชื่อเรื่องหรือคว�มคิดรวบยอดสำ�คัญ

	 1.2	 ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือคว�มคิดรวบยอดสำ�คัญ 

เป็นคำ�หรือวลีสั้นๆ	แล้วจดบันทึกไว้

	 1.3	 นำ�คำ�หรือวลีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันม�จับกลุ่ม	 ตั้งชื่อกลุ่มคำ�	 

และเรียงลำ�ดับกลุ่มคำ�

	 1.4	 ออกแบบแผนผังคว�มคิด	 โดยเขียนชื่อเรื่องไว้กล�งหน้�กระด�ษ	

ว�งชื่อกลุ่มคำ�รอบชื่อเรื่อง	 นำ�คำ�ที่สนับสนุนว�งรอบกลุ่มคำ�	 ใช้เส้นโยงกลุ่มคำ� 

ให้เห็นคว�มสัมพันธ์	(เส้นโยงอ�จเขียนคำ�อธิบ�ย	หรือกลุ่มคำ�อ�จแสดงด้วยภ�พ)

	 ขั้นตอนหลักๆ	ก�รสร้�งแผนผังคว�มคิด	(Mind	Mapping)

	 1.	 เขียน/ว�ดมโนทัศน์หลักตรงกึ่งกล�งหน้�กระด�ษ

	 2.	 เขียน/ว�ดมโนทัศน์รองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไปรอบๆ

	 3.	 เขียน/ว�ดมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รองแตกออกไปเรื่อยๆ

	 4.	 ใช้ภ�พหรือสัญลักษณ์สื่อคว�มหม�ยเป็นตัวแทนคว�มคิดให้ม�กที่สุด

	 5.	 เขียนคำ�สำ�คัญ	(Keyword)	บนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกัน

	 6.	 กรณีใช้สี	ทั้งมโนทัศน์รองและย่อยควรเป็นสีเดียวกัน

	 7.	 คิดอย่�งอิสระม�กที่สุดขณะทำ�

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping)
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	 เขยีนคำ�หลกั	หรอืขอ้คว�มสำ�คญัของเรือ่งไวก้ล�ง	โยงไปยงัประเดน็รอง

รอบๆ	ต�มแต่ว่�จะมีกี่ประเด็น

2.  วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

	 2.1		เพื่อให้ผู้ เรียนอ่�นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 

ได้ถูกต้องและเหม�ะสมกับเรื่องที่อ่�น	

	 2.2		เพื่อให้ผู้เรียนอ่�นเรื่องต่�งๆ	 แล้วเขียนกรอบแนวคิด	 แผนผัง 

คว�มคิด	บันทึก	ย่อคว�ม	และร�ยง�น	

	 2.3	 เพื่อฝึกม�รย�ทในก�รอ่�น

3. คว�มสอดคล้อง/คว�มเชื่อมโยง

	 3.1		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3

	 3.2		ส�ระที่	1	ก�รอ่�น

	 	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ท	1.1		ใช้กระบวนก�รอ่�นสร้�งคว�มรู้และ

คว�มคิด	เพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจ	แก้ปัญห�ในก�รดำ�เนินชีวิตและมีนิสัยรักก�รอ่�น

	 	 ตัวชี้วัด

	 	 ท	1.1	ม.3/1		อ่�นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง	

และเหม�ะสมกับเรื่องที่อ่�น	

		 	 ท	1.1	ม.3/4		อ่�นเรื่องต่�งๆ	 แล้วเขียนกรอบแนวคิด	 แผนผัง 

คว�มคิด	บันทึก	ย่อคว�ม	และร�ยง�น	

   ท	1.1	ม.3/10	มีม�รย�ทในก�รอ่�น
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4.  กระบวนก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

 4.1  กิจกรรมก�รเรียนรู้

  ขั้นนำ�

	 		 1)		 ครูแจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ให้นักเรียนทร�บ

	 		 2)		 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทน�เกี่ยวกับม�รย�ทในก�รอ่�น	

เทคนิคก�รอ่�นที่ช่วยให้จำ�ได้น�น	 ร่วมกันอภิปร�ย	 และกำ�หนดเป็นกฎกติก� 

ในก�รเรียนรู้ร่วมกัน

  ขั้นสอน

	 		 3)		 นกัเรยีนจบัเปน็กล่มุ	กลุม่ละ	4	-	5	คน	เลอืกประธ�น	เลข�นกุ�รกลุม่

	ตั้งชื่อกลุ่มให้มีคว�มหม�ย	และให้เหตุผลที่ม�ของชื่อกลุ่ม

	 		 4)		 ครูแจกใบกิจกรรมที่	 1	 และใบกิจกรรมที่	 2	 ให้นักเรียน 

แต่ละกลุ่มศึกษ�	โดยให้ศึกษ�เป็นร�ยบุคคลก่อนแล้วให้อภิปร�ยร่วมกันในกลุ่ม

	 		 5)		 ใหแ้ตล่ะกลุม่ปฏบิตักิจิกรรมต�มใบกจิกรรม	โดยใหร้ะดมสมอง	

ดังนี้

	 	 	 5.1)		กำ�หนดชื่อเรื่องจ�กบทคว�มที่อ่�น

	 	 	 5.2)		สรปุส�ระสำ�คญัทีไ่ดจ้�กบทคว�มทีอ่�่นเปน็คำ�หรอืวลสีัน้ๆ	

แล้วจดบันทึกไว้

	 	 	 5.3)		นำ�คำ�หรอืวลทีีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัม�จบักลุม่	ตัง้ชือ่กลุม่คำ�

และเรียงลำ�ดับกลุ่มคำ�

	 		 6)		 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบแผนผังคว�มคิด	 โดยเขียน 

ชื่อเรื่องไว้กล�งหน้�กระด�ษ	ว�งชื่อกลุ่มคำ�รอบชื่อเรื่อง	นำ�คำ�ที่สนับสนุนว�งรอบ

กลุ่มคำ�	ใช้เส้นโยงกลุ่มคำ�ให้เห็นคว�มสัมพันธ์
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  ขั้นสรุป

	 	 7)		 ส่งตัวแทนนำ�เสนอแผนผังคว�มคิด	 ร่วมกันอภิปร�ยและ 

เสนอแนะเพิ่มเติม	เพื่อให้ปรับปรุงพัฒน�

	 	 8)		 ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลง�นจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรม

 4.2  สื่อประกอบก�รเรียนรู้

	 	 1)	 ใบกิจกรรมที่	1	เรื่อง	ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว	พร้อมแบบบันทึก 

	 	 	 แผนผังคว�มคิด

	 	 2)	 ใบกิจกรรมที่	2	เรื่อง	ก�รอ่�นบทร้อยกรอง	พร้อมแบบบันทึก 

	 	 	 แผนผังคว�มคิด

 4.3  ก�รวัดและประเมินผล

	 	 1)	 ประเมินแผนผังคว�มคิด

	 	 2)	 ประเมินใบกิจกรรมที่	1	เรื่อง	ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

	 	 3)	 ประเมินใบกิจกรรมที่	2	เรื่อง	ก�รอ่�นบทร้อยกรอง

	 	 4)	 สังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

5. จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำ�ม�ใช้)

	 5.1		ผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�ด้�นก�รอ่�น	 ก�รสรุปข้อมูลจ�กก�รอ่�น	 

และก�รอภิปร�ย	แลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 5.2	 ผู้เรียนเห็นภ�พคว�มคิดรวบยอดในรูปแบบที่จับต้องได้	 สะดวก

ในก�รนำ�ไปทบทวนทุกครั้งที่ต้องก�ร	 นอกจ�กนี้ในก�รรวบรวมคว�มคิดรวบยอด 

ต้องใช้คว�มเข้�ใจที่ชัดเจนและแม่นยำ�ทั้งในเรื่องคว�มหม�ยและคว�มเชื่อมโยง

ของคว�มคิดรวบยอด	จึงทำ�ให้ก�รเรียนรู้กล�ยเป็นกระบวนก�รที่มีปฏิสัมพันธ์กัน
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6.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน (คว�มรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1  คว�มรู้ : ผู้เรียนรู้และเข้�ใจเรื่องที่อ่�นและเชื่อมโยงม�สู่คว�มคิด

รวบยอดของเรื่องที่อ่�นได้

 6.2  สมรรถนะ : ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุผล	 ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์อย่�งมี

เหตุผล	เป็นระบบ	และมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร

 6.3 คุณลักษณะ : ผู้เรียนมีคว�มใฝ่เรียนรู้	และมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 น�งจตุพิตร	บรรณส�ร	 โรงเรียนบ้�นหนองแวงเหนือ	 	

	 	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 	 	 	 ประถมศึกษ�ก�ฬสินธุ์	เขต	1
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ภาคผนวก

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

 ❖ แบบบันทึกแผนผังคว�มคิดที่ 1 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

 ❖ แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยกรอง

  ❖ แบบบันทึกแผนผังคว�มคิดที่ 2 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยกรอง

 ❖ แบบสังเกตพฤติกรรมก�รเรียนรู้

 ❖ เกณฑ์ก�รประเมินพฤติกรรมก�รเรียนรู้
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ใบกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนจัดเป็นกลุ่ม	 และอ่�นบทร้อยแก้วที่กำ�หนดให้	 แล้วปฏิบัติ	

	 ดังนี้

		 1.		แต่ละกลุ่มอ่�นบทร้อยแก้วที่กำ�หนดให้เป็นร�ยบุคคล

		 2.		แตล่ะกลุม่ระดมสมองกำ�หนดชือ่เรือ่ง	หรอืคว�มคดิรวบยอดทีส่ำ�คญั

เป็นคำ�หรือวลีสั้นๆ	แล้วจดบันทึกไว้

		 3.		นำ�คำ�หรือวลีที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันม�จับกลุ่ม	 ตั้งชื่อกลุ่มคำ�	 

และเรียงลำ�ดับกลุ่มคำ�

		 4.		แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปคว�มรู้เป็นแผนผังคว�มคิดลงในแบบบันทึก 

แผนผังคว�มคิดที่	1	เรื่อง	ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

		 5.		ให้แต่ละกลุ่มทำ�แผนผังคว�มคิดที่ได้นำ�ม�จัดแสดงหน้�ชั้นเรียน	 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ
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ตัวอย่�งก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

								ในปจัจบุนักล�่วกนัว�่	เร�กำ�ลงัอยูใ่นยคุโลก�ภวิตัน	์หรอืเรยีกอกีอย�่งว�่ 

โลกไร้พรมแดน	 แต่จะเรียกอย�่งไรก็ต�มเถิด	 ก�รอ่�น	 ก็เป็นกระบวนก�ร 

สำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รพัฒน�คนในทศวรรษนี้	 เพร�ะโลกของก�รศึกษ�	

มิได้จำ�กัดอยู่ภ�ยในห้องเรียน	 ที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมเเคบๆ	 เท่�นั้น	

เเต่ข้อมูลข่�วส�ร	 ส�รสนเทศต่�งๆ	 ได้ย่อโลกให้เล็กลงเท่�ที่เร�อย�กรู้ได้

รวดเร็ว	ในชั่วลัดนิ้วมือเดียวอย่�งที่คนโบร�ณกล่�วไว้	จะมีสื่อให้อ่�นอย่�ง

หล�กหล�ยให้เลือก	 ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เร�คุ้นเคย	 ไปจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่เรียกว่�	 “อินเทอร์เน็ต”	 เพร�ะก�รต่อสู้รุกร�นกันของมนุษย์ยุคใหม่	  

จะใชข้อ้มลู	สตปิญัญ�	และคณุภ�พของคนในช�ต	ิม�กกว�่ก�รใชก้ำ�ลงัอ�วธุ

เข้�ประหัตประห�รกัน	ห�กคนในช�ติด้อยคุณภ�พ	ข�ดก�รเรียนรู้	 จะถูก

ครอบงำ�ท�งปัญญ�ได้ง่�ยๆ	จ�กสื่อต่�งๆ	จ�กช�ติที่พัฒน�เเล้ว

	 ห�กคนไม่อ่�นหนังสือ	 ก็ย�กที่จะพัฒน�สติปัญญ�	 และคว�มรู้

ได้	 โดยเฉพ�ะประเทศที่กำ�ลังพัฒน�	 จะต้องทุ่มเทให้คนมีนิสัยรักก�รอ่�น	  

มีทักษะในก�รอ่�น	 และพัฒน�วิธีก�รอ่�นให้เป็นนักอ่�นที่ดี	 นักอ่�นที่ดี 

จะมภีมูคิุม้กนัก�รครอบงำ�ท�งปญัญ�ไดเ้ปน็อย�่งด	ีรูเ้ท�่ทนัคน	และส�ม�รถ

แก้ปัญห�ได้ดี

                                               

ที่มา : ชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่าน : มานพ ศรีเทียม
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แบบบันทึกแผนผังคว�มคิดที่ 1

เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

ชือ่กลุม่......................................................................................................................

ร�ยชื่อสม�ชิก	 1.	 ...........................................	2.	 ...........................................

	 3.	 ...........................................	4.		...........................................

	 5.	 ...........................................	6.	 ...........................................

คำ�ชี้แจง  ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรปุคว�มรูจ้�กก�รอ�่นบทรอ้ยแกว้	

	 	 โดยบันทึกเป็นแผนผังคว�มคิด
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แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

ชื่อ	....................................................................ชั้น.....................เลขที่....................

วันที่..........................................................กลุ่ม........................................................

คำ�ชี้แจง  แบบประเมินฉบับนี้ใช้สำ�หรับประเมินก�รปฏิบัติง�นและผลง�นของ

	 กลุ่มจ�กใบกิจกรรมที่	1

    ระดับคะแนน
 ที่ ประเด็นก�รประเมิน
   3 2 1
   (ดี) (พอใช้) (ปรับปรุง)

	 1	 แผนผังคว�มคิด	 	 	 	

	 2	 ประเด็นสำ�คัญ    

	 3	 ระบุคุณค่่�	 	 	 	

	 4	 เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น	 	 	 	

	 5	 ผลของเหตุก�รณ์	 	 	 	

      รวมคะแนนทั้งหมด

	 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

	 	 .............../............../.............

เกณฑ์ก�รตัดสิน       

	 คะแนน	 	 11	-	15	 หม�ยถึง	 ดี	

	 คะแนน	 	 		6	-	10	 หม�ยถึง	 พอใช้	

	 คะแนน	 	 		0	-	5	 หม�ยถึง	 ปรับปรุง	
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เกณฑ์ก�รประเมิน

 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ก�รอ่�นบทร้อยแก้ว

 ประเด็น  ระดับคะแนน
   
 ก�รประเมิน 3 2 1
  (ดี) (พอใช้) (ปรับปรุง)

ไม่ส�ม�รถกำ�หนด 

ชื่อเรื่องหรือคว�มคิด

รวบยอดสำ�คัญได้ 

ไม่ส�ม�รถบอก 

ประเด็นสำ�คัญ 

ในเรื่องได้

ไม่ส�ม�รถระบุคุณค่�

ในเรื่องได้

 

ไม่ส�ม�รถบอก

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

ไม่ส�ม�รถบอกผลของ

เหตุก�รณ์ได้

ส�ม�รถกำ�หนด 

ชื่อเรื่องหรือคว�มคิด

รวบยอดสำ�คัญได้ 

ส�ม�รถบอกประเด็น 

สำ�คัญในเรื่องได้บ้�ง 

ส�ม�รถระบุคุณค่� 

ในเรื่องได้บ้�ง 

ส�ม�รถบอกเหตุก�รณ์ 

ที่เกิดขึ้นได้บ้�ง	  

ส�ม�รถบอกผลของ

เหตุก�รณ์ได้บ้�ง	

ส�ม�รถกำ�หนด 

ชื่อเรื่องหรือคว�ม

คิดรวบยอดสำ�คัญได้

สอดคล้องถูกต้อง

ส�ม�รถบอกประเด็น 

สำ�คัญในเรื่อง 

ได้ครบถ้วนถูกต้อง

ส�ม�รถระบุคุณค่� 

ในเรื่องได้ครบถ้วน 

ถูกต้อง

ส�ม�รถบอกเหตุก�รณ์

ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 

ต�มลำ�ดับขั้นตอน

ส�ม�รถบอกผลของ

เหตุก�รณ์ได้ถูกต้อง	

1.	แผนผัง

คว�มคิด	  

 

2.	ประเด็น 

สำ�คัญ 

3.	ระบุคุณค่� 

 

4.	 เหตุก�รณ์

ที่เกิดขึ้น 

5.	ผลของ

เหตุก�รณ์
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ใบกิจกรรมที่ 2

เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง

คำาชี้แจง  ให้นักเรียนจัดเป็นกลุ่ม และอ่านบทร้อยกรองที่กำาหนดให้ แล้วปฏิบัติ 

 ดังนี้ 

  1.  แต่ละกลุ่มอ่านบทร้อยกรองที่กำาหนดให้เป็นรายบุคคล

  2. แต่ละกลุ่มระดมสมองกำาหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสำาคัญ

เป็นคำาหรือวลีสั้นๆ แล้วจดบันทึกไว้

  3.  นำาคำาหรือวลีที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาจับกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มคำา  

และเรียงลำาดับกลุ่มคำา

  4.  แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดลงในแบบบันทึก 

แผนผังความคิดที่ 2 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง

 5.  ตวัแทนกลุม่นำาเสนอความร้ ูโดยใชแ้ผนผงัความคดิประกอบการนำาเสนอ

 อันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัย

ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ ไม่เท่าไรรู้ธรรมฉำ่าซึ้งจริง

 เพราะการงานเป็นตัวการประพฤติธรรม  กุศลกรรมกลำ้าปนมามีค่ายิ่ง

ถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิง นัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมา

 คือการงานนั้นต้องทำาด้วยสติ       มีสมาธิขันติมีอุตสาห์

มีสัจจะมีทมะมีปัญญา                           มีศรัทธาและกล้าหาญรักงานจริง

                                                                   

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ

หมายเหตุ : แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2 ใช้แบบเดียวกับใบกิจกรรมที่ 1
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบบันทึกแผนผังความคิดที่ 2

เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง

ชือ่กลุม่......................................................................................................................

รายชื่อสมาชิก 1. ........................................... 2. ...........................................

 3. ........................................... 4.  ...........................................

 5. ........................................... 6. ...........................................

คำาชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้จากการอ่านบทร้อยกรอง 

  โดยบันทึกเป็นแผนผังความคิด
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

คำาชี้แจง  ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ 

 ลงในช่องที่ตรงกับผลการประเมินตามหัวข้อที่กำาหนด

            ประเด็นการประเมิน

 

 
เลขที่ ชื่อ - สกุล

      คะแนน

        รวม

  

 (3) (3) (3) (3) (3) (15)

กา
รร

่วม
กิจ

กร
รม

กา
รร

ับฟ
ัง 

คว
าม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ขย
ันห

มั่น
เพ

ียร

ตร
งต

่อเ
วล

า

 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

  .............../............../.............
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

 ประเด็น  คะแนน
   
 การประเมิน 3 2 1

ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้

ในการร่วมกิจกรรม 

ไม่รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น

 

ไม่มีความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับ 

มอบหมาย 

ไม่มีความเพียร

พยายามทำางาน 

ให้สำาเร็จ 

ส่งผลงานไม่เรียบร้อย

และช้ากว่าเวลา 

ที่กำาหนด  

มีความกระตือรือร้น

ในการร่วมกิจกรรม

บางครั้ง 

รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่นเป็นบางครั้ง

 

มีความรับผิดชอบ 

ในงานที่ได้รับ 

มอบหมายบางครั้ง  

มีความเพียรพยายาม

ทำางานให้สำาเร็จ 

เป็นบางครั้ง

ส่งผลงานเสร็จ 

เรียบร้อย แต่ช้ากว่า 

เวลาที่กำาหนด 

มีความกระตือรือร้น

ในการร่วมกิจกรรม

อย่างสมำ่าเสมอ

รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่นอย่าง 

สมำ่าเสมอ

มีความรับผิดชอบ 

ในงานที่ได้รับ 

มอบหมายอย่าง 

สมำ่าเสมอ

มีความเพียรพยายาม

ทำางานให้สำาเร็จอย่าง

สมำ่าเสมอ

ส่งผลงานเสร็จ 

เรียบร้อย ทันตามเวลา

ที่กำาหนด

1. การร่วม

กิจกรรม

 

2. การรับฟัง

ความคิดเห็น

ของผู้อื่น

3. ความ 

รับผิดชอบ 

 

4. ขยัน 

หมั่นเพียร 

5. ตรงต่อเวลา
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1. แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริมความคิดสร้ า งสรรค์   

เป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่าง 

มารวมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค ์

เกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีอิสรภาพทางความคิด ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว  

(Fluency) คิดยืดหยุ่น (Flexibility) คิดริเริ่ม (Originality) และความคิดละเอียดลออ  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในแง่มุมใหม่ๆ  

หรอืกระทำาการสิง่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ไมซ่ำา้แบบใคร มคีวามแปลกใหม ่ 

เชื่อมโยงสิ่งที่ไม่สัมพันธ์ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมตามแนวคิดนี้ 

ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้

 1.1 ขัน้สรา้งความตระหนกั ผูส้อนใชเ้ทคนคิในการกระตุน้เรา้ เรยีกรอ้ง

ความสนใจของผู้เรียน เช่น เกม เพลง นิทาน ลีลาท่าทางที่ทำาให้ผู้เรียนเกิด

จินตนาการ

 1.2  ขั้นระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้

สามารถค้นหาคำาตอบ ผู้เรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วม

 1.3  ขัน้สรา้งสรรคช์ิน้งาน เมือ่ผา่นกระบวนการเรยีนรูค้ดิหาคำาตอบแลว้ 

ผู้เรียนเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น บทร้อยกรอง 

บทเพลง ปริศนา คำาทาย งานประดิษฐ์ รูปทรง มิติ ฯลฯ 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 1.4  ขั้นนำาเสนอผลงาน ผู้เรียนนำาเสนอผลงานโดยได้มีโอกาสวิพากษ์ 

วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการนำาเสนอของผู้อื่น เป็นขั้น 

สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิม การรูจ้กัการยอมรบั การมเีหตผุล การประยกุต ์

และการนำาไปใช้

 1.5  ขั้นวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียน 

รู้จักประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น มีการยอมรับ แก้ไข บนพื้นฐานของ 

ปัญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม

 1.6  ขั้นเผยแพร่ผลงาน ผลงานของผู้เรียนทุกคนได้นำาไปเผยแพร่ 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ชื่นชมผลงาน 

2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงาน

ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ

 2.2  เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย

เหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 

ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม

 2.4 เพือ่ใหผ้้เูรยีนสามารถเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของงานทศันศลิป ์

ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
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3. ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 3.2  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

  มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1  สรา้งสรรคง์านทศันศลิปต์ามจนิตนาการ 

และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด

ความรูส้กึ ความคดิตอ่งานศลิปะอยา่งอสิระ ชืน่ชม และประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั

  ตัวชี้วัด

   ศ 1.1 ม.3/5 มทีกัษะในการผสมผสานวสัดตุา่งๆ ในการสรา้งงาน

ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ

   ศ 1.1 ม.3/9  สรา้งสรรคง์านทศันศลิปเ์พือ่บรรยายเหตกุารณต์า่งๆ  

โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

  มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

  ตัวชี้วัด

   ศ 1.2 ม.3/1  ศกึษาและอภปิรายเกีย่วกบังานทศันศลิปท์ีส่ะทอ้น

คุณค่าของวัฒนธรรม

   ศ 1.2 ม.3/2  เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ 

ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
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4. กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1  กิจกรรมการเรียนรู้

  4.1.1 ขั้นสร้างความตระหนัก

    1)  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

   2)  ครูนำาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะ ดังนี้

    2.1)  ศิลปะเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอย่างไร (คำาตอบ 

ที่คาดหวัง : การดำาเนินชีวิตที่มีเกียรติ ที่สร้างอนุสรณ์สถานที่สำาคัญต่างๆ เป็นต้น)

    2.2)  ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ 

ศาสนา  (คำาตอบทีค่าดหวงั : การสรา้งพระพทุธรปูปางตา่งๆ การเขยีนภาพพระพทุธประวตั ิ 

การก่อสร้างอาคารภายในวัด เป็นต้น)

    2.3) นกัเรยีนอภปิรายความแตกตา่งของงานศลิปะไทย

กับงานศิลปะสากล (คำาตอบที่คาดหวัง : งานศิลปะไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่มี

ความอ่อนช้อย สวยงามแฝงด้วยศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีความเฉพาะของชาติ 

อย่างเด่นชัดมากกว่างานศิลปะสากลที่มีีความผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม 

และมีความเป็นนานาชาติ เป็นต้น)

  4.1.2 ขั้นระดมพลังความคิด 

   1)  นักเรียนร่วมกันบอกความเชื่อทางวัฒนธรรมไทยที่พบ 

ในแต่ละสมัยมีอะไรบ้าง (คำาตอบที่คาดหวัง : ความเชื่อเกิดจากการยอมรับนับถือ

ในสิ่งต่างๆ มีรูปแบบแตกต่างกัน ดังนี้)

	 	 	 	 ● สมัยโบราณ เชื่อในพลังอำานาจลี้ลับ

	 	 	 	 ● สมัยกลาง มีความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์แห่งกรรม

	 	 	 	 ● สมัยใหม่ เชื่อในวิทยาศาสตร์ และสิ่งที่พิสูจน์ได้



179

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

    ดงันัน้ สงัคมไทยจงึมคีวามเชือ่เรือ่งบญุ - บาป ทำาดไีดด้ ี

ทำาชั่วได้ชั่ว ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม 

ในที่สุด

   2)  นกัเรยีนชว่ยกนัอภปิรายเรือ่งของอทิธพิลความเชือ่กบั

การสร้างงานศิลปะ ในประเด็นกรณีศึกษา ดังนี้

    2.1)  ประเพณีงานแห่ผีตาโขน จังหวัดเลย

    2.2)  ประเพณีงานไหลเรือไฟ จังหวัดหนองคาย

    2.3)  ประ เพณี ง านแห่ เที ยนพรรษา  จั งหวั ด

อุบลราชธานี

    2.4)  ประเพณีงานยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

(คำาตอบที่คาดหวัง : อิทธิพลทางความเชื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แสวงหาคำาตอบ  

ดังนั้น พิธีกรรมจึงกลายเป็นศิลปะที่หลากหลาย เมื่อมีประสบการณ์และทักษะ 

เพิม่มากขึน้กม็ผีลของการแสดงออกพฒันาเปน็รปูแบบงานศลิปะทีส่วยงาม สะทอ้น 

ให้เห็นถึงอิทธิพลความเชื่อด้านต่างๆ อย่างเด่นชัด ซึ่งถือว่างานศิลปะลักษณะนี้ 

เกิดจากความสัมพันธ์งานศิลปะกับวัฒนธรรม)

   3)  ให้นักเรียนจับเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 - 6 คน  

แต่ละกลุ่มคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม แบ่งภาระหน้าที่กัน

ให้ชัดเจน ครูกำาหนดหัวข้อในการอภิปรายในกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอหน้าชั้น

    หัวข้อในการอภิปราย

   (1) ศาสนากับศิลปะ (ใช้ภาพประกอบ) 

    (คำาตอบที่คาดหวัง : งานศิลปะที่สะท้อนเด่นชัดที่สุด  

คือ การปั้น หรือเขียนบนฝาผนังโบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ช่วยให้เราเข้าใจและ 

เห็นคุณค่าศาสนามากขึ้น จนกลายเป็นเลื่อมใสและศรัทธา)
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   (2) ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์กับสังคมไทย 

    (คำาตอบที่คาดหวัง : มีหลากหลายดังนี้ ด้านศาสนา

และพิธีต่างๆ การประดับตกแต่งต่างๆ ความงามที่รวมถึงโครงร่าง รูปทรง สีสัน  

นำา้หนกัและพืน้ผวิ ภาพสะทอ้นทางสงัคม เชน่ วถิชีวีติ ประวตัศิาสตร ์และประเพณี

วัฒนธรรม)

  4.1.3 ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน

   1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง ศิลปะไทย 

และศิลปะสากล

   2)  เมื่อศึกษาใบความรู้แล้วให้แต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรม 

เพื่อสร้างชิ้นงาน 

  4.1.4 ขั้นนำาเสนอผลงาน

   ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลจากการศึกษา และนำาไปสู่การ 

สร้างชิ้นงานตามประเด็น ดังนี้

   1) คุณค่าและความงามของงานศิลปะแบบไทย

   2)  คุณค่าและความงามของศิลปะแบบสากล

  4.1.5 ขั้นวัดและประเมินผล

   1)  ประเมินผลงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้า

   2)  ประเมินชิ้นงานศิลปะ  

  4.1.6 ขั้นเผยแพร่ผลงาน

    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะ

 4.2  สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) ใบความรู้ที่ 1 - 6

  2) สื่อรูปภาพ

  3) ใบกิจกรรม
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  4.3  การวัดและประเมินผล

  1) สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

  2) ประเมินการนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  3) ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 

5.  จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำามาใช้)

 5.1  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านกระบวนการคิด มีจินตนาการ 

และความคิดสร้างสรรค์ 

 5.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ ชื่นชม และนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

 5.3  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทาง 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

6.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน (ความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1  ความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเชือ่ทางการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และสงัคม กบัการสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

  6.2 สมรรถนะ : ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสาร และการคิด

วิเคราะห์ คิดจินตนาการ และคิดสร้างสรรค์ 

 6.3  คุณลักษณะ : ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย

แหล่งที่มาของข้อมูล

 นางเปมิกา อุปัชฌาย์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     มัธยมศึกษา เขต 29
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ภาคผนวก

 ❖ ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง ศิลปะสากล
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ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ประเพณีผีตาโขน

ประวัติความเป็นมา (ประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย)

 ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ จะมีมาตั้งแต่เมื่อใด 

ไม่ปรากฏ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่มี “บุญหลวง” เป็นบุญพระเวสสันดร 

และบุญบั้งไฟ รวมกันนับเป็นเวลานานหลายร้อยปี หรืออาจจะมีตั้งแต่เมื่อครั้ง 

พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

  ประเพณีผีตาโขนมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการบูชาบรรพบุรุษของ

อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง ซึ่งมีอาณาเขตติดกับอำาเภอด่านซ้าย เชียงคาน 

และหล่มเก่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวกันว่า ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้ง

ที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมือง บรรดาผีป่า 

หลายตนและสตัวน์านาชนดิอาลยัรกั จงึพากนัแหแ่หนแฝงตวัแฝงตนมากบัชาวบา้น 

เพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง เรียกกันว่า “ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน”  

จนกลายมาเป็น “ผีตาโขน” อย่างในปัจจุบัน
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 คำาว่า “ผีตาโขน” จัดว่าเป็นชื่อการละเล่นชนิดหนึ่ง โดยผู้ เล่น 

ทำารูปหน้ากาก มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวมาสวมใส่ และแต่งตัวมิดชิด แล้วเข้า 

ขบวนแห่แสดงท่าทางต่างๆ ในระหว่างมีงานบุญตามประเพณีประจำาปีของ 

ท้องถิ่นพื้นบ้าน การเล่นผีตาโขนมีเฉพาะงานบุญประเพณีที่ภาษาพื้นบ้านของ 

อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เรียกว่า “บุญหลวง” ที่วัดโพนชัย อำาเภอด่านซ้าย  

ในเดือนแปดข้างขึ้น นิยมทำา 3 วัน คือ วันแรกเป็นวันรวม (วันโฮม) เป็นวันที่

ประชาชนตามตำาบล หมู่บ้านต่างๆ เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งปกติจะนำาบั้งไฟมาด้วย  

โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. - 05.00 น. ทำาพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเข้ามา 

ประดิษฐานอยู่ที่วัด โดยอัญเชิญก้อนหินจากแม่นำ้ามาใส่พาน สมมติว่าเป็น 

พระอุปคุต แล้วนำามาประดิษฐานไว้ที่หออุปคุต ข้างศาลาโรงธรรมที่จัดเตรียมไว้  

เชื่อว่าจะสามารถป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ ที่จะเกิดในงานได้ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 17 - 3 - 57
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 เมื่อพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการละเล่นต่างๆ  

ทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น เล่นเซิ้งบั้งไฟ ฟ้อนรำา การแสดงผีตาโขน การแสดง

การละเล่นต่างๆ เป็นต้น วันที่สองของงานจะมีการละเล่นต่างๆ ตั้งแต่ตอนเช้า 

ถึงบ่าย 

 

 

 ประเพณผีตีาโขนเปน็การละเลน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพธิกีรรม มวีตัถปุระสงค์

เพื่อบวงสรวงบูชาติดต่อกับผู้ชมดูการละเล่น คือ วิญญาณผีบรรพชนที่กลุ่มชน 

ชาติพันธุ์ ไท-ลาวเชื่อถือร่วมกันว่า บรรพชนคือต้นตระกูลเผ่าพันธุ์ผู้ที่สร้าง 

บ้านแปงเมือง บรรพชนเมื่อตายเป็นผีจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเกรงขาม มีอำานาจ

ที่จะดลบันดาลให้ความอุดมสมบูรณ์หรือความหายนะแก่บ้านเมืองได้ 

 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและเพื่อความอุดมสมบูรณ์พูนสุขของ 

บ้านเมือง เมื่อถึงงานบุญประเพณีสำาคัญๆ ตามฮีตประเพณี จึงต้องทำาการละเล่น

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 17 - 3 - 57
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เต้นฟ้อนผีตาโขนเพื่อเซ่นสรวงบูชาให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผีบรรพชน การละเล่น 

ผีตาโขนจึงเป็นการละเล่นที่มีมาแต่โบราณ และผ่านการสืบทอดทางพิธีกรรม 

เป็นสายยาวจากรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน 

 ผีตาโขนจึงเป็นการละเล่นส่วนหนึ่งในงานบุญหลวงของอำาเภอด่านซ้าย 

หรือเมืองด่านซ้ายในอดีต นับเป็นการละเล่นที่นำาพาให้เกิดความสนุกสนานและ

ความบันเทิงเป็นหลัก เช่นเดียวกับการเล่นทอดแห ขายยา และทั่งบั้ง อันเป็นสีสัน

แห่งการเฉลิมฉลองในงานบุญหลวง และโดยเฉพาะในพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร 

และพระนางมทัรเีขา้เมอืง ตามฮตีเดอืนสี ่(บญุเผวส) ของชาวอสีาน ซึง่ชาวดา่นซา้ย 

ได้รวมเอางานบุญฮีตเดือนสี่ (บุญเผวส) ฮีตเดือนห้า (บุญสงกรานต์) ฮีตเดือนหก 

(บญุบัง้ไฟ) และฮตีเดอืนเจด็ (บญุซำาฮะ) มาจดัขึน้พรอ้มกนัในชว่งเดอืนเจด็ของทกุป ี 

ซึ่งมักจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ประเภทของผีตาโขน

 1. ผีตาโขนใหญ่ เป็นหุ่นที่ขึ้นรูปจากโครงไม้ไผ่สานที่มีขนาดใหญ่

แล้วห่อคลุมด้วยผ้าหรือกระดาษ มีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ 2 เท่า  

ประดับตกแต่งด้วยเศษวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น คนเล่นจะเข้าไปอยู่ในตัวหุ่น 

การจัดงานแต่ละปีจะมีการทำาผีตาโขนใหญ่เพื่อร่วมขบวนแห่เพียง 1 คู่เท่านั้น คือ  

ผีตาโขนชาย 1 ตัว และหญิง 1 ตัว ผู้มีหน้าที่ทำาผีตาโขนใหญ่จะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

การทำาต้องได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าก่อน ถ้าได้รับอนุญาตแล้วต้องทำาทุกปี  

หรือทำาติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี

  2.  ผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนเล็กเป็นการละเล่นของเด็ก ไม่ว่าเด็กเล็ก 

เด็กวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างมีสิทธิ์ทำาและเข้าร่วมสนุกได้ทุกคน  

แต่ผู้หญิงไม่ค่อยเข้าร่วม เพราะเป็นการเล่นค่อนข้างผาดโผนและซุกซน
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เครื่องแต่งกายผีตาโขน

 ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ 

เครื่องแต่งกายของผีตาโขนส่วนใหญ่มักประกอบด้วย

  ส่วนประกอบของหัว หรือที่เรียกว่าหน้ากากนั้น ทำาด้วย “หวด” 

หรือภาชนะที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว ซึ่งเป็นส่วนด้านบนดูคล้ายหมวก 

 ส่วนหน้านั้นทำาจากโคนก้านมะพร้าว นำามาตัดปาดให้เป็นรูปหน้ากาก

และเจาะช่องตา 

 จมูกทำาจากไม้เนื้ออ่อน แกะให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการ

ของผู้สร้างสรรค์ โดยทำาเป็นลักษณะยาวแหลมคล้ายงวงช้าง 

 เขาทำาจากปลีมะพร้าวแห้ง โดยนำาส่วนประกอบต่างๆ มาเย็บติดเข้าไว้

ด้วยกัน และทาสีสันวาดลวดลายไปบนด้านหน้าของหน้ากากนั้นๆ หลังจากนั้น  

จะเย็บเศษผ้าติดไว้บริเวณด้านบน (หลัง) เพื่อให้คลุมส่วนคอของผู้ใส่ไปจนถึงไหล่

  ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย จะเป็นชุดที่ทำาจากเศษผ้า ซึ่งนำามา

เย็บติดกัน และมี “หมากกะแหล่ง” หรือกระดิ่ง (คล้ายกับที่แขวนคอโค กระบือ) 

แขวนผูกไว้บริเวณเอว เพื่อให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะเวลาเดินและส่ายสะโพก

  ส่วนประกอบสุดท้าย คือ ดาบหรือง้าว ที่จะทำาจากไม้เนื้ออ่อน

ในขบวนแห่จะประกอบไปด้วยการร้องรำาทำาเพลงอย่างสนุกสนาน

การละเล่นผีตาโขน

  การละเล่นผีตาโขนจะใช้เวลาในการประกอบพิธีกรรม 3 วัน ด้วยกัน  

ซึ่งจะมีขบวนแห่ผีตาโขนในวันที่ 2 ส่วนวันแรกกับวันที่ 3 จะเป็นการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา
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  วันแรก จะเป็นวันที่ชาวบ้านจะช่วยกันสร้างหออุปคุตและทำากระทง

เล็กเพื่อนำาไปวางตามทิศต่างๆ จำานวนสี่ทิศด้วยกัน บนหอหลวงจะมีร่มขนาดใหญ่ 

กางกั้นไว้ ถือเป็นวันแรกของการทำาพิธีในการเอาฤกษ์

  วันที่สอง จะเป็นวันที่ทำาพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ในวันนี้จะมีขบวนแห่ 

ผีตาโขน และมีการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองอย่างครื้นเครงตลอดเส้นทาง 

การแห่ขบวน ซึ่งจะทำาพิธีแห่ไปยังวัดเพื่อทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในขบวนแห่บรรดา 

ผีตาโขนทั้งหลายก็จะออกมาร่ายรำากันอย่างสนุกสนาน

  วันที่สาม ในวันนี้ชาวบ้านจะไปทำาบุญตักบาตรที่วัด เลี้ยงอาหารเช้า 

และอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก  

ซึ่งในวันนี้จะไม่มีการละเล่นผีตาโขน แต่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอุทิศ

ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหรือ 

ในพระธาตุ

  ประเพณผีตีาโขนเปน็ประเพณทีีป่ฏบิตักินัมานานจนกลายเปน็เอกลกัษณ์

ประจำาจังหวัดเลย ที่รวมอยู่ในงานบุญหลวงที่มีงานบุญผะเหวดและบุญบั้งไฟ 

และถอืเปน็การบชูาอารกัษห์ลกัเมอืง และบวงสรวงดวงวญิญาณอนัศกัดิส์ทิธิใ์นอดตี  

ในปัจจุบันประเพณีผีตาโขนกลายเป็นประเพณีที่สามารถสร้างรายได้ในการท่องเที่ยว 

ใหก้บัจงัหวดัเลย และถอืเปน็ประเพณทีีส่บืทอดกนัมาของชาวบา้นทีย่งัคงอนรุกัษไ์ว้ 

ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชม และเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาช้านาน

ที่มา : http://sites.google.com/site/62web1749/prawati-prapheni-phi-ta-khon

 http://www.dasta.or.th/th/history/508-508.html

 http://maplemaplemm.blogspot.com/
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ใบความรู้ที่ 2

เรื่อง ประเพณีไหลเรือไฟ

ประวัติความเป็นมา

  งานประเพณีไหลเรือไฟ หรือเฮือไฟ (ในภาษาท้องถิ่น) เป็นประเพณ ี

ที่จัดขึ้นทั่วไปในหลายจังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดที่ตั้งอยู่ติดลำานำ้า เช่น 

แมน่ำา้มลู แมน่ำา้ช ีและแมน่ำา้โขง เปน็ตน้ การไหลเรอืไฟในภาคอสีานนัน้เริม่ตน้ครัง้แรก 

เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัด สันนิษฐานว่าคงมีมาก่อนที่พุทธศาสนา 

จะเผยแพร่มาสู่ประเทศไทย เพราะสมัยก่อนกษัตริย์ไทยยังยึดถือพิธีพราหมณ์อยู่  

โดยไดร้บัอทิธพิลมาจากอนิเดยี สมยัทีน่ำาอารยธรรมเขา้มาเผยแพรใ่นแถบสวุรรณภมู ิ 

ดังพบว่าประเพณีงานบุญโดดเด่นที่จัดขึ้นในภาคอีสานมักเกี่ยวโยงหรือผูกพันกับ 

เรือ่งของไฟเกอืบทัง้สิน้ เชน่ งานแหเ่ทยีนเขา้พรรษา บญุบัง้ไฟ พธิไีหลเรอืไฟ เพราะ

มีความเชื่อว่า “ไฟ” เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า เทพอัคคี  

มีฐานะรองจากพระอินทร์ สามารถเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายและขจัดความทุกข์ยาก 

ให้ดับสลายไปได้

 จังหวัดต่างๆ ที่มีการจัดประเพณีไหลเรือไฟ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ มักจัดขึ้น

คล้ายคลึงกัน แต่ก็แตกต่างกันในด้านคติความเชื่อ จังหวัดหนองคายมีความเชื่อว่า  

เปน็การบชูารอยพระพทุธบาททีป่ระทบัไวท้ีร่มิฝัง่นำา้นมัทานท ีซึง่ตามพระพทุธประวตั ิ

กล่าวว่า ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของ 

นาคใต้เมืองบาดาล เมื่อพระองค์เสด็จกลับทางฝ่ายพญานาคได้ทูลขอให้พระองค์

ประทบัรอยพระบาทไว ้ณ รมิฝัง่นำา้นมัทานท ีพระองคจ์งึไดป้ระทบัรอยพระบาทไว ้ 

ณ หาดทรายริมนำ้าตามประสงค์ของพญานาค ซึ่งรอยพระบาทที่ประทับไว้นี้  
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ไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพญานาคเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพของ 

เหลา่เทวดาและมนษุยด์ว้ย จนแสดงออกดว้ยการไหลเรอืไฟบชูารอยพระพทุธบาท

ของพระองค์

กำาหนดการ

  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 15 คำ่า ถึงวันแรม 1 คำ่า 

เดือน 11

กิจกรรม/พิธีกรรม

  การทำาเรือไฟในอดีตนั้น ทำาด้วยไม้ไผ่และต้นกล้วย ยาวเพียง 5 - 6 วา

เท่านั้น ความสูงไม่เกิน 1 เมตร และเป็นรูปเรือธรรมดา ทำาราวไว้สองข้างเพื่อวาง 

ขีก้ะไต ้ตะเกยีง หรอืโคมไฟ มกีารจดัขา้วปลาอาหาร ขนมนมเนย ฝา้ยไน ไหมหลอด 

เสื่อผืน บรรจุไว้ข้างใน พอเวลาประมาณ 5 โมงเย็น จะเริ่มทำาพิธีโดยนิมนต์พระ  

มาสวด และหลังการรับศีล ฟังเทศน์ ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว จึงให้ญาติโยมตกแต่ง 

เรือด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่ถือไปบำาเพ็ญกุศลนั่นเอง พอยำ่าคำ่าก็นำาเรือไฟออกไป 

กลางแม่นำ้าโขงแล้วจุดไฟปล่อยให้เรือไหลไปตามลำานำ้าส่งแสงระยิบตาเลยทีเดียว

 ต่อมา การทำาเรือไฟมีวิธีตกแต่งให้วิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้น รู้จัก 

นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบ ทำาให้สามารถดัดแปลงเรือไฟให้มีรูปร่าง 

แปลกตาออกไปอีก ทั้งพระภิกษุ สามเณร ชาวบ้านแต่ละคุ้มวัดจะเตรียมจัดทำา 

เรอืไฟไวล้ว่งหนา้หลายวนั โดยนำาเอาตน้กลว้ยทัง้ตน้มาเสยีบไมต้อ่กนัใหย้าวหลายวา  

วางขนานกันสองแถว กว้างห่างกันพอประมาณ แล้วนำาไม้ไผ่เรียวยาวมาผูกไขว้กัน 

เป็นตารางสี่เหลี่ยม มีระยะห่างกันคืบเศษ วางราบพื้นแล้วมัดด้วยลวดให้แน่นและ

แขง็แรง เพือ่รอการออกแบบภาพบนแผงซึง่ผูอ้อกแบบจะแสดงความคดิสรา้งสรรค์

อยา่งสวยงามทีส่ดุ เชน่ ประดษิฐเ์ปน็เรือ่งราวตามพระพทุธประวตัหิรอืสตัวใ์นตำานาน  

บ้าง เป็นพญานาค ครุฑ หงส์ เป็นต้น แล้วนำาไปปักติดเป็นเสาบนแพหยวกกล้วย
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  ในอดตีเชือ้เพลงิทีใ่ชจ้ดุไฟนัน้ ใชน้ำา้มนัยางตระบอก ขีผ้ึง้ส ีนำา้มนัมะพรา้ว  

นำ้ามันสน นำ้ามันยางที่เจาะสกัดจากต้นยาง ตะแบกชาด แล้วเอาไฟลนไม้ 

ให้นำ้ามันไหลออกมา แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนำ้ามันก๊าดหรือนำ้ามันดีเซล บรรจุ 

ในขวดนำา้ดืม่ตา่งๆ แลว้นำามาแขวนตามโครงเรอื ซึง่ตอ้งอาศยัการคำานวณทีแ่มน่ยำา 

เพราะถ้าติดกันมากเกินไปจะทำาให้ไฟไหม้เรือได้ ส่วนโครงเรือเป็นไม้มีขนาดใหญ ่

และเน้นความวิจิตรตระการตา เมื่อปล่อยเรือไฟลงนำ้าโขงแล้ว จะมีความวิจิตร

ตระการตา สว่างไสวไปทั่วริมฝั่งแม่นำ้าโขง อวดโฉมระยิบระยับ ฉากหลังสีดำาของ

ท้องฟ้าในยามคำ่าคืน และแสงที่สะท้อนจากท้องนำ้ายิ่งเพิ่มความงดงามมากยิ่งขึ้น

 กอ่นทีจ่ะมกีารไหลเรอืไฟ ในชว่งเชา้จะประกอบการกศุลดว้ยการทำาบญุ

ตักบาตร ถวายภัตตาหาร และเลี้ยงดูกัน ตกตอนบ่ายก็ตกแต่งเรือและมีการละเล่น

สนุกสนานต่างๆ ตอนเย็นมีการสวดมนต์รับศีลและฟังเทศน์ พอตอนคำ่าระหว่าง 

19.00 - 20.00 น. จึงนำาเรือออกไปลงนำ้าและพิธีไหลเรือไฟก็เริ่มขึ้น

 การประดษิฐเ์รอืไฟและพธิกีารของจงัหวดัหนองคายมคีวามคลา้ยคลงึกบั 

ทางจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก แต่มีรายละเอียดแตกต่างออกไป คือ เมื่อมี 

การทำาบุญและฟังเทศน์จบแล้ว ก็จะมีการร้องรำาทำาเพลงฉลองเรือไฟ พอเวลาคำ่า

ชาวบ้านจะนำาของกินของใช้ เช่น ขนม ข้าวต้ม กล้วย อ้อย ฝ้าย ผ้าไหม หมากพลู 

บหุรี ่ใสก่ระจาดบรรจไุวใ้นเรอืไฟ ครัน้ไดเ้วลากจ็ดุไตห้รอืคบเพลงิในเฮอืไฟใหส้วา่ง 

ชาวบ้านจุดธูปเทียนบูชาและคารวะแม่คงคา เสร็จแล้วนำาเอาธูปเทียนไปวางไว้ 

ในเรือไฟ เมื่อบูชากันหมดทุกคนจึงปล่อยเรือไฟออกจากฝั่งให้ลอยไปตามลำานำ้า  

พอรุ่งเช้า เรือไฟไปติดที่ฝั่งไหน ก็จะมีคนไปเก็บของออกจากเรือไฟ การล่องเรือไฟ

จะมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก
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 นอกจากการลอยเรือไฟที่จังหวัดหนองคายยังมีการลอยกระทงโดยใช้ 

หยวกกลว้ยทัง้ตน้มาตอ่กนั มไีมเ้สยีบยาวหลายวา วางขนานกนั 2 แถว กวา้งหา่งกนั 

พอประมาณ แลว้ปกัเสาบนหยวกกลว้ยเปน็ระยะ บนปลายเสาสรา้งเปน็รปูพญานาค 

แล้วเอาผ้าขี้ริ้วชุบนำ้ามันยางจุดบนปลายไม้บางๆ เป็นระยะๆ หรือไม่ก็ใช้จุดด้วยไต้  

หัวหยวกกล้วยเท่ากับเป็นทุ่น วัดในตำาบลต่างๆ จะทำากระทงอย่างนี้กระทงหนึ่ง 

แล้วลากไปไว้เหนือนำ้า จอดอยู่ริมฝั่งทั้งสองข้าง ในเวลาเย็นชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งแม่นำ้า 

พากันลงเรือไปชุมนุมกัน ร้องรำาทำาเพลงกันอย่างสนุกสนาน พอตกกลางคืนก็จุดไต้ 

ที่กระทง เอาเชือกลากไปที่กลางนำ้า แล้วปล่อยให้ลอยไป ในกระทงมีอาหาร  

เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ เมื่อเห็นลอยไปพ้นหมู่บ้านแล้วก็พากันกลับ คนยากจนที่อยู่

ปลายนำ้าก็จะเก็บกระทงไป แต่ในปัจจุบันการลอยกระทงมิได้บรรจุอะไรนอกจาก

ดอกไม้ธูปเทียน แล้วเรียกลอยกระทงนี้ว่า “การไหลเรือ” และต่างคนต่างลอย  

มิได้ลอยร่วมกัน เมื่อลอยไปแล้วผู้ที่อยู่ใต้นำ้ามักจะเก็บไต้ที่จุดไปในกระทงไปเสีย 

ทำาให้กระทงที่จุดไต้สว่างสวยลอยอยู่ในนำ้าได้ไม่นาน

 นอกจากทีห่นองคายจะมกีารไหลเรอืและลอยกระทงแลว้ ยงัมกีารแขง่เรอื 

ในแม่นำ้าโขงในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา : http://guru.sanook.com/4485
 http://www.gotoknow.org/posts/216911
 http://tamlmonline.blogspot.com/2012/10/blog-post_6606.html
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ใบความรู้ที่ 3

เรื่อง ประเพณีแห่เทียนพรรษา

 

ประวัติความเป็นมา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี)

 ก่อนสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้สำาเร็จ

ราชการเมอืงอบุลราชธาน ีชาวอบุลฯ ไมม่กีารหลอ่เทยีนแหเ่ทยีนเชน่ปจัจบุนั ชาวบา้น 

จะฟั่นเทียนยาวรอบศีรษะไปถวายพระ เพื่อจุดบูชาจำาพรรษา ครั้นในสมัย 

กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงคไ์ดเ้ปน็ผูส้ำาเรจ็ราชการทีเ่มอืงอบุลราชธาน ีคราวหนึง่มี 

การแห่บั้งไฟที่วัดกลางมีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการทะเลาะวิวาทกัน 

ในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมจึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็น 

การแห่เทียนแทน

 การแหเ่ทยีนแตเ่ดมิไมไ่ดจ้ดัใหญโ่ตเชน่ปจัจบุนั เพยีงแตช่าวบา้นรว่มกนั

บรจิาคเทยีน แลว้นำาเทยีนมาตดิกบัลำาไมไ้ผท่ีเ่ตรยีมไวต้ามรอยตอ่ หากระดาษจงัโก  

(กระดาษสีเงินสีทอง) ตัดเป็นลายฟันปลาปิดรอยต่อ เสร็จแล้วนำาต้นเทียนไปมัด

ติดกับปีบนำ้ามันก๊าด ฐานของต้นเทียนใช้ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบ หรือทำาสูงขึ้นเป็นชั้นๆ  

ติดกระดาษ เสร็จแล้วมีการแห่นำาไปถวายวัด พาหนะที่ใช้นิยมใช้เกวียน  

หรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือคนลากจูง การแห่ของชาวบ้านก็จะมีฆ้อง กลอง กรับ  

และการฟ้อนรำาด้วยความสนุกสนาน

 ประมาณ พ.ศ. 2480 การทำาต้นเทียนได้พัฒนาขึ้น ถึงขั้นใช้การหล่อ

ออกจากเบ้าพิมพ์ที่เป็นลายง่ายๆ เช่น ลายประจำายาม กระจังตาอ้อย บัวควำ่า  

บวัหงาย กา้มป ูฯลฯ แลว้นำาไปตดิทีล่ำาตน้เทยีน เชน่ ลายประจำายาม กระจงัตาออ้ย 

ใบเทศ บัวควำ่า บัวหงาย ต่อมาประยุกต์ประดับฐานต้นเทียนด้วยรูปปั้นสัตว์และ

ลายไม้ฉลุ ทำาให้ดูสวยงามมากขึ้น
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 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณี 

แห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร มีการประกวดต้นเทียน

ประเภทต่างๆ การประกวดขบวนแห่และนางฟ้า โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการให้

คะแนนอย่างรัดกุม มีการประชาสัมพันธ์งานกันอย่างกว้างขวาง ทำาให้มีผู้คนทั้ง 

ชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมงานเป็นจำานวนมาก

 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงาน 

ที่แสดงออกถึงความยึดมั่น สืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดของ 

ชาวอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุล 

ช่างเมืองอุบลราชธานีอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาช่างศิลป์เมืองอุบลราชธานี 

ที่มีอยู่มากมายหลากหลายแขนง และผลิตงานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องตลอดมา  

ไมว่า่จะเปน็งานศลิปะรว่มสมยั งานหตัถกรรมพืน้บา้น และงานกอ่สรา้งตกแตง่โบสถ์

วิหารต่างๆ จะใช้โอกาสในช่วงเทศกาลนี้กลับมาทดสอบ ทดลอง และประลองฝีมือ

เชิงช่างผ่านต้นเทียนพรรษา ดังนั้นผู้ที่มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี จึงสามารถชื่นชมและศึกษากิจกรรมของงาน ทั้งในด้านการสืบสาน

จารีตประเพณีพื้นเมือง และด้านศิลปะการตกแต่งต้นเทียน

ที่มา : http://pattanansound2010.wordpress.com
 http://www.thummavit.com
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ใบความรู้ที่ 4

เรื่อง ประเพณียี่เป็ง

 

ประวัติความเป็นมา

 ทุกวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของล้านนา ภาพโคมนับร้อยๆ ดวง 

ค่อยๆ ลอยละลิ่วส่องแสงสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนั่น 

เปน็สญัลกัษณข์อง “ประเพณยีีเ่ปง็” หรอืประเพณเีดอืนยี ่หรอืประเพณลีอยกระทง 

แบบล้านนา ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามตระการตา
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 ในภาษาคำาเมืองของทางเหนือ “ยี่” แปลว่า สอง และคำาว่า “เป็ง”  

หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น ยี่เป็ง จึงหมายถึง ประเพณีพระจันทร์

เตม็ดวงในเดอืนสอง โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทว ีมบีนัทกึวา่ ครัง้หนึง่ไดเ้กดิ

อหวิาตกโรคขึน้ในแควน้หรภิญุไชย (หรภิญุชยั) ทำาใหช้าวเมอืงตอ้งอพยพไปอยูเ่มอืง

หงสาวดี นานถึง 6 ปี จึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้ เมื่อเวลาเวียนมาถึง

วนัทีจ่ากบา้นจากเมอืงไป จงึไดม้กีารทำากระถางใสเ่ครือ่งสกัการะบชูา ธปูเทยีนลอย 

ลอยตามนำ้าเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป เรียกว่า การลอยโขมด หรือลอยไฟ

 ประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13 คำ่า ซึ่งถือว่าเป็น “วันดา” หรือ 

วันจ่ายของเตรียมไปทำาบุญเลี้ยงพระที่วัด ครั้นถึงวันขึ้น 14 คำ่า พ่ออุ้ยแม่อุ้ย  

และผูม้ศีรทัธากจ็ะพากนัไปถอืศลีฟงัธรรมและทำาบญุเลีย้งพระทีว่ดั มกีารทำากระทง

ขนาดใหญต่ัง้ไวท้ีล่านวดั ในกระทงนัน้จะใสข่องกนิของใชเ้พือ่เปน็ทานแกค่นยากจน 

ใครจะเอาของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้ และในวันขึ้น 15 คำ่า จึงนำากระทงใหญ่ที่วัด 

และกระทงเล็กๆ ของส่วนตัวไปลอยในลำานำ้า 
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โคมลอย

 โคมลอย นิยมลอยกันในเทศกาลลอยกระทงที่ทางภาคเหนือเรียกว่า  

ประเพณยีีเ่ปง็ เปน็ประเพณลีอยกระทงของชาวลา้นนา ซึง่หมายถงึวนัเพญ็เดอืนสอง 

เป็นการนับเดือนตามจันทรคติ โดยคำาว่า ยี่เป็ง เป็นภาษาเหนือ ยี่ แปลว่า สอง  

และคำาว่า เป็ง ตรงกับคำาว่า เพ็ง หรือ เพ็ญ หมายถึง พระจันทร์เต็มดวง  

คือ วันขึ้น 15 คำ่าเดือน 2 นั่นเอง

 โคมลอยที่คนท้องถิ่นล้านนาส่วนใหญ่เรียกติดปากว่า ว่าว สามารถ 

แบ่งย่อยได้ 2 ประเภท ได้แก่ โคมลอยกลางวัน (ว่าวโฮม - ว่าวควัน) กับ โคมลอย

กลางคืน (ว่าวไฟ) นอกจากนี้ยังมีโคมแขวนที่จัดเป็นโคมอีกชนิดเช่นกัน เพียงแต ่

ใช้แขวนตามบ้านเรือนไม่ได้ใช้ลอย

 โคมที่ใช้ลอยกลางวันนั้นจะใช้กระดาษที่มีสีสันจำานวนหลายสิบแผ่น 

ในการทำา เพื่อให้เห็นในระยะทางไกลแม้จะอยู่บนท้องฟ้า มีการตกแต่งด้วยการ 

ใสห่าง หรอืขณะทีท่ำาการปลอ่ยมกัใสล่กูเลน่ตา่งๆ เขา้ไปดว้ย เชน่ ใสป่ระทดั ควนัส ี 

เครื่องบินเล็ก ตุ๊กตากระโดดร่ม เป็นต้น บางท้องที่นิยมใส่เงินลอยขึ้นไปอีกด้วย  

วิธีการปล่อยจะต้องใช้การรมควันให้เต็มโคม เมื่อได้ที่แล้วจึงปล่อย
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กิจกรรมในงานประเพณียี่เป็ง 

 ในงานบุญยี่เป็งนอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 

ตามวัดวาอารามต่างๆ แล้ว ยังมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน และถนนหนทาง

ดว้ยตน้กลว้ย ตน้ออ้ย ทางมะพรา้ว ดอกไม ้ตงุชอ่ประทปี และชกัโคมยีเ่ปง็แบบตา่งๆ  

ขึ้นเป็นพุทธบูชา พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการ 

แหโ่คมทองพรอ้มกบัมกีารจดุถว้ยประทปี (การจดุผางปะติด๊) เพือ่บชูาพระรตันตรยั 

ซึ่งการจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอาราม และการจุดโคมลอยปล่อยขึ้น 

สู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามความเชื่อ 

การปลอ่ยวา่วไฟหรอืโคมลอยนี ้เพือ่ใหน้ำาเอาเคราะหร์า้ย ภยัพบิตัติา่งๆ ออกไปจาก

หมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังถือกันว่าเป็นการทำาเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

โดยเชือ่กนัวา่เปลวไฟในโคมเปน็สญัลกัษณข์องความร้ ูและแสงสวา่งทีไ่ดร้บัจากโคม 

จะสง่ผลใหด้ำาเนนิชวีติไปในทางทีถ่กูตอ้ง อกีทัง้เพือ่ความสนกุสนาน และสรา้งความ

สามัคคีกันในหมู่บ้านอีกด้วย

ที่มา : http://suvarnabhumiairport.com/th/festivals/22/
 http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiagmai/yipang.html
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ใบความรู้ที่ 5

เรื่อง ศิลปะไทย

 ศิลปะไทยเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สืบเนื่องมาจากมูลเหตุ 

ต่างๆ ดังนี้ 

 1. สภาพทางภมูศิาสตร ์ประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์

ด้านป่าไม้ ภูเขา ทะเล แม่นำ้า หล่อหลอมให้คนไทยมีจิตใจที่งดงาม รักธรรมชาติ 

สร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างสวยงาม กลมกลืน

 2. ลักษณะของคนไทย คนไทยโดยส่วนใหญ่มีความกล้าหาญ รักชาติ 

รักอิสระ ดังนั้น งานศิลปะของไทยจึงแสดงออกในลักษณะสร้างสรรค์

 3. ศาสนา เนือ่งจากคนไทยโดยสว่นมากนบัถอืศาสนาพทุธ และศาสนา

มีบทบาททุกด้านกับสภาพวิถีชีวิตของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 4. การสนองตอบความต้องการของบุคคล สาเหตุจากคนที่มีความ

ต้องการพื้นฐานต่างๆ การแสดงออกทางอารมณ์และความคิด ความสะดวกในด้าน

ตา่งๆ ตลอดจนการแสดงออกทางประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีาม ทำาใหศ้ลิปะไทย

มีคุณค่าตามลักษณะประจำาชาติ

 5. การตอบสนองทางสังคมไทย สืบเนื่องจากการส่งเสริมให้ทุกคน

ตระหนักในความเป็นไทย แสดงออกซึ่งความเข้าใจกันตามบรรทัดฐานทางสังคม 

ศิลปะจึงมีคุณค่าและความงามในลักษณะของอนุสรณ์สถานต่างๆ หลากหลาย 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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ลักษณะความงามของศิลปะไทย แบ่งเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้

 1. ลักษณะความงามของรูปทรง เช่น การเขียนภาพ และงาน

ประติมากรรมต่างๆ

 2. ลักษณะความงามของการใช้เส้น

 3. ลักษณะความงามของการใช้สี

 4. ลักษณะความงามของการจัดภาพ

รปูแบบศลิปะไทย มรีปูแบบทีเ่ดน่ชดัดา้นความงามและเอกลกัษณไ์ทย  
ดังนี้

 1. จิตรกรรมไทย

  ลักษณะของจิตรกรรมไทย เป็นศิลปะการเขียนภาพสีลงบนพื้นผิว

วัสดุต่างๆ จิตรกรรมไทยแบ่งตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

  1.1  ลกัษณะเนือ้หา สว่นใหญง่านจติรกรรมมกัมลีกัษณะของเนือ้หา

ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์

  1.2  ลักษณะพื้นที่ในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย เรียกแตกต่างกัน 

ดังนี้

    1)  พื้นฝาผนังถือปูน เรียกว่า จิตรกรรมฝาผนัง

    2)  พื้นไม้ เรียกว่า ตกแต่ง เช่น บานประตู หน้าต่าง ฉาก  

ลับแลไม้

    3)  สมุดกระดาษ หรือ สมุดธาตุ ทำาด้วยกระดาษข่อยหรือ

กระดาษสา

    4)  พื้นผ้า เรียกว่า เขียน เช่น เขียนบนผ้า ใช้ไม้สอดผูกแล้ว

แขวน (เรียกว่า ตุง)
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  1.3  ลักษณะสถานที่ ตำาแหน่งที่ใช้เขียนภาพจิตรกรรมไทย ได้แก่

    1)  โบสถ์ และวิหาร ที่มักเขียนภาพฝาผนังภายในทั้งสี่ด้าน

    2)  ศาลาการเปรยีญ คอื การเขยีนฝาผนงัทีส่รา้งดว้ยเครือ่งไม ้

เช่น ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

    3)  พระสถูป พระปรางค์ เช่น การเขียนฝาผนังภายใน 

พระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

    ภาพในงานจิตรกรรมไทย

   (1) ภาพมนุษย์

   (2) ภาพอมนุษย์

   (3) ภาพสัตว์ (สัตว์สามัญ และสัตว์จากหิมพานต์)

   (4) ภาพสิ่งก่อสร้าง

   (5) ภาพทิวทัศน์

 2. ประติมากรรมไทย

  ลักษณะของประติมากรรมไทย ส่วนใหญ่งานประติมากรรมไทย 

จะมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนา เช่น การสร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นพุทธบูชา

  การสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย

  2.1  การปั้น คือ การนำาส่วนย่อยมาติดต่อกันเป็นรูปทรงที่มี 

ความหมาย เหมาะกับวัสดุที่มีคุณลักษณะอ่อนนุ่ม เช่น 

   1) การปั้นดินเหนียว ตากให้แห้ง แล้วนำาไปเผาให้สุกเป็น 

รูปดินเผา 

   2) การปั้นด้วยปูน โดยการนำาปูนขาวผสมกาวหนังสัตว์เจือ

ด้วยนำ้าฝาดจากเปลือกไม้ ต้มนำ้าตาลอ้อย ตำาเข้าด้วยกัน

จนจับตัวเหนียว จึงนำาไปปั้น 
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   3) ขี้ผึ้ง นิยมปั้นเป็นรูปเพื่อนำาไปหล่อเป็นโลหะ โดยการ 

กอ่แกน่ของรปูดว้ยดนิเหนยีวผสมทรายในลกัษณะโครงสรา้ง 

ก่อน เมื่อแห้งจึงปั้นรายละเอียดด้วยขี้ผึ้ง เป็นต้น

  2.2  การแกะสลัก คือ การนำาส่วนย่อยออกจากส่วนใหญ่ เหลือไว้

เฉพาะสว่นทีต่อ้งการ เชน่ การแกะตราประทบัเอกสาร การแกะสลกัลวดลายประดบั

บานประตู เพดาน ช่อฟ้า เป็นต้น

  2.3  การหลอ่ เปน็วธิสีรา้งรปูภาพประตมิากรรมจากรปูภาพตน้แบบ

ที่ไม่คงทนถาวร

  2.4  การตอกและการดุน เป็นวิธีการสร้างรูปทรงบนแผ่นโลหะ  

โดยการร่างรูปแบบคร่าวๆ บนแผ่นโลหะ ใช้เครื่องดุนด้านหลัง เคี่ยวชันหยอดบน

พื้นด้านหลังทิ้งให้จับตัวแข็ง ตอกเป็นรูปภาพ แล้วนำาไปทำาให้ร้อนเพื่อเอาชันออก

  2.5  การฉลุ เป็นวิธีการสร้างภาพลวดลายบนหนังสัตว์ กระดาษ  

แผ่นโลหะ เช่น รูปภาพ หนังใหญ่ ลวดลายฉลุบนกระดาษสี/แผ่นโลหะ เป็นต้น

  วัสดุที่ใช้ในการสร้างประติมากรรม

   1) ดิน โดยทั่วไปมักนิยมใช้ดินเหนียวในการสร้างงาน โดยการปั้น

เป็นรูปทรงต่างๆ ตาก แล้วเผา รูปทรงที่ได้จะคงทนถาวร

   2)  หนิ นยิมใชใ้นการแกะสลกั เชน่ พระพทุธรปู รอยพระพทุธบาท 

ธรรมจักร รูปภาพประดับอาคารต่างๆ

   3)  ไม้ ที่นิยมมากที่สุด คือ ไม้สัก เนื่องจากมีความคงทนต่อสภาพ

ดิน ฟ้า อากาศ เนื้อไม้สวยงาม แมลงไม่กิน การแตกร้าวและหดตัวน้อยมาก

   4)  ปูน ใช้การปั้นสร้างสรรค์งานประติมากรรม

   5)  โลหะ เช่น ทองคำา เงิน ทองแดง ทองเหลือง
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   6)  หนงัสตัว ์เชน่ หนงัววั หนงัควาย โดยการตากแหง้แลว้แกะสลกั

ลวดลายต่างๆ (หนังใหญ่ และหนังตะลุง)

 3. สถาปัตยกรรมไทย 

  จำาแนกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

  3.1  สิ่งก่อสร้างทางศาสนา เช่น สถูป เจดีย์ พระปรางค์ มณฑป  

(ยอดบุษบก ยอดปรางค์ ฯ) โบสถ์ วิหาร หอไตร ศาลาการเปรียญ กุฏิ เป็นต้น

  3.2 สิ่งก่อสร้างสำาหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปราสาท 

พลับพลา ตำาหนัก วัง คุ้ม

  3.3  สิ่งก่อสร้างที่ใช้อยู่อาศัย เช่น เรือนไทยภาคต่างๆ

   1) เรือนไทยภาคกลาง ลักษณะเด่นคือ รูปทรงของเรือนเป็น

ทรงสอบปลายบนเรียกว่า ทรงล้ม เสาเรือนเอนเข้าจุดศูนย์กลางเรือนเล็กน้อย

   2) เรือนไทยภาคเหนือ ลักษณะเด่นคือ ปลายปั้นลมไขว้กัน

เรียกว่า หน้ากาแล เป็นเรือนแบบวัฒนธรรมล้านนา

   3) เรอืนไทยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ลกัษณะเดน่คอื หลงัคา

ทำาเปน็ทรงจัว่ มงุดว้ยกระเบือ้ง ดนิเผา จัว่กรไุมต้เีกรด็เปน็รปูรศัมดีวงอาทติย ์ปัน้ลม

ติดหลังคาปลายด้านบนแหลม ตอนล่างต่อไม้เป็นตัวกนก คล้ายเลขหนึ่งไทย 2 ตัว

ซ้อนกัน (หันหัวตรงข้ามกัน)

   4) เรือนไทยภาคใต้ ลักษณะเด่นคือ เสาไม้ไม่ลงดิน แต่ใช้ 

แผ่นหินแบนๆ รองตีนเสา เนื่องจากดินมีความชื้นมาก (ภาคใต้มีฝนตกชุก)
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ศลิปวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธก์บัการดำารงชวีติของคนในทอ้งถิน่ ดงันี้

 1. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา พระพุทธศาสนา 

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในท้องถิ่น ตั้งมั่นอยู่ ในความดี การทำานุบำารุง 

พระพุทธศาสนาจึงถือเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน

 2. ภาษาและวรรณกรรม ชาวอีสานมีภาษาพูดและภาษาเขียนที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

 3. ศลิปกรรมเปน็ผลงานทีส่รา้งสรรคข์ึน้เพือ่ความสวยงามอนักอ่ใหเ้กดิ

ความสุขใจและเพื่อประโยชน์ใช้สอย

 4. โบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวัตถุต่างๆ ที่สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม 

ในอดีตแล้ว ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของท้องถิ่น

 5. การละเล่น ดนตรี และนาฏศิลป์ท้องถิ่น การละเล่นในรูปแบบเดิม 

ทีใ่ชว้สัดธุรรมชาตใินทอ้งถิน่มาประดษิฐเ์ปน็ของเลน่ทีม่ใีหเ้หน็ไมม่ากนกั สว่นดนตรี

และนาฏศิลป์ท้องถิ่นยังคงอยู่คู่กับชาวอีสาน สถาบันการศึกษายังให้ความสำาคัญ 

ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้
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การเลือกรับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้อย่างเหมาะสม

 คนในท้องถิ่นควรเลือกรับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญามาใช้อย่าง 

เหมาะสม ดังนี้

 1. การเชื่อและปฏิบัติตามหลักของเหตุผล การปฏิบัติตนและ

การดำาเนินชีวิตควรยึดหลักเหตุผลเป็นสำาคัญ เพราะการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล

เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต และสามารถปรับตัวได้ดี

 2. การยอมรับความแตกต่างของศิลปวัฒนธรรม ควรให้การยอมรับ

และเคารพในความแตกต่างของวัฒนธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 3. การทำาให้เกิดความสมดุล การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำารงชีวิต

ควรปรับให้เกิดความสมดุล ให้ความสำาคัญต่อการไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต

อย่างพอเพียง เป็นต้น

ที่มา : http://civicduty12345.blogsport.com/2015/08/
 http://www.tkpp.myreadyweb.com
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ใบความรู้ที่ 6

เรื่อง ศิลปะสากล

 

 ศิลปะสากล มีพื้นฐานมาจากศิลปะตะวันตก ได้วิวัฒนาการมาหลายยุค 

หลายสมยั มอีทิธพิลไปยงัชาตติา่งๆ ในโลกอยา่งกวา้งขวางมาก จนปจัจบุนัชาตติา่งๆ 

มศีลิปะทีส่รา้งขึน้โดยทัว่ไปเปน็แบบศลิปะสากลแทบทัง้สิน้ เปน็ศลิปะทีม่กีารผสมผสาน

แนวความคิดตลอดจนรูปแบบต่างๆ ไว้อย่างกว้างขวาง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธ ี

การสร้างสรรค์ได้โดยอิสระ ผลงานที่ปรากกฏออกมาไม่ยึดถือแบบอย่างของ 

ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อคนชาติอื่นมองแล้วเข้าใจในผลงานนั้นๆ ได้ 

เพราะมีความเป็นนานาชาติ แตกต่างไปจากศิลปะประจำาชาติ เช่น ศิลปะไทยหรือ 

ศิลปะอินเดีย และศิลปะของชนชาติอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

หรือของชนชาตินั้นอย่างชัดเจน ศิลปะสากล จำาแนกได้ตามช่วงเวลาและยุคสมัย

ได้อย่างกว้างๆ ดังนี้

ศิลปะสากลสมัยก่อนประวัติศาสตร์

  เปน็ชว่งเวลาทีม่นษุยย์งัไมม่กีารประดษิฐต์วัอกัษรเพือ่จดบนัทกึความคดิ 

การกระทำา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่มนุษย์กำาเนิดขึ้นบนโลก ประวัติศาสตร์ศิลป์

ยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์งานศลิปะไดเ้ริม่มกีารสรา้งกนัมาตัง้แตย่คุกอ่นประวตัศิาสตร ์

ตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลาย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 30,000 - 10,000 ปีมาแล้ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 15,000 - 10,000 มานั้น มนุษย์ได้เขียนภาพสีและขูด

ขีดบนผนังถำ้าและเพิงผาเป็นภาพสัตว์ การล่าสัตว์ และภาพลวดลายเรขาคณิต  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำาวัน และแสดงความสามารถ 

ในการลา่สตัว ์ภาพเหลา่นีม้กัระบายดว้ยถา่นไม ้และสทีีผ่สมกบัไขมนัสตัวพ์บไดท้ัว่ไป 

ในประเทศฝรั่งเศส และภาคเหนือของสเปนที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ ถำ้าลาสโกซ์ใน 

ฝรัง่เศส ถำา้อลัตามริาในสเปน งานศลิปะในยคุเกา่ไมม่เีพยีงแตก่ารเขยีนภาพเทา่นัน้ 

ยังมีการปั้นรูปด้วยดินเหนียว หรือแกะสลักบนกระดูกเขาสัตว์และงาช้างด้วย  
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เรื่องราวที่นิยมทำากัน ได้แก่ เรื่องการล่าสัตว์หรือบางก็มีรูปคนเป็นรูปสตรี ซึ่งอาจมี 

ความหมายถึง การให้กำาเนิดเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชนเผ่า

ศิลปะยุคเมโสโปเตเมีย (Mespotemia Art)

 ศิลปะเมโสโปเตเมีย มีอายุประมาณ 8,000 - 146 ปีก่อนคริสตกาล เป็น

งานศิลปะที่เจริญในลุ่มแม่นำ้าไทกรีส-ยูเฟตีส ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนบางส่วนของ 

อิรัก อิหร่าน ซีเรีย จอร์แดน เป็นศิลปะที่อยู่ในยุคร่วมสมัยกับศิลปะอียิปต์อีก 

กลุ่มหนึ่ง เมโสโปเตเมียมีพื้นที่กว้างขวางและมีความอุดมสมบูรณ์มาก ทำาให้มีกลุ่ม

ชนเผ่าต่างๆ ตั้งถิ่นฐานประกอบด้วยชนชาติ ซูเมอเรียน บาบิโลเนีย แอสสิเรีย และ

เปอร์เซีย ตามลำาดับ เริ่มจากซูเมอเรียนและบาบิโลเนีย เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นผล

ทำาใหม้ศีกึสงครามแยง่ชงิดนิแดนมาตลอด ศลิปะยคุเมโสโปเตเมยีในงานดา้นตา่งๆ 

มีลักษณะโดยรวมดังนี้

  งานด้านสถาปัตยกรรมมักสร้างให้สูงใหญ่เหมือนภูเขา นิยมประดับแก้ว

หินในสถาปัตยกรรมนั้นๆ ด้วย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ ซิกกูรัตแห่งเมืองอูร์ 

สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน ห้องสมุดแห่งแรกของโลก

  ประติมากรรมมีทั้งแบบนูนตำ่า แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ส่วนมาก

เกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรมของพระมหากษัตริย์ มีการประดับเปลือกหอย หินสี  

มีความสามารถในการแสดงออกและเลือกวัสดุได้อย่างเหมาะสม ส่วนภาพนูนตำ่า

เป็นรูปการล่าสัตว์ การทำาสงคราม

  งานจิตรกรรมเขียนง่ายๆ ไม่เน้นรายละเอียด ไม่มีแสงเงา มีความ

คล้ายคลึงกับอิยิปต์ตรงการจัดวาง คือ ภาพหน้าคน แขน ขาจะหันข้าง แต่ลำาตัว

หันด้านหน้า นอกจากนี้พวกเขายังมีอักษรใช้ เรียกว่า อักษรลิ่ม หรือคูนิฟอร์ม

ศิลปะสากลสมัยกลาง (Middle Age)

 ประมาณ ค.ศ. 300 - ค.ศ. 1300 ความเจริญทางด้านศิลปะในยุคกลาง 

เป็นการสร้างสรรค์โดยวัดและคริสต์ศาสนิกชน ซึ่งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
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ศิลปวิทยา ศิลปะของคริสต์ศาสนาจึงเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับ

วดัคาทอลกิ มลีกัษณะแตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะทอ้งถิน่ แตส่ว่นใหญส่ิง่กอ่สรา้ง

จะมีขนาดเล็กลง นิยมสร้างด้วยหินและปูผิวด้วยอิฐ สร้างสุสานด้วยการเจาะหิน

หน้าผา กลุ่มศิลปะที่อยู่ในยุคกลาง ได้แก่ ศิลปะโกติก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปะ

บารอก และรอกโกโก

ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance Art) 

  เรอนาซอง หมายถงึ การเกดิใหม ่(rebirth) การฟืน้ฟขูึน้มาอกี การกลบัมา 

มีชีวิตขึ้นมาใหม่ สงครามครูเสดนำาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุโรปตะวันตกอย่าง 

ใหญห่ลวง ระบอบการปกครองแบบศกัดนิาหมดสิน้ไป แวน่แควน้ตา่งๆ เริม่มคีวาม 

เป็นอิสระ ศิลปินได้นำาเอาแบบอย่างศิลปะชั้นสูงในสมัยกรีกและโรมันมาสร้างสรรค์ได้

อย่างอิสระเต็มที่ งานสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างแบบกรีกและโรมันเป็นจำานวนมาก 

ลกัษณะอาคารมปีระตหูนา้ตา่งเพิม่มากขึน้ ประดบัตกแตง่ภายในดว้ยภาพจติรกรรม

และประติมากรรมอย่างหรูหรา สง่างาม งานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น

ฟื้นฟูศิลปวิทยา

  งานจติรกรรมและประตมิากรรมในสมยัฟืน้ฟศูลิปวทิยา ศลิปนิสรา้งสรรค์

ในรปูความงามตามธรรมชาต ิและความงามทีเ่ปน็ศลิปะแบบคลาสสกิทีเ่จรญิสงูสดุ 

ซึ่งพัฒนาแบบใหม่จากศิลปะกรีกและโรมัน

  สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้แก่ มหาวิหาร 

เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter) ในกรุงโรม เป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก  

โบสถ์เซนต์แอกเนส (Church of St. Agnese) โบสถ์เซนต์คาร์โล (Church of  

St. Carlo) ที่กรุงโรม พระราชวังแวร์ซาย (Versailes palace) ในประเทศฝรั่งเศส 

โบสถ์ทั่วไปในยุโรปตอนเหนือ เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี 

เป็นต้น

ที่มา  :  http://chayanon1234.blogspot.com/
 http://inter-of-art.blogspot.com/2012/01/blog-post_5274.html
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ใบกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่อง/กิจกรรมเสนอแนะ

1. ปฏิบัติงานกลุ่ม กำาหนดกลุ่มละ 8 - 10 คน ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุดภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น 
www.tubon.com ฯลฯ

2. จัดภาพงานศิลปะต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ลงในสมุด
วาดเขียนเล่มใหญ่ โดยระบุที่มาของภาพให้ชัดเจน กำาหนดส่งภายใน  
1 สัปดาห์ 
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 ชื่อ/ชื่อกลุ่ม   ระดับคะแนน 
  รายการสังเกต    หมายเหตุ
 และชื่อสมาชิก เลขที่  
   3 2 1

กลุ่มที่ ....................... 1.  การวางแผนชัดเจน

ชื่อสมาชิก 2.  การปฏิบัติตามแผน

1. .............................. 3.  การซักถามและ

2. ..............................  การตอบคำาถาม

3. ..............................  4.  การให้ความร่วมมือ

4. ..............................  กิจกรรมกลุ่ม

5. ..............................  5.  การแสดงความคิดเห็น

6. ..............................

7. ..............................

8. ..............................

...    

ได้คะแนนรวม

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

คะแนนอยู่ใน

ระดับ

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

แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

คำาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะดำาเนินการสอน และ

 ระบุคะแนนให้ตรงกับพฤติกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน

 3  คะแนน หมายถึง เมื่อมีการปฏิบัติสมำ่าเสมอชัดเจน

 2  คะแนน หมายถึง เมื่อมีการปฏิบัติเป็นส่วนมาก

 1  คะแนน หมายถึง เมื่อมีการปฏิบัติบ้าง แต่ไม่มาก

เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน 11 - 15  หมายถึง ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี

 คะแนน 6 - 10  หมายถึง ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้

 คะแนน 1 - 5  หมายถึง  ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินการนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ชือ่ผลงาน.................................................................................................................

เจ้าของผลงาน...............................................................ชั้น....................เลขที่.........

คำาชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามรายการที่กำาหนด

  ระดับคะแนน สรุปคะแนน/
 รายการ  
  4 3 2 1 ระดับคุณภาพ

วิธีการนำาเสนอ  

การใช้ภาษา   

บุคลิกท่าทาง   

สรุป   ดีเยี่ยม   ดี   ปรับปรุง

 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

   (…………………………..…........)

  .............../............../.............
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

 ประเด็น คะแนน คำาอธิบาย

การนำาเสนอมีลำาดับขั้นตอนน่าสนใจ ใช้สื่อประกอบ 

เหมาะสม

การนำาเสนอมีลำาดับขั้นตอนน่าสนใจ แต่ใช้สื่อประกอบ 

ไม่เหมาะสม

การนำาเสนอมีลำาดับขั้นตอน แต่ไม่น่าสนใจ 

การนำาเสนอไม่มีลำาดับขั้นตอนไม่น่าสนใจ 

สื่อความหมายเข้าใจชัดเจน ไม่วกวน ออกเสียงอักขระ 

ถูกต้องทุกแห่ง

สื่อความหมายได้เข้าใจ ออกเสียงอักขระไม่ถูกต้องบางแห่ง

สื่อความหมายได้เข้าใจ ออกเสียงอักขระไม่ถูกต้องเป็น 

ส่วนใหญ่

สื่อความหมายไม่เข้าใจ 

มีความมั่นใจ พูดชัดเจน ถูกต้อง

มีความมั่นใจ แต่พูดไม่ช้ดเจน

มีความมั่นใจน้อย พูดขาดเป็นระยะ

ขาดความมั่นใจ พูดไม่ชัดเจน

วิธีการนำาเสนอ 4

  

 3

  

 2 

 1

การใช้ภาษา 4

  

 3

 2 

  

 1

บุคลิกท่าทาง 4

 3

 2

 1

เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน 10 - 12  หมายถึง ดีเยี่ยม

 คะแนน 7 - 9  หมายถึง ดี

 คะแนน 4 - 6  หมายถึง  พอใช้

 คะแนน 1 - 3  หมายถึง  ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม

คำาชี้แจง แบบประเมนิฉบบันีส้ำาหรบันกัเรยีนเปน็ผูป้ระเมนิการปฏบิตังิานของกล่มุ

 รายการที่  ระดับคะแนน
   
 ประเมิน 4 3 2 1
 

มีปัญหาในการ

ทำางานร่วมกัน 

ขาดความ 

ร่วมมือทุกฝ่าย

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 

และไม่เข้าร่วม

แก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้น

ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนางาน 

และทำางานร่วม

กันดีมาก

ทุกคนตั้งใจ

ทำางานกลุ่ม  

รู้หน้าที่  

พัฒนางาน และ

ร่วมแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นจน 

ประสบผลสำาเร็จ

ส่วนใหญ่ให้

ความร่วมมือ

ทุกคนตั้งใจ 

ทำางานกลุ่ม

ทราบปัญหา

ร่วมกัน และ

พยายามแก้ไข

แต่ยังไม่ประสบ 

ผลสำาเร็จ

บางส่วนให้ 

ความร่วมมือ

บางส่วนตั้งใจ 

ทำางานและ 

มีบางส่วนที่เข้า

ร่วมแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น

ความร่วมมือ

ความตั้งใจ

เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน 7 - 8 หมายถึง  มผีลการปฏบิตักิจิกรรมกลุม่อยูใ่นระดบัดเียีย่ม

 คะแนน 5 - 6 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับดี

 คะแนน 3 - 4 หมายถึง  มผีลการปฏบิตักิจิกรรมกลุม่อยูใ่นระดบัพอใช้

 คะแนน 1 - 2 หมายถึง  มีผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ

ปรับปรุง
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1. แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  Method)  

เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระทำาในสิ่งที่ตนเอง 

สนใจ และเปน็ผูว้างแผนการทำางานไดด้ว้ยตนเอง โดยมผีูส้อนเปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษา  

หรือเสนอแนะแนวทาง ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำางานอย่างมีขั้นตอน  

คือ วางแผนการดำาเนินงานด้วยการเขียนโครงงานเสนอผู้สอน เมื่อได้รับการ 

อนุมัติก็จะดำาเนินงานตามแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปแผนการ 

ดำาเนินงาน และรายงานผล รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 โครงงานมีลักษณะสำาคัญ คือ เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เป็นปัญหา 

ข้อสงสัยหรือเป็นเรื่องใหม่ของสังคมและต้องการคำาตอบ มีการบูรณาการ 

การเรียนรู้ที่ใช้ทักษะหลากหลาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการใช้ทักษะชีวิต  

เป็นการศึกษาข้อมูลรอบด้าน หลากหลาย ลึกซึ้ง โครงงานจึงทำาให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่อง การเลือกวิธีการเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้วิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ มีการยอมรับ 

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เอื้ออาทรกัน  

มีเหตุผล มีการแสดงความคิดเห็น ได้ฝึกภาวะผู้นำาและผู้ตาม มีความเท่าเทียมกัน 

ในการแสดงออกและมีความสำาคัญเท่าเทียกัน ได้ฝึกความรับผิดชอบ  

มีนิสัยรักการทำางานและสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการแลกเปลี่ยน 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงาน (Project  Method)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สามารถนำาไปใช้ในสถานการณ์อื่น 

หรือในชีวิตจริงได้

2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะประโยชน์และโทษของ 

สิ่งที่มีชีวิตในอาณาจักรฟังไจได้

 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 2.3  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์

 2.4  เพื่อให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม 

ความสนใจ ความถนัด เกิดการบูรณาการด้านความคิด เชื่อมโยงความรู้กับ 

ชีวิตประจำาวัน และสามารถนำามาปรับใช้ได้จริง

 2.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีนำ้าใจ 

ชว่ยเหลอืสมาชกิในกลุม่ มคีวามมุง่มัน่ สนใจในกจิกรรม ตรงตอ่เวลา และปฏบิตังิาน 

ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.  ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 3.2  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำาคัญ 

ของการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ 

นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  ตัวชี้วัด

   ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 3.3 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้

ภายใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวลานัน้ๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

  ตัวชี้วัด

   ว 8.1 ม.4-6/1  ตั้ งคำ าถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และ

ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร ์หรอืความสนใจ หรอื 

จากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถทำา 

การสำารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลุมและเชื่อถือได้

   ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัย 

หรือตัวแปรสำาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น  

ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และจำานวนครั้งของการ

สำารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่น

อย่างเพียงพอ
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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  ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต  

การวัด การสำารวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง 

ทั้งทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทำาข้อมูล โดยคำานึงถึงการรายงานผล 

เชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนำาเสนอ

ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

   ว 8.1 ม.4-6/7  วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล  แปลความหมายข้ อมู ล  

และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือ 

สาระสำาคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

   ว 8.1 ม.4-6/10  ตระหนักถึ งความสำาคัญในการที่ จะต้องมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น 

และการสรปุผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีน่ำาเสนอ

ต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง

   ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบาย

เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ 

โครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

4. กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

  1) ทบทวนความรู้ เดิม แล้วซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง 

หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจจะศึกษา

  2)  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
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  3)  ครูแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบว่ากิจกรรมที่ต้องปฏิบัติต่อไป

คือ การทำาโครงงานประเภททดลองเกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจ (รา เห็ด)

  4)  ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนเหน็ความสำาคญัของโครงงานสรา้งความสนใจ

ให้อยากจะทำาโครงงาน กระตุ้นความคิดโดยนำารูปโครงงานและวีซีดีโครงงานต่างๆ  

ทีรุ่น่พีจ่ดัทำาและบางโครงงานเคยเขา้รว่มแขง่ขนัในทีต่า่งๆ ใหร้ว่มกนัวเิคราะหโ์ครงงาน 

เหลา่นัน้วา่ ทำาไมโครงงานนีจ้งึไดร้บัรางวลั มจีดุเดน่อะไร และนำาเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

  ขั้นสอน

  ขั้นที่ 1 การกำาหนดปัญหา 

  5)  ให้นักเรียนจับเป็นกลุ่มและร่วมกันไปสืบค้นข้อมูลจาก 

แหล่งต่างๆ ตามความสนใจที่เกี่ยวกับ เรื่อง อาณาจักรฟังไจ และบันทึกข้อมูล 

  6)  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนำาเสนอหัวข้อปัญหาเกี่ยวกับ 

อาณาจักรฟังไจที่ศึกษามา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาหัวข้อปัญหา 

เพื่อนำาไปสู่หัวข้อโครงงานของกลุ่มสำาหรับทำาโครงงาน

  7)  สมาชิกกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อกำาหนดหัวข้อปัญหา 

โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งหากนักเรียนกำาหนดปัญหา 

ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครูจะให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม (หัวข้อการศึกษาครั้งนี้ คือ สิ่งมีชีวิต

อาณาจักรฟังไจลักษณะอย่างไร เป็นประโยชน์และโทษแก่สิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง  

และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาณาจักรฟังไจ คือ  

กลุ่มของเห็ดและรา อย่างไร) 

  8) ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อจากทั้งหมด 3 หัวข้อ 

ในเรื่องเกี่ยวกับเห็ด รา โดยกำาหนดให้แต่ละกลุ่มตอบคำาถามต่อไปนี้
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    กลุ่มที่ 1  ตอบคำาถามที ่1 สิง่มชีวีติชนดิใดทีอ่ยูใ่นอาณาจกัร 

    ฟังไจ

   กลุ่มที่ 2  ตอบคำาถามที ่2 ลกัษณะของสิง่มชีวีติในอาณาจกัร 

    ฟังไจ

    กลุ่มที่ 3 - 6 ตอบคำาถามที่ 3 จะนำาความรู้เรื่องเห็ด รา  

    มาศึกษาหรือแก้ปัญหาในด้านใดบ้าง (สมาชิก 

    ในกลุม่นำาขอ้มลูทีส่รปุไดม้าชว่ยกนัตอบประเดน็ 

    คำาถาม)

  ขั้นที่ 2 กำาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน

  9) ครแูจง้จดุมุง่หมายและขอบขา่ยของการทำาโครงงานใหน้กัเรยีน

ทราบว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจ ได้แก่ เห็ด รา เกิดขึ้นอย่างไร  

และอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมโครงงาน และเน้นให้นักเรียนนำาขั้นตอนของ 

การจัดทำาโครงงานไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม  

  10)  ครแูจง้ใหท้กุคนทราบวา่ กจิกรรมทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัติอ่ไปนี ้ 

คือ การทำาโครงงานประเภททดลองเกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจ

  ขั้นที่ 3 วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน

  11)  สมาชกิรว่มกนัวางแผนการทำางาน กำาหนดขัน้ตอนการทำางาน  

การวางแผนเรื่องเวลา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสืบค้นข้อมูลตามประเด็น

ปัญหา โดยมีประธานกลุ่มทำาหน้าที่ดูแลและประสานงาน เพื่อให้งานกลุ่มสำาเร็จ 

ตามแผนที่วางไว้ 

  12)  สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันกำาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 

เพื่อให้งานสำาเร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด
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   13)  สมาชิกแต่ละกลุ่ มปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผน 

การทำางานกันภายในกลุ่ม และให้ทุกกลุ่มเขียนเค้าโครงโครงงานตามหัวข้อ ซึ่งม ี

หัวข้อสำาคัญ (ชื่อโครงงาน รายชื่อคณะผู้จัดทำาโครงงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน  

ทีม่าและความสำาคญัของโครงงาน จดุประสงคห์รอืจดุมุง่หมาย ขอบขา่ยของโครงงาน  

สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี) ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง วิธีดำาเนินการ ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ แผนปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ)

  ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา 

  14)  ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำาเสนอข้อค้นพบจากการสืบค้น และ 

การตอบคำาถามตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

  15)  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กำาหนด  

จากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต หรือสืบค้นจากหนังสือห้องสมุด และนำาข้อมูลมา

อภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 

  16)  หลังจากสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน สมาชิกแต่ละคนนำาข้อมูล 

ที่สืบค้นได้มานำาเสนอในที่ประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปราย ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับ

  17)  สมาชิกร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

  18)  สมาชิกภายในกลุ่มนำาผลสรุปข้อมูลที่ได้มาจัดทำาเป็นรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน และแจ้งให้ทุกกลุ่มเตรียม

จัดแสดงผลงานโครงงานเพื่อนำาเสนอผลการศึกษา

  ขั้นที่ 5 ประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน

  19)  ในระหว่างการจัดกิจกรรม ครูสังเกตพฤติกรรมการทำางาน 

ของนักเรียน การซักถาม ตอบข้อสงสัย

  20)  ให้คำาปรึกษาแนะนำานักเรียนที่มีปัญหา และสังเกตพฤติกรรม 

เป็นรายบุคคลตามแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
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  21)  สำาหรบัการตรวจสอบพฤตกิรรมของนกัเรยีนในขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ

หรือแก้ปัญหาที่ครูไม่ได้ร่วมในกิจกรรม จะใช้วิธีการซักถาม รวมทั้งซักถามข้อมูล 

เพิ่มเติมจากประธานของแต่ละกลุ่มตามประเด็นในแบบสังเกตพฤติกรรม 

ความสามารถในการแก้ปัญหา (กรณีใช้นอกเวลาในวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

  22)  ครซูกัถามเกีย่วกบัความสำาเรจ็ของการทำาโครงงานของนกัเรยีน

  ขั้นที่ 6 สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน

  23)  สมาชิกกลุ่มนำาผลสรุปข้อมูลที่ได้มาจัดทำาเป็นรายงานฉบับ

สมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม การเขียนรายงานโครงงาน 

  24)  ใหท้กุกลุม่รว่มกนัเตรยีมจดัแสดงผลงานโครงงานเพือ่นำาเสนอ

ผลการศึกษาของกลุ่มตน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานกับกลุ่มอื่นๆ 

  25)  นำาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

ประเมินผล

  26)  เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นๆ เสนอแนะ และครูอธิบายเพิ่มเติม 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  ขั้นสรุป

  27)  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจที่ศึกษา

เกี่ยวกับเห็ด รา และแนวทางการศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาโดยผ่านการทำา

โครงงาน

  28)  ครซูกัถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบัเนือ้หาทีไ่ปศกึษา 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำาโครงงาน และความรู้ที่ได้รับจากการทำาโครงงาน

 4.2  สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

  2) ใบกิจกรรมที่ 1 การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร ์

   ประเภททดลอง
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  3) ใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนเค้าโครงรายงานโครงงาน

  4) ใบกิจกรรมที่ 3 คำาถามท้ายบท

  5) แหลง่เรยีนรู ้เชน่ หอ้งสมดุโรงเรยีน แหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน ฯลฯ

  6) เว็บไซต์

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ประเมินศักยภาพจากการทำาโครงงาน

  2) ประเมินผลการปฏิบัติโครงงาน

  3) ประเมินการเขียนโครงงาน การปฏิบัติงาน และความสำาเร็จ 

ของโครงงาน

  4) ประเมินความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์

5.  จุดเด่น (จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำามาใช้)

 5.1  ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียนรู้วิธีการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 5.2  ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

และความถนัด เกิดการบูรณาการด้านความคิด เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจำาวัน 

และสามารถนำามาปรับใช้ได้จริง 

 5.3  ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5.4  ผู้เรียนสามารถนำาผลงานโครงงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานใน

ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ 

ทางการศกึษา เกดิความรูส้กึภาคภมูใิจ เปน็แรงผลกัดนัใหร้กัและทุม่เทในการเรยีนรู ้ 

และการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหา
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6. ผลที่เกิดกับผู้เรียน (ความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ)

 6.1  ความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ค้นคว้าและ

การทำาโครงงาน

 6.2  สมรรถนะ : ผู้เรียน เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ 

 6.3  คุณลักษณะ : ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน 

มีจิตสาธารณะ เกิดความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้มีจิตใจ อารมณ์

ที่ดี สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข

แหล่งที่มาของข้อมูล

 1. นางนภัสรา พลวิวัฒน์ โรงเรียนเซกา     

    สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    มัธยมศึกษา เขต 21 

 2. นายวิธิวัติ รักษาภักดี  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 

    สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    มัธยมศึกษา เขต 33 

 3. คณะครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  

    สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    มัธยมศึกษา เขต 33  

 4. นางลดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาล  โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม  

    สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    มัธยมศึกษา เขต 39 



ภาคผนวก

 ❖ ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 1 การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

  ประเภททดลอง

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนเค้าโครงรายงานโครงงาน

 ❖ ใบกิจกรรมที่ 3 คำาถามท้ายบท

 ❖ แบบประเมินศักยภาพจากการทำาโครงงาน

 ❖ แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงงาน

 ❖ แบบบนัทกึผลการประเมนิการเขยีนโครงงาน เรือ่ง ...............

 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงาน เรื่อง ...............

 ❖ แบบบันทึกการประเมินผลความสำาเร็จของโครงงาน

 ❖ แบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
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ใบความรู้

เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1. ชือ่โครงงาน ควรเปน็ขอ้ความทีก่ะทดัรดั ชดัเจน สือ่ความหมายตรง และมคีวาม

เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร

2. รายชื่อคณะผู้ทำาโครงงาน

3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4. ที่มาและความสำาคัญ

 เป็นการอธิบายถึงเหตุผลในการทำาโครงงานเรื่องนั้นๆ ว่ามีความสำาคัญ 

อย่างไร มีทฤษฎีหรือหลักการอย่างไร เป็นเรื่องใหม่หรือปรับปรุงจากเรื่องที่มี

การทำามาแต่เปลี่ยนตัวอย่าง หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากที่เคยทำางานอย่างไร  

เมื่อทำาแล้วจะได้รับประโยชน์ต่อผู้ทำาอย่างไร

5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 เปน็จดุหมายปลายทางหรอืสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิจากการศกึษาโครงงานนี ้

ซึง่ตอ้งเขยีนใหก้ระชบั ชดัเจน และมปีระเดน็สำาคญัในการศกึษาทีส่ามารถออกแบบ

ทดลองหรือศึกษาได้

6. สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี)

 เป็นคำาตอบที่สามารถดำาเนินการตรวจสอบได้ และเป็นตัวแปรที่ชัดเจน

สมมตฐิานเปน็คำาตอบทีค่าดไวล้ว่งหนา้ ซึง่อาจจะถกูหรอืไมก่ไ็ด ้การเขยีนสมมตฐิาน

ควรมีเหตุผลคือ มีทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ และที่สำาคัญคือ 

เป็นข้อความที่มองเห็นแนวในการดำาเนินการทดลองหรือสามารถทดสอบได้
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7. ขอบเขตของโครงงาน

 เป็นการกำาหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาว่ามีลักษณะอย่างไร จำานวนเท่าไร 

ช่วงเวลาที่ทำาการทดลอง และกำาหนดตัวแปรที่ชัดเจน มีขอบเขตที่แน่นอน

8. วิธีดำาเนินการ

 บอกวธิแีละขัน้ตอนในการปฏบิตัทิีท่ำาใหง้านบรรลตุามวตัถปุระสงคข์อง 

การทำาโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า

9. แผนปฏิบัติงาน

 อธบิายเกีย่วกบักำาหนดเวลาเริม่ตน้ และเวลาเสรจ็สิน้ของการดำาเนนิงาน

ในแต่ละขั้นตอน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ประโยชน์จากโครงงาน บง่ชีป้ระเดน็สำาคญัเกีย่วกบัผลที่คาดวา่จะไดร้บั

11. เอกสารอ้างอิง

 บอกเอกสารอ้างอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม
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ใบกิจกรรมที่ 1

การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง

คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของโครงงานที่จะดำาเนินการ ตามหัวข้อต่อไปนี้

โครงงานประเภท.....................................................................................................

ชื่อกลุ่ม...................................................................................ชั้น..........................

ชือ่โครงงาน.............................................................................................................

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

ชื่อผู้ทำาโครงงาน

1.  ...............................................................................เลขที่.................................

2. ...............................................................................เลขที่.................................

3.  ...............................................................................เลขที่.................................

4. ...............................................................................เลขที่.................................

5.  ...............................................................................เลขที่.................................

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

ที่มาและความสำาคัญ

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

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

................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 

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

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

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  ตวัแปรตน้...............................................................................................

  ตวัแปรตาม.............................................................................................

  ตวัแปรทีต่อ้งควบคมุ..............................................................................

วิธีดำาเนินงาน

1.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

 1.1 ...............................................................................................................

 1.2 ...............................................................................................................

 1.3 ...............................................................................................................

 1.4 ...............................................................................................................

2.  การศึกษาและทดลอง

 2.1 ...............................................................................................................

 2.2 ...............................................................................................................

 2.3 ...............................................................................................................

 2.4 ...............................................................................................................
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แผนปฏิบัติงาน (ให้เขียนในรูปตารางการปฏิบัติงาน)

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

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

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

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

เอกสารอ้างอิง

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

................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2 

การเขียนเค้าโครงรายงานโครงงาน

คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของโครงงานที่จะดำาเนินการ ตามหัวข้อต่อไปนี้

ปกหน้า

  โครงงานกลุ่มสาระวิชา.......................................................

  เรื่อง....................................................................................

ผู้จัดทำา

   1. .....................................................................

   2. .....................................................................

   3. .....................................................................

   4. .....................................................................

   5. .....................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษา

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

โรงเรียน....................................................

อำาเภอ....................................................จังหวัด..........................

รายงานนี้เป็นส่วนประกอบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................
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เนื้อใน

หัวข้อโครงงาน ..........................................................................

ชื่อนักเรียน 1. .....................................................................

  2. ..................................................................... 

  3. .....................................................................

ระดับชั้น  ...........................................................................

ชื่อครูที่ปรึกษา ...........................................................................

โรงเรียน  ...........................................................................

ปีการศึกษา ...........................................................................

บทคัดย่อ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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กิตติกรรมประกาศ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คณะทำางาน

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................
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สารบัญ
หน้า

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

ภาพประกอบ

บทที่ 1 บทนำา

 ที่มาและความสำาคัญ

 วัตถุประสงค์

 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

 วิธีการดำาเนินการ (กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ)

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

 อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา

 วิธีการศึกษา

บทที่ 4  ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

 ข้อค้นพบจากการศึกษา

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา

 สรุปผลการศึกษา

 ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน

 ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก
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บทที่ 1

บทนำา

ที่มาและความสำาคัญ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์

1.  .........................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................
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สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

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

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

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

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

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

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

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

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

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

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

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

วิธีการดำาเนินการ (กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ)

1.  .........................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา

1.  .........................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................

6.  .........................................................................................................................

7.  .........................................................................................................................

8.  .........................................................................................................................

วิธีการศึกษา

1.  .........................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................

6.  .........................................................................................................................

7.  .........................................................................................................................

8.  .........................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 4

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

ข้อค้นพบจากการศึกษา

1.  .........................................................................................................................

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

2.  .........................................................................................................................

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

3.  .........................................................................................................................

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

4.  .........................................................................................................................

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

5.  .........................................................................................................................

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

6.  .........................................................................................................................

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

7.  .........................................................................................................................

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

8.  .........................................................................................................................

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

 สรุปข้อค้นพบ...................................................................................................

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา

สรุปผลการศึกษา

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

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

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

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

ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน

1.  .........................................................................................................................

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

2.  .........................................................................................................................

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

3.  .........................................................................................................................

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

4.  .........................................................................................................................

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

5.  .........................................................................................................................

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

ข้อเสนอแนะ

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เอกสารอ้างอิง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ใบกิจกรรมที่ 3

คำาถามท้ายบท

คำาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำาถามท้ายบทต่อไปนี้

1. จากการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ผลการทดลอง/สำารวจ/ประดิษฐ์อย่างไร

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

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

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

2.  ผลการศึกษาตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และคิดว่าเพราะเหตุใด 

 จึงเป็นเช่นนั้น

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

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

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

3.  หากโครงงานที่ทำาเป็นโครงงานประเภททดลอง ผลการทดลองในชุดทดลอง  

 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมเป็นอย่างไร

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4.  หากโครงงานทีท่ำาเปน็โครงงานประเภทสิง่ประดษิฐ ์การทำางานของสิง่ประดษิฐ ์

 จะเป็นอย่างไร

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

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

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

5.  หากโครงงานที่ทำาเป็นโครงงานประเภทสำารวจ ผลการสำารวจจะได้ข้อมูล 

 ที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

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

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

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

6.  มีการศึกษาที่สนับสนุนหรือคัดค้านผลการศึกษาจากโครงงานที่จัดทำาหรือไม่  

 อย่างไร

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

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

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

7.  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้อมูลที่ผิดปกติหรือไม่ อย่างไร และคิดว่ามาจาก 

 สาเหตุใด

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

8.  ผลการศึกษาของโครงงานบรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

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

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

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

9.  สรุปผลการศึกษาโครงงานได้ว่าอย่างไร

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

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

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

10. ผลจากการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

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

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

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

11.  จากการทำาโครงงานมีปัญหา อุปสรรค ข้อผิดพลาด หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 

 อะไรบ้าง และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

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

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

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

12.  ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไรบ้าง

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินศักยภาพจากการทำาโครงงาน

คำาชี้แจง  ให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับศักยภาพจากการจัดทำาโครงงาน

ตอนที่ 1 ให้เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงให้ตรงกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับศักยภาพ

  ของตนเอง

 1. ทักษะในการเขียน เช่น การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ และการสรุปความ 

 2. ทักษะการคิด เช่น การคิดสร้างสรรค์  

และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 3. ทักษะการสื่อสาร เช่น คำาศัพท์ ไวยากรณ์ 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 4. ทักษะการจัดการ เช่น การวางแผน  

การปฏิบัติงานตามแผน และการประเมิน

 5. การทำางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การทำางานกลุ่ม 

ร่วมคิดร่วมทำาในการทำางาน 

 6. ความขยัน อดทน ประหยัด และอดออม 

ในการทำางาน   

 7. การควบคุมตนเองได้ เช่น มีความเชื่อมั่น  

มีเหตุผล ปรับตนเองได้ และมีสติ 

 8.  ความรับผิดชอบ เช่น มุ่งมั่น ทุ่มเทกับ 

การทำางาน รู้หน้าที่ และยอมรับผลการกระทำา

    ความคิดเห็น
 รายการ
  มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
  (4) (3) (2) (1)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 9. ความมีวินัยในตนเอง เช่น วางแผนการทำางาน 

ตรงเวลา และปฏิบัติตามกติกาของกลุ่ม

 10. มุ่งมั่นพัฒนา เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น และใช้เวลาว่าง

เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

รวมคะแนน

 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

  (…………………………..…........)

   วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..........

เกณฑ์การให้คะแนน

 4 คะแนน หมายถึง  มีทักษะ/การปฏิบัติชัดเจน สมำ่าเสมอ

 3 คะแนน หมายถึง  มีทักษะ/การปฏิบัติชัดเจน และบ่อยครั้ง

 2 คะแนน หมายถึง  มีทักษะ/การปฏิบัติ เป็นบางครั้ง

 1 คะแนน หมายถึง ไม่มีทักษะ/ไม่มีการปฏิบัติ

            ความคิดเห็น
 รายการ
  มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
  (4) (3) (2) (1)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ตอนที่ 2  ใหเ้ขยีนแสดงความรูส้กึในการจดัทำาโครงงาน ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม

  ด้านศักยภาพจากตอนที่ 1 (ข้อละ 1 คะแนน)

1.  ทักษะการเรียนรู้ที่ได้รับจากการทำาโครงงาน 

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

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

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

2.  ทักษะการคิดที่ใช้ในการทำาโครงงาน

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

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

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

3.  ทักษะการสื่อสารในการทำาโครงงาน

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

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

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

4.  ทักษะการจัดการในการทำาโครงงาน

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

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

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

5.  พฤติกรรมด้านคุณลักษณะในการทำาโครงงาน

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

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

................................................................................................................................
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

6.  ความมุ่งมั่นที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

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

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

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

7.  เจตคติต่อการเรียนจากการทำาโครงงาน

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

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

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

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนตอนที ่1 และตอนที ่2 รวมกนัตอ้งอย่ใูนระดบัมากขึน้ไป

(ตั้งแต่ 26 คะแนนขึ้นไป)
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบประเมินผลการปฏิบัติโครงงาน

คำาชี้แจง  เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานตามโครงงานแล้วให้ประชุมคณะทำางานในกลุ่ม

เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหา และการแก้ไข และสรุปผลโครงงานลง 

ในแบบบนัทกึ แลว้รายงานใหค้ร ูเพือ่น รวมทัง้ผูป้กครองทราบและจดัเกบ็โครงงาน

ไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ

1.  ชื่อโครงงาน......................................................................................................

2.  วตัถปุระสงค์.....................................................................................................

3.  เป้าหมาย : ด้านปริมาณ จำานวน....................................ชิ้นงาน

  ด้านคุณภาพ : .................................................................................................

4.  ผลการปฏิบัติงาน

 วิธีการปฏิบัติงาน (โดยย่อ) ผลงานที่ได้ ปัญหาและการแก้ไข
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

5.  ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน

 ยังไม่พึงพอใจ พึงพอใจ

  ไม่ค่อย  ค่อนข้าง
 ไม่พึงพอใจ  เฉยๆ  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ  พึงพอใจ

 เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ

6.  ความยุ่งยากในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน

 ยุ่งยากมาก ไม่ยุ่งยาก

  ไม่ค่อย  ค่อนข้าง
 ยุ่งยาก  เฉยๆ  ไม่ยุ่งยาก
  ยุ่งยาก  ยุ่งยาก

 เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ

7.  การทำางานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

 ยังไม่พึงพอใจ พึงพอใจ

  ไม่ค่อย  ค่อนข้าง
 ไม่พึงพอใจ  เฉยๆ  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ  พึงพอใจ

 เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ



254

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

8.  ประโยชน์ที่ได้รับในด้านเก่ง ดี และมีสุขในการเรียน

 ประโยชน์น้อย ประโยชน์มาก

  ไม่ค่อย  ค่อนข้าง มีประโยชน์
 ไม่มีประโยชน์  เฉยๆ  
  มีประโยชน์  มีประโยชน์ มาก

 เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ

9.  ความรู้สึกของเพื่อนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม

 ยังไม่พึงพอใจ พึงพอใจ

  ไม่ค่อย  ค่อนข้าง
 ไม่พึงพอใจ  เฉยๆ  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ  พึงพอใจ

 เฉลี่ยร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ

10.  ผลกระทบที่เกิดจากโครงงาน

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

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

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

11. สรุปและอภิปราย

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

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

................................................................................................................................
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12. ข้อเสนอแนะ

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

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

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

 ลงชื่อ.........................................หัวหน้าโครงงาน 

  (…………………………..…......)

   วันที่......เดือน...................พ.ศ. ..........
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แบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

กลุม่ที.่............................................................................ชัน้.....................................

สมาชิกภายในกลุ่ม 1. ........................................... 2. ...........................................

 3. ........................................... 4.  ...........................................

 5. ........................................... 6. ...........................................

คำาชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินความสามารถ และเขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่อง

  ที่ตรงกับความสามารถ/การปฏิบัติของนักเรียน ตามรายการต่อไปนี้

 ลำาดับ   คุณภาพการปฏิบัติ
  รายการพฤติกรรม
 ที่  3 2 1

 1 มีการวางแผนร่วมกัน

 2 การแบ่งงานรับผิดชอบ

 3 มีการให้ความช่วยเหลือกัน

 4 การรับฟังความคิดเห็นและ 

แก้ปัญหาร่วมกัน

 5 สามารถให้คำาแนะนำากลุ่มอื่นได้

 6 เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง

 7 ปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอน 

ที่กำาหนดให้

 8 ทำาความสะอาด/เก็บอุปกรณ์

เรียบร้อย

 9  ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงาน

ของกลุ่ม

 10 ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม 

  

 ลงชือ่..............................................ผูป้ระเมนิ

  .............../............../.............
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เกณฑ์การให้คะแนน

  3 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสมำ่าเสมอ 

  2 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง 

  1 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง 

เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน  24 - 30  หมายถึง  ดี

 คะแนน  17 - 23  หมายถึง  พอใช้

 คะแนน  10 - 16  หมายถึง  ปรับปรุง
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คณะทำางาน

ที่ปรึกษา
 1. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำานวยการ

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้กำาหนดกรอบแนวคิด และกระบวนการถอดประสบการณ์

 นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อำานวยการ

    สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

    และผู้อำานวยการกลุ่ม

    พัฒนากระบวนการเรียนรู้
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 1. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

     และมาตรฐานการศึกษา

     และผู้อำานวยการกลุ่ม

     พัฒนากระบวนการเรียนรู้

 2.  นางผาณิต ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 3.  นางสาววรณัน ขุนศรี  นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 4.  นางบุษริน ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 5.  นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 6.  นางสาวกมลวรรณ รอดจ่าย นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 7.  นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 8. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ นักวิชาการศึกษา

     สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

คณะทำางาน พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 

 1. นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษากระบี่

 2. นายสุวรรณ สุริยา ผู้อำานวยการ

     โรงเรียนบ้านนำ้าสร้างหนองบะ

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 3. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 4. นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     มัธยมศึกษา เขต 20

 5. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา

     สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

คณะทำางาน พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครั้งที่ 2

 1. นายชัยวุฒิ โสภัย ศึกษานิเทศก์

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 2. นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษากระบี่ 

 3. นายประทีป คำาตัน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหยวก

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาน่าน เขต 2

 4. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 5. นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     มัธยมศึกษา เขต 20

 6. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา

     สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา

 7. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา

     สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

คณะทำางาน พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครั้งที่ 3

 1. นายชัยวุฒิ โสภัย ศึกษานิเทศก์

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 2. นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษากระบี่ 

 3. นายประทีป คำาตัน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหยวก

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาน่าน เขต 2

 4. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 5. นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

     สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     มัธยมศึกษา เขต 20

 6. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา

     สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา

 7. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา

     สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ผู้บรรณาธิการขั้นต้น
  1.  นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา

       สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  2. นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์ นักวิชาการศึกษา

       สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  3. นางสาวธิดารัตน์ บุบผาพิลา 

  4. นางสาวศศิภาพร บุตตะกาศ 

  5. นางสาววิจิตรา รัตนศรี 

ผู้บรรณาธิการขั้นสุดท้าย และเรียบเรียงฉบับสมบูรณ์
  นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผ้เูชีย่วชาญดา้นการวจิยัพฒันาคณุภาพการศกึษา

       สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ดานการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ
ื่อขับเคลื่อนจุดเนนการพัฒ

นาคุณ
ภาพผูเรียน ดานการแสวงหาความรูดวยตนเอง

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อขับเคลื่อนจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน


