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คำนำ

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุ่งให้  

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย   

อีกทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานเด็กไทย และได้กำหนดจุดเน้น  

การพัฒนาคุณภาพด้านผู้ เรียนที่ครอบคลุมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ   

และคุณลักษณะ ดังนั้นการแสวงหา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สนองตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็น

เครื่องมือที่สำคัญ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเป้าหมาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำเอกสารชุดเทคนิค  

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จำนวน 12 รายการขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง 

 2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 

 3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน 

 4. ด้านการคิดขั้นสูง 

 5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 



 9. ด้านใฝ่เรียนรู้ 

 10. ด้านใฝ่ดี 

 11. ด้านทักษะชีวิต 

 12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

เอกสารชดุเทคนคิ วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เพือ่ขบัเคลือ่นจดุเนน้การพฒันา

คุณภาพผู้เรียน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม

นโยบายของสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสนองตามแนวทาง 

การปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการได้ต่อไป อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารชุดนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 

 

 (นายกมล รอดคล้าย) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

  



คำชี้แจง

 เอกสารชุดเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น  

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีจำนวน 12 ด้าน จัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 12 เล่ม 

ดังนี้ 

 1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง 

 2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 

 3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน 

 4. ด้านการคิดขั้นสูง 

 5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

 6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 9. ด้านใฝ่เรียนรู้ 

 10. ด้านใฝ่ดี 

 11. ด้านทักษะชีวิต 

 12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 

 ในแต่ละด้านได้จากการถอดประสบการณ์ผลงานของครูผู้สอนที่มี  

ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเขตพื้นที่การศึกษา  

แต่ละเขตทั่วประเทศได้คัดเลือกและบันทึกการสาธิตเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอนลงใน DVD ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน ถอดเทคนคิ วธิกีารดงักลา่วจดัทำเปน็เอกสารเผยแพรส่ำหรบัเปน็แนวทาง

ให้ครูผู้สอนทั่วไปได้นำไปปฏิบัต ิ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นด้านผู้เรียน  

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง �

1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อส่ ง เสริมความคิดสร้ างสรรค ์  

เปน็กระบวนการทางปญัญาระดบัสงูทีใ่ชก้ระบวนการทางความคดิหลายๆ อยา่ง

มารวมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ ให้ดีขึ้น ความคิด

สร้างสรรค์เกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีอิสรภาพทางความคิด ประกอบด้วย ความคิด

คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม 

(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆ หรือกระทำการสิ่งต่างๆ ได้อย่างมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ไมซ่ำ้แบบใคร มคีวามแปลกใหม ่ เชือ่มโยงสิง่ทีไ่มส่มัพนัธก์นั

ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้  

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ   

และสามารถสร้างบัตรอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ได้ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่หลากหลาย  

รูปแบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ได้ 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 3.2 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง�

  มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3 .1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้  

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรยีนรู ้ การสือ่สาร   

การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ  

มีคุณธรรม 

  ตัวชี้วัด 

  ง 3.1 ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์  

   ของคอมพิวเตอร์  

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) ขั้นสร้างความตระหนัก ครูใช้เทคนิคในการกระตุ้นเพื่อสร้าง   

ความสนใจของนักเรียนโดยกล่าวทักทายร้องเพลงปีใหม่ อวยพรปีใหม่ ฯลฯ   

และทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้ว เรื่อง องค์ประกอบของการสร้างบัตรอวยพร 

   - ครูระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของนักเรียน 

โดยให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างบัตรอวยพรจากนักเรียนทุกคน   

แล้วให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Publisher 

  2) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 

นักเรียนลงมือทำบัตรอวยพรวันเกิด วันปีใหม่ ฯลฯ ด้วยการค้นหารูปภาพ  

เพื่อออกแบบและสร้างบัตรอวยพรตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  

ในรูปแบบต่างๆ และอธิบายวิธีการสร้างบัตรอวยพรในแบบบันทึก โดยใช้

คอมพิวเตอร์ 

  3) ขั้นนำเสนอผลงาน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ   

5 - 6 คน ใหค้ดัเลอืกผลงานภายในกลุม่ทีส่มาชกิชอบมากทีส่ดุ กลุม่ละ 1 ผลงาน 

เพื่อนำเสนอในห้องเรียน 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง �

   - นักเรียนนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่ม   

และเปิดโอกาสให้นักเรียนในห้องวิพากษ์วิจารณ ์ แสดงความคิดเห็นผลงาน  

ที่นำเสนอ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการยอมรับ มีเหตุผล และ  

การประยุกต์นำไปใช้ 

  4) ขัน้วดัและประเมนิผล ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัประเมนิผลงาน  

การอธิบายวิธีการสร้างบัตรอวยพร และชิ้นงานบัตรอวยพรของตนเองและผู้อื่น   

มีการยอมรับ แก้ไข ปรับปรุงผลงาน บนพื้นฐานปัญญาธรรม คารวธรรม และ

สามคัคธีรรม 

  5) ขั้นเผยแพร่ผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงาน  

ต่อสาธารณชน 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) โปรแกรม Microsoft Publisher 

  2) กระดาษทำบัตรอวยพร 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ประเมินผลงาน 

  2) ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก  

มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ  

และสร้างสรรค์ชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  

 6.2 สมรรถนะ : ผูเ้รยีนมทีกัษะความคดิสรา้งสรรค ์และทักษะการใช้

เทคโนโลยี  

 6.3 คุณลักษณะ : ผูเ้รยีนมคีวามมุง่มัน่ในการทำงาน ใฝเ่รยีนรู ้ และ  

มวีนิยั 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 คณะครู โรงเรียนวัดอินทาราม     

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 
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ภาคผนวก 

❖ แบบประเมินผลงาน(บัตรอวยพร)

❖ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม
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แบบประเมินผลงาน(บัตรอวยพร)

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ประเด็น
การประเมิน

ระดับคะแนน
นำ้หนกั

คะแนน
รวม

4 3 2 1

1. การใช้
โปรแกรม
ออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์  
ได้ถูกต้อง  
ตามแผนงาน
ประณีต
เรียบร้อย
สวยงาม  
แปลกใหม่ 

สร้างสรรค์  
ถูกต้อง  
ตามแผนงาน
สวยงาม  
แปลกใหม่ 

ถูกต้องตรง  
ตามแผนงาน
สวยงาม 

ไม่เป็นไป  
ตามแผนงาน  
แต่สวยงาม 

5 20 

2. กระบวนการ
ทำงาน 

ทำงานเสร็จทัน
ตามกำหนดเวลา 
รว่มทำงานทกุคน
จัดเก็บอุปกรณ์
เป็นระเบียบ 
เป็นตัวอย่างได้ 

ทำงานเสร็จทัน
ตามกำหนดเวลา 
รว่มทำงานทกุคน
จัดเก็บอุปกรณ์
เป็นระเบียบ 

ทำงานเสร็จทัน
ตามกำหนดเวลา 
รว่มทำงานทกุคน
จัดเก็บอุปกรณ์
ไม่เป็นระเบียบ 

ทำงานเสร็จทัน
ตามกำหนดเวลา 
ร่วมทำงาน  
เป็นบางคน  
จัดเก็บอุปกรณ์
ไม่เรียบร้อย 
ไม่ครบถ้วน 

3 12 

3. ประโยชน์  
ในการนำมาใช ้

มีประโยชน์
ใช้สอยได้จริง 

ใช้สอยได้  
บางโอกาส 

ใช้สอยได้  
น้อยมาก 

ไม่สามารถ  
นำมาไปใชไ้ดเ้ลย 

2 8 

รวม 40

เกณฑ์การตัดสิน
 คะแนน 33 - 40 หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน 25 - 32 หมายถึง  ดี 
 คะแนน 17 - 24 หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน 10 - 16 หมายถึง  ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน
 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียนในระหว่างเรียน และ  
 นอกเวลาเรยีน แลว้เขยีนเครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่งทีต่รงกบัระดบัการปฏบิติั 

 ลงชื่อ……………………………………………ผู้ประเมิน 

  .......………./……………/…… 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ของผูร้บั

การประเมนิ

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทำงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้ำใจ

การมีส่วน
ร่วมในการ
ปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม

รวม
15

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

เกณฑ์การให้คะแนน
 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
 2 คะแนน หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 
 1 คะแนน หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง 

เกณฑ์การตัดสิน
 คะแนน 12 - 15 หมายถึง ดี 
 คะแนน 8 - 11 หมายถึง พอใช้ 

 คะแนนต่ำกว่า 8 หมายถึง ปรับปรุง 
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน 4 คุณลักษณะ  

กับการพัฒนาสมองซกีซา้ยและซกีขวาอยา่งสมดลุ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูต้ามแบบ

และความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเอง  

อย่างเต็มตามศักยภาพ แบบที่ 1 (Why) ผู้เรียนที่มีจินตนาการเป็นหลัก   

แบบที่ 2 (What) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์และเก็บรายละเอียด   

แบบที่ 3 (How) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญสำนึกหรือประสาทสัมผัส และ  

แบบที่ 4 (If) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์ รูปธรรมไปสู่  

การลงมือปฏิบัติ 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายรูปร่าง  

ลกัษณะ และสว่นประกอบของโครโมโซมได ้

 2.2 เพื่อให้ผู้ เรียนนำประโยชน์จากการศึกษาโครโมโซมไปใช้  

ในชีวิตประจำวันได้ 

 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ

การประเมินค่า และทักษะการแก้ปัญหา 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 
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 3.2 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญ  

ของการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  ตัวชี้วัด 

  ว 1.2 ม.4/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม   

   การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชันและการเกิด  

   ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 3.3 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

และจติวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ 

ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

  ตัวชี้วัด 

  ว 8.1 ม.4/1 ตั้ งคำถามที่ อยู่บนพื้นฐานของความรู้ และ  

   ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือความสนใจ   

   หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถ  

   ทำการสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าได้อย่าง  

   ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
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  ว 8.1 ม.4/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต   

   การวัด การสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง  

   ทั้งทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ว 8.1 ม.4/5 ร วบรวมข้ อมู ลและบั นทึ กผลการสำรวจ  

   ตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุม  

   ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ  

   ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม หรือความ  

   ผิดพลาดของข้อมูล 

  ว 8.1 ม.4/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และ  

   ประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระ  

   สำคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  ว 8.1 ม.4/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผล  

   การสำรวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความคลาดเคลือ่น  

   ของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรบัปรงุ  

   วิธีการสำรวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ม.4/9 นำผลของการสำรวจตรวจสอบที่ได้ทั้งวิธีการ  

   และองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคำถามใหม่ นำไปใช้  

   แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน โดยคละเพศและ  

ความสามารถ ให้นักเรียนเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่

ดำเนนิงาน และประสานงานภายในกลุม่ พรอ้มกำหนดหมายเลขสมาชกิภายในกลุม่ 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง��

  1) ขั้นสร้างประสบการณ์ พัฒนาสมองซีกขวา 5 นาที 

   1.1) ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ 

เรื่องที่เคยเรียนมาแล้วในประเด็น ดังนี้ 

    (1) สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานที่สำคัญก็คือ

เซลล์ เซลล์มีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโตพลาสซึม นิวเคลียส 

    (2) ภายในนิว เคลียสจะมีองค์ประกอบที่ สำคัญ  

ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิต คือ DNA ยีน โครโมโซม 

    (3) โครโมโซมจะมีรูปร่างเป็นแท่ง มีแขน 2 ข้าง คล้าย

ปาท่องโก๋ 

    (4) โครโมโซมจะพบในระยะที่มีการแบ่งเซลล์ 

   1.2) ค รู อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ภ า ว ะ ป ก ติ เ มื่ อ ม อ ง ผ่ า น

กล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครโมโซมมีลักษณะคล้ายเส้นด้ายบางๆ เรียกว่า 

โครมาติน (Cromatin) ขดตัวอยู่ ในนิวเคลียส เมื่อเซลล์เริ่มแบ่งตัว   

เส้นโครมาตินจะหดตัวสั้นเข้ามีลักษณะเป็นแท่ง จึงเรียกว่า โครโมโซม 

  2) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์พัฒนาสมองซีกซ้าย ครูกระตุ้นให้

นักเรียนอยากเรียนรู้และสนใจในสิ่งที่เรียน 15 นาที 

   2.1) นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง โครงสร้างของโครโมโซม 

   2.2) นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ 

  3) บูรณาการการสังเกตไปสู่ความคิดรวบยอดสมองซีกขวา   

10 นาท ี

   3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง  

และลกัษณะของโครโมโซม สว่นประกอบของโครโมโซม และทราบถงึประโยชนจ์าก  

การศึกษาเรื่องโครโมโซม 

   3.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

เรื่องโครโมโซมที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ เรื่อง โครงสร้างของโครโมโซม 
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  4) ขั้นพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย)   

15 นาที 

   4.1) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับรูปร่าง

และลักษณะของโครโมโซม ส่วนประกอบของโครโมโซม และทราบถึงประโยชน์

จากการศึกษาเรื่องโครโมโซมตามประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้ 

    (1) รูปร่างและลักษณะของโครโมโซมมีลักษณะ

อย่างไร 

    (2) โครโมโซมแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

    (3) การศึกษาเรื่องโครโมโซมมีประโยชน์อย่างไร 

   4.2) นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครโมโซมภายในเวลา   

30 นาที ตามประเด็นข้อ 4.1 

  5) ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) 20 นาที 

   นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง โครงสร้างของโครโมโซม   

โดยบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม 

  6) ขั้นปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) 10 นาที 

   นักเรียนแต่ละคนสรุปสาระสำคัญเป็นแผนผังความคิด  

ตามความคิดของตนเองลงในสมุด 

  7) ขั้นวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) 15 นาที 

   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย เพื่อวิเคราะห์เรื่อง

โครโมโซมเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 

  8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองกับผู้อื่น (สมองซีกขวา)   

15 นาที  

   นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์แต่ละรายการ   

นำเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกัน 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง��

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) วีดิทัศน์ เรื่อง โครงสร้างของโครโมโซม  

  2) แบบบันทึกกิจกรรม (บันทึกความรู้จากการชมวีดิทัศน์) 

  3) ใบกิจกรรม เรื่อง โครงสร้างของโครโมโซม 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

  2) สังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม 

  3) ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมรายบุคคล 

  4) ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมการทำงานกลุ่ม 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 ผู้เรียนได้รับการฝึกสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกัน จนสามารถนำไปสู่  

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู ้:ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครโมโซม 

 6.2 สมรรถนะ : ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด  

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 6.3 คุณลักษณะ:ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูล

  คณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    มัธยมศึกษา เขต 1 
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ภาคผนวก 

❖ ใบกิจกรรมเรื่องโครงสร้างของโครโมโซม

❖ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

❖ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
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ใบกิจกรรม
เรื่องโครงสร้างของโครโมโซม

 

คำชี้แจง ใหน้กัเรยีนนำความรูท้ีไ่ดจ้ากการชมวดีทิศัน ์ และการคน้ควา้เพิม่เตมิ   

  จัดทำเป็นแบบบันทึกพร้อมวาดรูปประกอบ ตามประเด็นที่กำหนด   

  ดังนี้ 

 

 ❖ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซม 

 ❖ รูปร่างและลักษณะของโครโมโซม 

 ❖ ประเภทของโครโมโซม 

 ❖ ส่วนประกอบของโครโมโซม 

 ❖ ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซมกับพันธุกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

  แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนตาม  

  พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

ที่ ชื่อ-สกุล
ความมีวินัย ความมีน้ำใจ

การรับฟัง

ความคิดเห็น

การแสดง

ความคิดเห็น

การตรงต่อ

เวลา รวม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การให้คะแนน

 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 

 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง 

 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  

  แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนตาม  

  พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

ที่
กลุ่มที่

ชื่อ-สกุล

การแสดง

ความคิดเห็น

การยอมรบัฟงั

คนอื่น

การทำงานที่

รับมอบหมาย
ความมีน้ำใจ

การมสีว่นรว่ม

ในการ

ปรับปรุงงาน
รวม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การให้คะแนน

 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 

 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง 

 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง 
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถาม (Questioning Method)   

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้ เรียน   

โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่างๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนา  

ความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห ์ วิจารณ ์

สงัเคราะห ์หรอืการประเมนิคา่เพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ   

เกี่ยวกับการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่จนเป็นตารางธาตุได้ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุได้ 

 2.3 เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถทำนายและตรวจสอบการจัดเรียง

อิเล็กตรอนของธาตุในระดับพลังงานต่างๆ พร้อมทั้งระบุหมู่ คาบ และกลุ่ม  

ของธาตุในตารางธาตุได้ 

 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เคม)ี ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้คำถาม (Questioning Method) 
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 3.2 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์  

ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค   

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้ และ  

นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

  ตัวชี้วัด 

  ว 3.1 ม.4/3 อธิบายการจัดเรียงธาตุ และทำนายแนวโน้ม  

   สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

 3.3 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ ์ 

ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญม่รีปูแบบทีแ่นน่อน สามารถอธบิายและตรวจสอบได ้

ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

  ตัวชี้วัด 

  ว 8.1 ม.4/1 ตัง้คำถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละความเขา้ใจ   

   ทางวทิยาศาสตรห์รอืความสนใจ หรอืจากประเดน็ที ่ 

   เกดิขึน้ในขณะนัน้ทีส่ามารถทำการสำรวจตรวจสอบ   

   หรอืศกึษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลมุและเชือ่ถอืได ้

  ว 8.1 ม.4/2 สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์  

   สิง่ทีจ่ะพบ หรอืสรา้งแบบจำลอง หรอืสรา้งรปูแบบ   

   เพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ 
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  ว 8.1 ม.4/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือ  

   ตัวแปรสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่  

   ควบคมุไมไ่ด ้และจำนวนครัง้ของการสำรวจตรวจสอบ   

   เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ 

  ว 8.1 ม.4/5 รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการสำรวจตรวจสอบ  

   อยา่งเปน็ระบบถกูตอ้ง ครอบคลมุทัง้ในเชงิปรมิาณ  

   และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้   

   ความเหมาะสม หรือความผิดพลาดของข้อมูล 

  ว 8.1 ม.4/6 จัดกระทำข้อมูล โดยคำนึงถึงการรายงานผล  

   เชงิตวัเลขทีม่รีะดบัความถกูตอ้งและนำเสนอขอ้มลู  

   ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 

  ว 8.1 ม.4/7 วเิคราะหข์อ้มลู แปลความหมายขอ้มลู และประเมนิ  

   ความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระสำคัญ   

   เพื่อ ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  ว 8.1 ม.4/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผล  

   การสำรวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความคลาดเคลือ่น  

   ของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรบัปรงุ  

   วิธีการสำรวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ม.4/9 นำผลของการสำรวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการ  

   และองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคำถามใหม่ นำไปใช้  

   แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 
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  ว 8.1 ม.4/10 ตระหนกัถงึความสำคญัในการทีจ่ะตอ้งมสีว่นรว่ม  

   รับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และ  

   การสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอ  

   ตอ่สาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

  ว 8.1 ม.4/11 บนัทกึและอธบิายผลการสำรวจตรวจสอบอยา่งม ี 

   เหตผุล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งองิหรอืคน้ควา้เพิม่เตมิ   

   เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่า  

   ความรูเ้ดมิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ เมือ่มขีอ้มลู  

   และประจกัษพ์ยานใหมเ่พิม่เตมิหรอืโตแ้ยง้จากเดมิ   

   ซึง่ทา้ทายใหม้กีารตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั อนัจะ  

   นำมาสูก่ารยอมรบัเป็นความรู้ใหม่ 

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับตารางธาตุ จากนั้น  

ให้นักเรียนดูแผนผังแสดงวิวัฒนาการของตารางธาตุในยุคต่างๆ  แล้วให้นักเรียน

สรุปความแตกต่างของแต่ละยุค 

  2) ให้นักเรียนดู PowerPoint เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของ  

การสร้างตารางธาตุ ตั้งแต่สมัยของอริสโตเติล โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์   

จอห์น อเล็กซาเดอร์ รีนา นิวแลนด์ ยูลิอุสโลทาร์ ไมเออร์ ดิมิทรี อิวาโนวิช   

เมนเดเลเอฟ และเฮนรี กวิน เจฟฟลีย์ โมสลีย์ พร้อมยกตัวอย่างการจัดเรียงธาตุ

ของนักวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุค จากนั้นครูตั้งคำถามให้นักเรียนวิเคราะห์  

ความเหมือน/ความแตกต่างของตารางธาตุในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
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  3) ครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ตารางธาตุ ดังนี้ 

   (1) นักเคมีท่านแรกที่พยายามจัดธาตุเป็นกลุ่ม กลุ่มละ   

3 ธาตุ ตามสมบัติที่คล้ายคลึงกันเรียกว่าธาตุชุดสาม คือใคร และมีหลักการจัด

อย่างไร 

   (2) หลักชุดสามของโยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ ไม่ เป็น  

ที่ยอมรับในสมัยต่อมา เพราะเหตุใด 

   (3) จอห์น นิวแลนด์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอ

กฎการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ เรียกว่ากฎอะไร และมีหลักการอย่างไร 

   (4) การจดัธาตเุปน็หมวดหมูข่องจอหน์ นวิแลนด ์ หรือเรียกว่า

กฎแปด มีข้อจำกัดอย่างไร จึงไม่เป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมา 

   (5) ยูลิอุสโลทาร์ ไมเออร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน 

และดิมิทรี อิวโนวิช เมนเดเลเอฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ได้มีการเผยแพร่

ผลงานการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ตรงกันอย่างไร 

   (6) เหตุใดจึงยกย่องให้เกียรติแก่เมนเดเลเอฟ ว่าเป็นผู้วาง

รากธาตุ ตารางธาตุในปัจจุบัน 

   (7) เมนเดเลเอฟ ได้เว้นช่องว่างของธาตุไว้ และได้ใช้กฎ  

พิริออดิก ทำนายสมบัติของธาตุที่ยังไม่ค้นพบได้แม่นยำ เพราะเหตุใด 

   (8) การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของเมนเดเลเอฟ มีข้อจำกัด

อย่างไร 

  4) นกัเรยีนจบัคูศ่กึษาขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรูท้างสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

และเอกสารประกอบการเรียนเรื่องตารางธาตุเพิ่มเติม แล้วสรุปนำมาเสนอ  

แลกเปลีย่นในหอ้งเรยีน 
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  5) ครูตั้งคำถามให้นักเรียนจับคู่สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเรียง

อิเล็กตรอนกับหมู่และคาบของธาตุ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน 

  6) ครยูกตวัอยา่งวธิกีารจดัเรยีงอเิลก็ตรอนกบัหมูแ่ละคาบของธาต ุ 

  7) นักเรียนทำกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหนในตารางธาตุ” โดยครู  

แจกบัตรคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียสของธาตุให้กับนักเรียนคนละ 1 ใบ 

นักเรียนจะต้องเขียนแสดงการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนจากเลขอะตอมของธาตุ  

ที่นักเรียนได้ พร้อมกับระบุหมู่และคาบของธาตุนั้น หลังจากนั้นให้นักเรียน  

นำธาตุที่ได้มาติดลงบนตารางธาตุ 

  8) นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน  

ในตารางธาตุ” 

  9) ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสมบัติของธาตุกับการนำไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำวัน โดยให้ร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 

  10) นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยการสรุปเป็น

แผนผังความคิดลงในกระดาษ และส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 

โดยนักเรียนกลุ่มอื่นร่วมกันอภิปรายงานของกลุ่มเพื่อน 

  11) นกัเรยีนแตล่ะกลุม่นำผลงานมาจดัปา้ยนเิทศ เพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรู้และเพื่อบริการสังคม 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) ตารางธาตุ  

  2) บัตรคำ 

  3) เอกสารประกอบการเรียน 

  4) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น 
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 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์และมจีติวทิยาศาสตร ์

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ เรื่อง ตารางธาตุ และการจัดกลุ่ม

ตารางธาตุ 

 6.2 สมรรถนะ : ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด

สังเคราะห์ 

 6.3 คุณลักษณะ: ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 คณะครู  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษา เขต 1 
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ประมวลข้อมูล ปัญหาเรื่องราวต่างๆ   

กอ่นตดัสนิใจเชือ่ หรอืกระทำสิง่ตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดค้วามคดิทีร่อบคอบ สมเหตสุมผล 

ลึกซึ้ง โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองทั้งทางด้านคุณโทษและคุณค่าที่แท้จริง

ของสิ่งนั้น 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน  

อย่างมีเหตุผล  

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 3.2 สาระที่ 1 การอ่าน 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  

และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตและมีนิสัย  

รกัการอา่น 

  ตัวชี้วัด 

  ท 1.1 ม.6/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน   

   อยา่งมเีหตผุล 

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) ขั้นสังเกต/กำหนดประเด็นการพิจารณา 

   1.1) ให้นักเรียนเลือกอ่านบทความจากวารสาร/สิ่งพิมพ์   

คนละ 1 บท ตามความสนใจ แล้วให้นักเรียนสังเกตการใช้ข้อความ ประโยคที่มี

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สำหรับเป็นประเด็นในการพิจารณา และบันทึก  

ลงในกระดาษภายในเวลา 1 นาที 

   1.2) ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงาน และร่วมกัน  

สรุปผลที่ได้จากการอ่าน 

  2) ขั้นอธิบาย/ทำความเข้าใจสาระสำคัญ 

   2.1) ครูอธิบาย เรื่อง การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง

บทความ และการสรา้งผงัมโนทศัน ์ โดยกลา่วถงึกรอบของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยง

ใน 4 ลักษณะ โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ดังนี้ 

    (1) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะของความหมาย 

นิยาม คือคำจำกัดความ ว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้นคืออะไร 

    (2) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะขององค์ประกอบ 

ส่วนประกอบ หรือเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่กล่าวถึง ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง   

หรือมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง 

    (3) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะของการเป็น 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือเป็นเหตุการณ์  

ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากข้อความหลัก 
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    (4) ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงในลักษณะของการถูก  

ลดทอนลง การถูกระงับ การถูกยับยั้ง หรือได้รับการป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

อย่างไรบ้าง 

  3) ขั้นรับฟัง 

   3.1) ครนูำเสนอบทความ/ขา่วทีส่ง่ผลกระทบกบัชวีติประจำวนั 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย คิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความ  

จากบทความ/ข่าว 

   3.2) นักเรียนและครูอภิปรายและสรุปร่วมกัน 

  4) ขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

   ให้นักเรียนจับเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 3 คน วิเคราะห์ข้อความ

จากแถบประโยคกลุ่มละ 2 ประโยค โดยให้ระบุว่าข้อความมีความสัมพันธ์  

ในลักษณะใด โดยใส่ตัวอักษร ก. เมื่อประโยคเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้เกิด  

ใสต่วัอกัษร ข. เมือ่เปน็ประโยคประกอบหรอืขยายความ ใสอ่กัษร ค. เมือ่ประโยค 

เป็นการยับยั้ง ขัดขวาง ป้องกัน 

  5) ขั้นวิจารณ์ 

   5.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ แล้วร่วมกันวิพากษ์ 

   5.2) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของ

ข้อความในประโยค  
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  6) ขั้นสรุปผลอย่างถูกต้องตามหลักฐานข้อมูล 

   6.1) ครูแนะนำการเขียนผังมโนทัศน์ในการอ่าน การคิด   

เชือ่มโยงขอ้ความจากบทความ โดยใชโ้ปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) 

ดังนี้ 

 

 

แสดงความสัมพันธ์ที่มีส่วนประกอบหรือส่วนขยาย โดยข้อความหลักจะอยู่  

ด้านหางของหัวกลม และข้อความที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนขยาย  

อยู่ทางหัวของหัวกลม 

  

แสดงความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยที่ข้อความที่เป็นเหตุจะอยู่  

ด้านหางของลูกศร และข้อความที่เป็นผลอยู่ทางหัวของลูกศร 

 

 

แสดงความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลแบบยับยั้งหรือขัดขวาง โดย  

ทีข่อ้ความทีเ่ปน็เหตจุะอยูด่า้นหางของลกูศร และขอ้ความทีเ่ปน็ผลถกูยบัยัง้

หรือขัดขวางอยู่ทางหัวของลูกศร 
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   6.2) ครูยกตัวอย่างและอธิบายการเขียนแผนผังจากความ

สมัพนัธข์องข้อความจากบทความ 

   6.3) นกัเรยีนกลุม่เดมิทำกจิกรรม “การคดิวเิคราะห ์เชือ่มโยง

ความสัมพันธ์จากบทความ” โดยแต่ละกลุ่มได้รับบทความกลุ่มละ 1 บทความ 

   6.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกัน  

วิพากษ์ 

   6.5) นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุแนวทางโดยการคดิวเิคราะห ์ 

อย่างไตร่ตรอง เชื่อมโยงประเด็นและสาระสำคัญต่างๆ 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) บทความ/ข่าว 

  2) แถบประโยค 

  3) โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  2) สังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม 

  3) ประเมินการนำเสนอ 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทำใหผู้เ้รยีนพฒันาการคดิจนสามารถดงึเอา

ความรู ้ ความจำ ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้แก้ปัญหา  

อย่างสร้างสรรค ์ เชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ นำไปใช้อย่างเป็น

ลำดับขั้นตอน 
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6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้ : ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงความสัมพันธ์  

และเชื่อมโยงจากข้อมูลที่อ่าน 

 6.2 สมรรถนะ:  ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 6.3 คุณลักษณะ:  ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 คณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

    มัธยมศึกษา เขต 1 
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการ  

จดัการเรยีนรูท้ีเ่ริม่ตน้จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ โดยสรา้งความรูจ้ากกระบวนการทำงานกลุม่ 

ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนา

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจ

กลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากการมเีพศสมัพนัธ ์ 

ในวยัเรยีน 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดจากการมี  

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการป้องกันตนเองจากการ  

ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

 3.2 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 

  มาตรฐานการเรียนรู้ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง 

ครอบครวั เพศศกึษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
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แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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  ตัวชี้วัด 

  พ 2.1 ม.2/2 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ  

   มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

  พ 2.1 ม.2/3 อธิบายวิธีการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงจาก  

   โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ เอดส ์ และการตัง้ครรภ ์ 

   โดยไมพ่งึประสงค ์

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) การกำหนดปัญหา 

   1.1) ครูนำภาพข่ าวและหั วข้อข่ าวจากหนั งสื อพิมพ์   

ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมาให้นักเรียนดู และใช้เป็นประเด็น  

ในการสนทนา 

 

 

 

 

 

“สังคมอึ้ง เด็กหญิง 10 ขวบ คลอดลูก” 

 

 

 

 

“อึ้ง วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมปีละ 7 หมื่นคน” 
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“สังคมป่วย พบวัยรุ่นตั้งท้องก่อนวัยอันควร” 

   1.2) ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัขา่วและเหตกุารณใ์นภาพ 

แล้วตั้งประเด็นคำถาม โดยให้นักเรียนดูภาพแล้วถามว่า ภาพที่ปรากฏในข่าว  

หน้าหนังสือพิมพ์นี้เป็นปัญหาอะไร ให้นักเรียนช่วยกันบอกประเด็นปัญหาจาก

รปูภาพขา่วที่ปรากฏ 

  2) การทำความเข้าใจกับปัญหา 

   2.1) ให้นักเรียนจับเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ตัวแทนกลุ่ม

ออกมาจับฉลากเลือกภาพข่าวเพื่อนำไประดมความคิดเห็นว่า ภาพข่าวที่เห็น

เป็นปัญหาอะไร สาเหตุมาจากอะไรบ้าง ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ลงใน  

ใบกิจกรรมที่ 1 

   2.2) นั ก เรี ยนแต่ ละกลุ่ มส่ งตั วแทนออกมานำ เสนอ  

ผลจากการอภิปรายระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน  

เพื่ออธิบายปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา โดย  

ครูประเมินผลจากการนำเสนอของตัวแทนกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 

   2.3) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปปัญหาและผลกระทบ  

ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น ท้องในวัยเรียน ผลการเรียนตกต่ำ 
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การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา การทำแท้ง โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง  

เพศสัมพันธ์ เช่น กามโรค หนองในแท้และหนองในเทียม แผลริมอ่อน   

ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ ตั้งครรภ์มีปัญหาครรภ์เป็นพิษ (ความดันโลหิตสูง   

การทำงานของไตผดิปกต ิ มอีาการชกัได)้ เรยีนไมจ่บการศกึษา เกดิภาวะซมึเศรา้ 

เครียด และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ การปกปิดไม่ให้ผู้ปกครองรู้ การคลอด  

ก่อนกำหนด การฆ่าตัวตาย เป็นต้น 

  3) ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 

   3.1) นักเรียนแต่ละคนศึกษาสถานการณ์ตัวอย่าง เรื่อง   

ช่วยแตงโมผ่าทางตัน ที่ครูแจกให้ โดยศึกษาและทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน 

หลังจากศึกษาด้วยตนเองแล้วให้เข้าร่วมกลุ่มตามกลุ่มเดิม และร่วมกันอภิปราย

จากเรือ่ง ชว่ยแตงโมผา่ทางตนั แล้วบันทึกผลการศึกษาลงในใบกิจกรรมที่ 2 

   3.2) ครูสุ่มตัวแทนของกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมานำเสนอ

ความรู้ที่ได้ศึกษา และตอบคำถามจากใบกิจกรรมที่ 2 โดยนำเสนอคำตอบ

แนวทางวิธีการแก้ปัญหาของแตงโมและเอกจากสถานการณ์ตัวอย่าง 

   3.3) ครซูกัถามคำตอบของกลุม่อืน่ๆ เกีย่วกบัแนวทางวธิกีาร 

แก้ปัญหาอื่นๆ ที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อนที่นำเสนอ พร้อมอธิบายเหตุผลว่า  

เพราะอะไร แสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รว่มกนัอภปิรายและซกัถาม และชว่ยกนัคน้หาคำตอบทีห่ลากหลายของแตล่ะกลุม่  

  4) สังเคราะห์ความรู้ 

   ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงคำตอบแต่ละคำตอบ   

วา่แนวทางวธิกีารแกป้ญัหาของแตล่ะกลุม่นัน้ มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไปได ้

ของคำตอบวิธีการแก้ปัญหาของแตงโมและเอกได้อย่างไร และควรเลือกวิธีใด  

ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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  5) สรุปและประเมินคำตอบ 

   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปและประเมินผลงานของกลุ่ม   

ถงึความเหมาะสมและความเปน็ไปไดใ้นคำตอบของกลุม่ และสรปุเปน็องคค์วามรู้

ร่วมกัน 

  6) นำเสนอและประเมินผลงาน 

   ครูให้นักเรียนนำข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้จัดทำในรูปแบบ

ต่างๆ เชน่ แผน่พบั ปา้ยโฆษณา และแผน่โปสเตอร ์ เพือ่นำไปเผยแพรใ่หค้วามรู ้ 

กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในเรื่องของปัญหาและผลกระทบ  

ของปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบ

นิทรรศการของห้องเรียนต่อไป 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ 

  2) ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 

  3) สถานการณ์ตัวอย่าง เรื่อง ช่วยแตงโมผ่าทางตัน 

  4) ใบกิจกรรมที ่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ  

ของปญัหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

  5) ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ช่วยแตงโมผ่าทางตัน 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

  2) ตรวจผลการปฏิบัติงานใบกิจกรรมที่ 1 

  3) ตรวจผลการปฏิบัติงานใบกิจกรรมที่ 2 

  4) ตรวจผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายโฆษณา   

และแผ่นโปสเตอร์ 
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5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 การนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ทำให้ผู้ เรียน

สามารถกำหนดประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นำมาเป็นฐานให้คิดวิเคราะห ์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา เพื่อตัดสินใจและป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหานั้นได้ 

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ เรื่อง การป้องกันตนเองไม่ให้เกิด

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  

 6.2 สมรรถนะ : ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่าง  

มีวิจารณญาณ ทักษะชีวิต และทักษะการแก้ปัญหา 

 6.3 คุณลักษณะ: ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 นางสร้อย เสริมพล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 

 นางปนัดดา นามวิจิตร  โรงเรียนมัญจาศึกษา    

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 25 
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❖ ใบความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

❖ สถานการณ์ตัวอย่างเรื่องช่วยแตงโมผ่าทางตัน

❖ ใบกิจกรรมที่1เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ

 ของปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

❖ ใบกิจกรรมที่2เรื่องช่วยแตงโมผ่าทางตัน

❖ แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม

ภาคผนวก 
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ใบความรู้

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

 การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียน 

การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์โอกาสที่จะนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ  

ของวัยรุ่น ผลที่ตามมาและทางออกหรือวิธีจัดการหากเป็นผลกระทบ  

ที่ไม่พึงประสงค์ จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถคาดการณ์และเตรียมการ  

ที่จะควบคุม จัดการ และแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่าการไม่ได้เตรียมตัว 

การตั้งท้อง

 “การตั้งครรภ์” หรือ “การตั้งท้อง” หมายถึง ในรอบ 1 เดือน  

ผู้หญิงจะมีไข่ตก 1 ครั้ง โดยเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน 2 สัปดาห์   

เมื่อไข่ตกแล้วจะใช้เวลาเดินทาง 1 วัน จากรังไข่ไปตามท่อนำไข่ และเมื่อ

เจอกับอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดและมีชีวิตอยู่ในมดลูกผู้หญิงได้นานถึง 8 วัน 

เราเรียกว่า “การปฏิสนธิ” โดยฝังตัวอยู่ในมดลูก และเจริญเติบโต  

เป็นทารก โดยใช้เวลาประมาณ 38 สัปดาห์ (หรือประมาณ 9 เดือน)   

อาจก่อนหรือหลังบ้างในแต่ละคน ก่อนคลอดออกมาจากท้องของแม่ 

สญัญาณทีบ่ง่บอกชดัเจนทีส่ดุเมือ่เกดิการตัง้ทอ้งคอื ประจำเดอืนขาดหายไป 

และมีอาการอื่นๆ เช่น วิงเวียนศีรษะ อาเจียน เจ็บหน้าอก ปัสสาวะบ่อย 

อ่อนเพลีย เพื่อความแน่ใจจึงควรใช้ชุดตั้งครรภ์ตรวจสอบในเบื้องต้น 
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ท้องไม่พร้อม

 การตั้ งท้องซึ่ ง เป็นผลจากการมี เพศสัมพันธ์ที่ ไม่ ได้ป้องกัน   

สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเพศหญิงและชายที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ทำให้เกิด  

การปฏิสนธิและตั้งครรภ์ได้ แม้ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งแรก 

หรือครั้งเดียวก็ตาม ดังนั้นเมื่อเกิดการตั้งครรภ์จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 

เป็นความรับผิดชอบของชายและหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กัน ตลอดจน  

การรับผิดชอบต่อทารกถ้าหากคลอดออกมาด้วย 

ทางเลือกในภาวะการท้องไม่พร้อม

 เมื่อเผชิญกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

อาจมีหลากหลายวิธีการ ซึ่งควรสนับสนุนให้หญิงที่ตั้งครรภ์เป็นผู้กำหนด

และเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและข้อมูล  

ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาว่าจะเลือกท้องต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์นั้น 
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 ครเูพิม่เตมิขอ้มลูเกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ ์ ประเทศไทย

อนุญาตในกรณีที่การตั้งครรภ์นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย

และใจของหญิงตั้งครรภ์นั้น เช่น กรณีที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิด

ทางเพศและตั้งครรภ์ หรือตั้งครรภ์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของแม่และทารกในครรภ์ หรือผู้หญิงมีสภาพจิตใจที่เครียด  

วติกกงัวลมาก โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของแพทยเ์ทา่นัน้ 

 เรามาดูระยะเวลาตั้งครรภ์และพัฒนาการของ  

ตัวอ่อนในครรภ์ของแม่กันเถอะ 

วันแรก 1เดือน 3เดือน

9เดือน-คลอด8เดือน6เดือน
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สถานการณ์ตัวอย่าง

เรื่องช่วยแตงโมผ่าทางตัน
 

 “แตงโมนดัพีม่าวนันี้มเีรือ่งอะไรจะคยุอกีเหรอ” เอกถามตรงไปตรงมา

เมือ่มาถงึ เอกและแตงโมได้คุยกันไปครั้งหนึ่งแล้ว ในวันที่แตงโมบอกว่า

ประจำเดือนไม่มา และอาจตั้งท้อง ในตอนนั้นเอกบอกว่าเขาคงช่วย  

อะไรไม่ได้ เพราะครอบครัววางแผนย้ายไปต่างจังหวัดทันทีหลังเรียนจบ 

ม.6 และแนะนำให้ไปปรึกษากับน้าหาวิธีเพื่อยุติการตั้งครรภ์ 

 “ไม่สบายใจ เครียด” แตงโมรู้สึกว่าไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกแล้ว 

แต่ก็พยายามเก็บความรู้สึกไว ้ เพราะต้องการคุยกับเอกอีกครั้ง “แตงโม

ไม่กล้าปรึกษาน้า กลัวเขาเสียใจ เขามีภาระเยอะอยู่แล้วถ้ารู้เรื่องนี้อีก

เขาคงผิดหวังและยอมรับไม่ได้แน่ๆ” น้ำเสียงยืนยันหนักแน่น 

 “ไม่ลองคุยแล้วจะรู้เหรอว่าเขาจะว่ายังไง” เอกแย้ง 

 “รู้แตงโมเคยลองใจเขาหลายครั้งแล้วน้ากับพ่อย้ำเสมอๆว่าหาก

เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาจะไม่ให้แตงโมอยู่บ้านนั้นอีกต่อไป แล้วจะทำ

ยังไงดีจะทำยังไง” ถึงตอนนี้น้ำตาแตงโมก็ไหลพรั่งพรู เอกนั่งอึ้งพูดอะไร

ไม่ออก ได้แต่ปล่อยให้แตงโมร้องไห้จนพอใจ และนึกย้อนถึงตัวเอง  

ว่าถ้าพ่อแม่เขารู้จะเป็นยังไง เอกเดาว่าคงตกใจเหมือนกันแต่คงไม่ร้ายแรง

เท่าแตงโมแน่ 

 “พี่ไม่ต้องย้ายตามพ่อแม่ไม่ได้หรือ แล้วไปคุยกับน้าด้วยกัน” เมื่อ

หยดุรอ้งไหแ้ตงโมกถ็ามขึน้มา เอกตอบไมถ่กูและอกึอกั เพราะคดิวา่เรือ่งนี้

เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าต้องแต่งงาน เลี้ยงลูกด้วยกัน เอกไม่เคยคิดมาก่อน   

และเขาก็รู้สึกว่าตนยังไม่พร้อมเขาเคยบอกกับแตงโมไปแล้ว “แตงโม

แน่ใจเหรอว่าเราอยากจะแต่งงานและเป็นครอบครัวกัน”
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 “พี่ไม่ได้รักแตงโมใช่มั้ยถามจริงๆ

แล้วทำอย่างนี้ทำไม” เอกเคยมีแฟน

และคบผู้หญิงมาหลายคน เขาจึงรับรู้

และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองในเรื่อง

ค ว า ม รั ก แ ล ะ ก า ร มี เ พ ศ สั ม พั น ธ์   

เอกเพียงแค่รู้สึกพอใจและชอบแตงโม 

จงึเริม่แซวหาทางใกลช้ดิ จนกระทัง่เลยเถดิ 

มีเพศสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามเอก

ยอมรับว่า ตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของ

ปัญหานี้ “แตงโม... อย่างที่พี่เคยบอก

พี่ชอบแตงโมนะ แต่เราต้องแยกจาก

เรื่องอื่นๆ ด้วย เรากำลังจะช่วยกัน

แก้ไขปัญหานี้กันอยู่ใช่มั้ย”

 แตงโมรู้สึกสับสน แต่พยายามสงบสติอารมณ์ เพราะลึกๆ แตงโมเอง  

ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรแน่ ความรัก ความใคร่   

ความอยากรู้ อยากลอง หรอืแคอ่ารมณพ์าไป จะวา่ไปการเหน็ชวีติครอบครวั

ของน้าและพ่อแม ่ ก็ไม่ใช่สิ่ งที่แตงโมคิดว่าตัวเองจะพร้อมใช้ชีวิต  

แบบครอบครัวได้ ในขณะที่ตัวเองก็ยังต้องการเรียนหนังสือต่อ จะให้  

ออกไปทำงาน แตงโมก็คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ “มันจะมีทางเลือกทางไหน

ให้เราอีกบ้างนะ... นอกจากการไม่ท้องต่อ” แตงโมเปรยขึ้นมาหลังจาก

ต่างฝ่ายต่างเงียบไปนาน พยายามนึกถึงทางออกแบบอื่นๆ 
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 “มันคงมีอยู่แหละ เพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆ คิดกัน ไม่ว่าจะยัง

ท้องต่อหรือไม่ท้อง และถ้าท้องจะต้องทำอย่างไร หรือจะไม่ท้องต่อ

จะทำอย่างไร หรือวันหนึ่งผู้ใหญ่อาจรู้เรื่องนี้เราคงต้องช่วยกันคิด”

เอกให้กำลังใจและเขาก็เริ่มรู้สึกว่า ถ้าปล่อยให้แตงโมเผชิญปัญหาคนเดียว

ก็เป็นการใจดำจนเกินไป 

 “พี่เอก แตงโมยังปรึกษาพี่ได้อยู่ใช่มั้ย ตอนนี้แตงโมไม่รู้จะไป

ปรึกษาใครดีแล้ว”เสียงของแตงโมหวาดหวั่น  

 “เอาเป็นว่าเราค่อยๆ คิดหาทางออกไปด้วยกัน เพราะพี่ก็ต้อง

รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเหมือนกัน” เอกให้คำมั่นและรู้สึก  

อย่างนั้นจริงๆ แตงโมรู้สึกสบายใจขึ้นและอุ่นใจขึ้นมาที่ในภาวะเช่นนี้   

เอกยังเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้อยู่ ไม่หนีหายไปอย่างที่แตงโมหวาดกลัว 

ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอคงเสียความรู้สึกทั้งกับตัวเองและเอกตลอดไป 
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ใบกิจกรรมที่1
เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหาที่เกิดจาก

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
 

ชื่อกลุ่ม..........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ชื่อสมาชิก 1. ..........................................เลขที่....................................... 

   2. ..........................................เลขที่....................................... 

   3. ..........................................เลขที่....................................... 

   4. ..........................................เลขที่....................................... 

   5. ..........................................เลขที่....................................... 

 

1. ชื่อปัญหา 

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

2. สาเหตุของปัญหา 

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

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

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

3. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา 

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

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

 ................................................................................................................ 
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ใบกิจกรรมที่2
เรื่องช่วยแตงโมผ่าทางตัน

 

ชื่อกลุ่ม..........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ชื่อสมาชิก 1. .......................................... เลขที่....................................... 

   2. .......................................... เลขที่....................................... 

   3. .......................................... เลขที่....................................... 

   4. .......................................... เลขที่....................................... 

   5. .......................................... เลขที่....................................... 

 

 ถ้านักเรียนเป็นแตงโมและเอก จะตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา

อย่างไร และวางแผนจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

 ❒ ตั้งท้องต่อไป  

  ฉันจะ........................................................................................ 

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

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

 ❒	 ยุติการตั้งครรภ์  

  ฉันจะ........................................................................................ 

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

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

 ❒ อื่นๆ 

  ฉันจะ........................................................................................ 

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

...................................................................................................................... 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มที่…………..ชั้น……………… 

คำชี้แจงให้ครูผู้สอนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล

สมาชกิกลุม่

ความ

ร่วมมือ

การแสดง

ความ

คิดเห็น

การรับฟัง

ความ

คิดเห็น

ความตั้งใจ

ในการ

ทำงาน

การมี

ส่วนร่วมใน

การอภิปราย

รวม

20

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

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

 ลงชื่อ……………………………………………ผู้สังเกต 

  (………………………………………….) 

  ....………./……………/……….... 

เกณฑ์การให้คะแนน

 4 หมายถึง ดีมากหรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 

 3 หมายถึง  ดหีรอืปฏบิตับิางครัง้ 

 2 หมายถึง  พอใชห้รอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 

 1 หมายถึง  ปรับปรุงหรือไม่ปฏิบัติเลย 
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม  

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เน้นทักษะการแสวงหา

ความรู้ การสังเกต การสำรวจ กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ   

ใช้กระบวนการคิด และการหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล จนเกิดความคิดรวบยอด 

สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ชี้แนะ ช่วยเหลือ 

และแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

 1.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรยีน 

ซึง่อาจเกดิขึน้เองจากเรือ่งทีส่งสยั จากความสนใจของตวัผูเ้รยีนเอง หรอืเกดิจาก  

การอภปิรายภายในกลุม่ เรือ่งทีน่า่สนใจอาจมาจากเหตกุารณท์ีก่ำลงัเกดิขึน้ ในชว่ง

เวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรียนมาแล้วเป็นตัวกระตุ้น  

ใหผู้เ้รยีนสรา้งคำถาม กำหนดประเดน็ทีจ่ะศกึษา  

 1.2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) เป็นการทำความเข้าใจ  

ในประเด็นหรือคำถามที่สนใจศึกษาอย่างถ่องแท้ แล้วให้มีการวางแผนกำหนด

แนวทางในการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ 

ลงมือปฏิบัติ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ขั้นนี้จะเปิด

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสบืเสาะหาความรู ้(Inquiry Process) 
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โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้แนวคิดที่มีอยู่แล้วมาจัดความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำลังจะ

เรียนให้เข้าเป็นหมวดหมู่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดลอง การสำรวจสืบค้น

ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์การทำกจิกรรมภาคสนาม การใชค้อมพวิเตอร ์เพือ่ชว่ย

ในการสร้างสถานการณ์จำลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือ  

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในขั้นต่อไป  

 1.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ในขั้นนี้กิจกรรม  

หรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการนำความรู้ที่รวบรวมมาแล้วในขั้นที่ 2 มาใช้เป็น

พื้นฐานในการศึกษาหัวข้อหรือแนวคิดที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อได้ข้อมูลอย่าง  

เพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแล้ว จึงนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ 

แปลผล สรปุผล และนำเสนอผลทีไ่ดใ้นรปูแบบตา่งๆ เชน่ บรรยายสรปุ สรา้งแบบ

จำลองหรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้เป็นไปได้หลายทาง เช่น 

สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นที่กำหนดไว้ แต่ไม่ว่าผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้

และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้  

 1.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ในขั้นนี้จะเน้นให้ผู้ เรียน  

ได้นำความรู้หรือข้อมูลจากขั้นที่ผ่านมาแล้วในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ไปเชื่อมโยง

กับความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือข้อสรุป  

ที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ ได้มาก

แสดงว่าข้อจำกัดน้อย ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ ทำให้เกิดความรู้  

กวา้งขวางขึน้ กจิกรรมสว่นใหญอ่าจเปน็การอภปิรายภายในกลุม่ตนเอง เพือ่ลงขอ้สรปุ

ทีแ่สดงถงึความเขา้ใจใชท้กัษะกระบวนการและความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูต้า่งๆ 

ทีเ่กดิขึน้ จะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสปรบัแนวความคดิหลกัของตนเองในกรณทีีไ่ม่

สอดคลอ้งหรอืคาดเคลือ่นจากขอ้เทจ็จรงิ 
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 1.5  ขั้นการประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู ้ 

ของผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการตา่งๆ วา่มคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด 

และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ การนำความรู้หรือแบบจำลองไปใช้

อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ นำไปสู่ข้อโต้แย้งหรือ  

ขอ้จำกดั ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิประเดน็หรอืคำถาม หรอืปญัหาทีต่อ้งการสำรวจตรวจสอบ

ต่อไป ทำให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry Cycle 

กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ จงึชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ัง้เนือ้หา หลกัการ 

และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการ

เรียนรู้ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิดได้ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สมบัติของพีระมิดมาสร้างสรรค์  

เป็นผลงานได้ 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 3.2 สาระที่ 3 เรขาคณิต 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  

สองมิติและสามมิติ 

  ตัวชี้วัด 

  ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด   

   ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
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 3.3 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา   

การใหเ้หตผุล การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร ์ และการนำเสนอ 

การเชือ่มโยงความรูต้า่งๆ ทางคณติศาสตร ์และเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ 

และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

  ตัวชี้วัด 

  ค 6.1 ม.3/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 

  ค 6.1 ม.3/2 ใชค้วามรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์  

   และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์  

   ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล  

   ได้อย่างเหมาะสม 

  ค 6.1 ม.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ  

   สื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ  

   ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

  ค 6.1 ม.3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนำ  

   ความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

   ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 

  ค 6.1 ม.3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) ขั้นการสร้างความสนใจ(Engagement)

   1.1) ครูนำภาพรูปตึก อาคารแบบต่างๆ ที่ ใช้รูปทรง

เรขาคณติมาประยกุตใ์ชใ้นการกอ่สรา้งใหน้กัเรยีนด ู แลว้สนทนา ซกัถามเกีย่วกบั

รูปทรงต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรง

สามเหลี่ยม  

   1.2) ครูนำภาพรูปเรขาคณิตทั้งรูปเรขาคณิตสองมิติ และ  

รูปเรขาคณิตสามมิติมาให้นักเรียนดูแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างและ  

ความคล้ายคลึงกัน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 

    ครู  :  รูปเรขาคณิตสองมิติมีรูปอะไรบ้าง 

    นักเรียน :  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม   

      รูปหกเหลี่ยม และรูปวงกลม  

    ครู :  รูปเรขาคณิตสามมิติมีรูปอะไรบ้าง 

    นักเรียน  :  ปริซึม พีระมิด กรวย ทรงกลม และ  

      ทรงกระบอก  

    ครู  :  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต  

      สามมติแิตกตา่งกนัและมคีวามสมัพนัธก์นั  

      อย่างไรบ้าง 

    นักเรียน  :  ความแตกต่าง คือ รูปเรขาคณิตสองมิติ  

      จะมีเพียงความกว้างและความยาว แต่รูป  

      เรขาคณิตสามมิตินอกจากจะมีความกว้าง   

      ความยาวเหมือนรูปเรขาคณิตสองมิติแล้ว   
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      ยังมีความสูงหรือความลึกอีกด้วย และ  

      ความสมัพนัธ ์ คอื สว่นประกอบแตล่ะดา้น  

      ของรปูเรขาคณติสามมติจิะเปน็รปูเรขาคณติ  

      สองมิติด้วย 

  2) ขั้นสำรวจและค้นหา(Exploration)

   2.1) แบง่นกัเรยีนเปน็กลุม่ กลุม่ละ 5 - 6 คน คละความสามารถ 

และให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม 

   2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กัน ช่วยกันสำรวจสิ่งของ

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรียน แล้วบันทึกภาพหรือวาดภาพ   

นำเสนอเป็นข้อมูลจัดหมวดหมู่แยกประเภทตามรูปทรงเรขาคณิตอย่างน้อย

ประเภทละ 10 รายการ  

  3) ขั้นอธิบาย(Explanation)

   3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนนำเสนอผลการศึกษา   

โดยครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัตรวจสอบความถกูตอ้งของคำตอบ ถา้นกัเรยีนนำเสนอ  

ไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจน ครูช่วยเติมเต็มให้ 

   3.2) ครูนำภาพต่อไปนี้ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบ

คำถาม ดังนี้ 
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    ครู  : ภาพเหล่านี้ เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด   

      พร้อมให้เหตุผล 

    นักเรียน : รูปเรขาคณิตสามมิติ เพราะมีความสูง  

      หรือความลึก 

    ครู : นกัเรยีนชว่ยกนัพจิารณาภาพทีค่รนูำมานัน้  

      มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร เพราะอะไร 

    นักเรียน  :  มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ หน้าทุกหน้า  

      เปน็รปูสามเหลีย่ม มยีอดแหลมและมจีดุยอด  

      ร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น  

   3.3) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของ  

ความคลา้ยคลงึ หรอืความสมัพนัธข์องภาพทีค่รนูำมาใหด้ ู เปน็รปูเรขาคณติสามมติ ิ  

ที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม หรือรูปหลายเหลี่ยมที่มี  

จุดยอดไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี  

จุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม เรียกว่า พีระมิด 

  4) ขั้นขยายความรู้(Elaboration)

   4.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะ

ของพีระมิด และร่วมกันปฏิบัติงานโดยช่วยกันคิด ช่วยกันหาคำตอบ   

และปรึกษากันภายในกลุ่ม แล้วบันทึกคำตอบลงในใบกิจกรรมที่ 1 และ  

ใบกิจกรรมที่ 2 

   4.2) นักเรียนร่วมกันสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการทำกิจกรรม

ครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลักษณะของพีระมิด 

   4.3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

ลกัษณะของพรีะมดิวา่ รปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานเปน็รปูสามเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่ม 
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รูปห้าเหลี่ยม หรือรูปหลายเหลี่ยมที่มีจุดยอดไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และ  

หน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม เรียกว่า พีระมิด 

   4.4) นักเรียนศึกษารูปภาพเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและคำอธิบาย  

เกี่ยวกับลักษณะของพีระมิด ดังนี้  

   ให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบรูปต่อไปนี้ว่ารูปใดเป็นรูป

พีระมิด รูปใดไม่เป็นพีระมิด เพราะเหตุใด 

1. 

4. 

7. 

2. 

5. 

8. 

3. 

6. 

9. 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง 6�

  5) ขั้นประเมินความรู้(Evaluation)

   5.1) นกัเรยีนทำใบกจิกรรมที ่3 เปน็รายบคุคล แลว้ใหช้ว่ยกนั

เฉลยคำตอบบนกระดาน ครูใช้คำถามตรวจสอบความถูกต้อง 

   5.2) มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากชื่อประเทศ  

ในกลุ่มอาเซียน แล้วไปค้นหาสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆ โดย  

สถาปตัยกรรมนัน้ตอ้งมลีกัษณะของพรีะมดิปรากฏในการสรา้ง กลุม่ละ 1 ประเทศ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

   5.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรม โดย

ใช้ความรู้เรื่องพีระมิดมาเป็นองค์ประกอบของแบบจำลอง กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) ภาพเกี่ยวกับพีระมิด 

  2) ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของพีระมิด 

  3) ใบกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของพีระมิด 

  4) ใบกิจกรรมที่ 2 สำรวจพีระมิด 

  5) ใบกิจกรรมที่ 3 รูปคลี่ของพีระมิดเป็นอย่างไร 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ตรวจผลงานใบกิจกรรมที่ 1  

  2) ตรวจผลงานใบกิจกรรมที่ 2  

  3) ตรวจผลงานใบกิจกรรมที่ 3  

  4) ตรวจผลงานสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรม 

  5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
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5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีวิธีการ  

สร้างความรู้และทกัษะการคิด ด้วยการศึกษา สืบค้น เสาะหาความรู้ด้วยวธิีการ

ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย สามารถ  

นำความรูต้า่งๆ มาสงัเคราะหเ์ปน็องคค์วามรู ้ ประยกุตใ์ชค้วามรู ้ และเกดิความคดิ

สร้างสรรค์ได้ 

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้: ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของพีระมิด  

 6.2 สมรรถนะ: ผูเ้รยีนมทีกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะการคดิสงัเคราะห ์

และความคิดสร้างสรรค์ 

 6.3 คุณลักษณะ: ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 นางชุติกาญจน์ โกมาสถิต  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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❖ ใบความรู้เรื่องลักษณะของพีระมิด

❖ ใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของพีระมิด

❖ เฉลยใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของพีระมิด

❖ ใบกิจกรรมที่2สำรวจพีระมิด

❖ เฉลยใบกิจกรรมที่2สำรวจพีระมิด

❖ ใบกิจกรรมที่3รูปคลี่ของพีระมิด

❖ เฉลยใบกิจกรรมที่3รูปคลี่ของพีระมิด

❖ เกณฑ์การประเมินการทำงานกลุ่ม

❖ เกณฑ์การประเมินการสร้างแบบจำลองพีระมิดของ

 สถาปัตยกรรม



ภาคผนวก 





เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง 6�

ใบความรู้
เรื่องลักษณะของพีระมิด

 

 สิ่งของเครื่องใช้รอบๆ ตัวเรามีหลายอย่างที่มีลักษณะเป็นพีระมิด 

เช่น ที่ทับกระดาษ การห่อขนมเทียน การห่อของขวัญ เป็นรูปพีระมิด

ฐานสี่เหลี่ยม ศาลาหกเหลี่ยม ศาลาแปดเหลี่ยมมีหลังคา เป็นพีระมิด  

ฐานหกเหลี่ยม และพีระมิดฐานแปดเหลี่ยม เป็นต้น 

 การเรียกชื่อพีระมิด นิยมเรียกชื่อตามลักษณะรูปเหลี่ยมของฐาน 

ตัวอย่างเช่น พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม เป็นต้น 

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 

พีระมิดฐานแปดเหลี่ยม พีระมิดฐานหกเหลี่ยม 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง66

 ส่วนประกอบของพีระมิดมีดังนี้ 

 พีระมิด แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. พีระมิดตรง หมายถึง 

พรีะมดิทีม่ฐีานเปน็รปูเหลีย่มดา้นเทา่

มุมเท่า มีสันยาวเท่ากันทุกเส้น จะมี  

สูงเอียงทุกเส้นยาวเท่ากัน และ  

สว่นสงูตัง้ฉากกบัฐานทีจ่ดุซึง่อยูห่า่งจาก  

จุดยอดมุมของรูปเหลี่ยมที่เป็นฐาน  

เป็นระยะเท่ากัน มีหน้าทุกหน้าเป็น

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

 

 

 2. พีระมิดเอียง หมายถึง 

พีระมิดที่มีสันทุกสันยาวไม่เท่ากัน   

สูงเอียงทุกเส้นยาวไม่เท่ากัน 

 

ยอด 

ส่วนสูง 

สูงเอียง 

สัน 

หน้า 

ฐาน 

พีระมิดตรง

ยอด 

ส่วนสูง 

สูงเอียง 

สัน 

หน้า 

ฐาน 

พีระมิดเอียง



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ใบกิจกรรมที่1
ส่วนประกอบของพีระมิด

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนพิจารณารูปพีระมิด แล้วเติมคำตอบ 

2 
4 

3 

1 

6 

5 

 จากรูปพีระมิดที่กำหนดให้ จงเติมคำตอบตามหมายเลขต่อไปนี้ 

 หมายเลข 1 เรียกว่า ...................................................................................  

 หมายเลข 2 เรียกว่า....................................................................................  

 หมายเลข 3 เรียกว่า....................................................................................  

 หมายเลข 4 เรียกว่า....................................................................................  

 หมายเลข 5 เรียกว่า....................................................................................  

 หมายเลข 6 เรียกว่า....................................................................................  



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง6�

2. ให้นักเรียนวาดภาพพีระมิดและรูปคลี่ของพีระมิดที่นักเรียนวาดนั้น   

 มาอย่างละ 1 รปู 

พีระมิด ชื่อ..................................... รูปคลี่ของพีระมิด 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง 6�

เฉลยใบกิจกรรมที่1
ส่วนประกอบของพีระมิด

 

1. จากรูปพีระมิดที่กำหนดให้ จงเติมคำตอบตามหมายเลขต่อไปนี้ 

 หมายเลข 1 เรยีกวา่ ฐานของพีระมิด ซึ่งจะต้องเป็นรูปเหลี่ยม เช่น   

    รปูสามเหลีย่ม รูปสี่เหลี่ยม เป็นต้น การเรียกชื่อ  

    พีระมิดจะเรียกตามลักษณะของฐาน กล่าวคือ   

    ถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะเรียกพีระมิดนั้นว่า   

    พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดในรูปที่กำหนด  

    ให้เรียกว่า พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 

 หมายเลข 2 เรียกว่า ยอดของพีระมิด ซึ่งเป็นจุดๆ หนึ่งที่ไม่ได้อยู่บน  

    ระนาบเดียวกันกับฐาน 

 หมายเลข 3 เรียกว่า หน้าของพีระมิด ซึ่งจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยม   

    จำนวนหน้าของพีระมิดเท่ากับจำนวนเหลี่ยม  

    ของฐาน และหนา้ทกุหนา้จะต้องมีจุดมุมร่วมกัน  

    ที่ยอดของพีระมิด 

 หมายเลข 4 เรยีกวา่ สันของพีระมิด แต่ละหน้าของพีระมิดจะมีสัน  

    เปน็ดา้นสองดา้นของหน้านั้น ซึ่งเป็นด้านประชิด  

    มุมที่ยอดของพีระมิด 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง�0

 หมายเลข 5 เรียกว่า สว่นสงูของพรีะมดิ เปน็สว่นของเสน้ตรงลากจาก  

    ยอดของพีระมิดไปตั้งฉากกับฐานของพีระมิด 

 หมายเลข 6 เรียกว่า สงูเอยีงของพรีะมดิ แทนสว่นสงูของหนา้แตล่ะหนา้  

    ของพีระมิด ซึ่งอาจจะยาวไม่เท่ากัน 

 

2. ให้นักเรียนวาดภาพพีระมิดและรูปคลี่ของพีระมิดที่นักเรียนวาดนั้น   

 มาอย่างละ 1 รูป 

 (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง ��

ใบกิจกรรมที่2
สำรวจพีระมิด

 

คำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณารูปของพีระมิด แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

E 

D C 

A 

1. ฐานของพีระมิดนี้คือรูปเหลี่ยมใด 

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

2. พีระมิดรูปนี้มีกี่หน้า และมีกี่สัน  

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

3. หน้าของพีระมิดรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด 

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

4. หนา้ทกุหนา้ของพรีะมดินีเ้ทา่กนัทกุประการหรอืไม ่หนา้คูใ่ดบา้งทีเ่ทา่กนั  

 ทุกประการ 

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

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

5. จงอธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิด ตามความเข้าใจของนักเรียน 

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

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

B 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง��

 เฉลยใบกิจกรรมที่2
สำรวจพีระมิด

1. ฐานของพีระมิดนี้คือรูปเหลี่ยมใด 

 ตอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

2. พีระมิดรูปนี้มีกี่หน้า และมีกี่สัน 

 ตอบ มีหน้า 4 หน้า และมีสัน 4 สัน  

3. หน้าของพีระมิดรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด 

 ตอบ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

4. หนา้ทกุหนา้ของพรีะมดินีเ้ทา่กนัทกุประการหรอืไม ่หนา้คูใ่ดบา้งทีเ่ทา่กนั   

 ทุกประการ 

 ตอบ หน้าทุกหน้าไม่เท่ากันทุกประการ หน้าที่เท่ากันทุกประการ คือ   

  Δ AEB กับ Δ CED และ Δ AED กับ Δ BEC  

5. จงอธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิด ตามความเข้าใจของนักเรียน   

 (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 แนวการตอบ

 พรีะมดิทีม่ฐีานเปน็รปูเหลีย่มดา้นเทา่มมุเทา่ มสีนัยาวเทา่กนัทกุเสน้จะมี

สงูเอยีงทุกเส้นยาวเท่ากัน และส่วนสูงตั้งฉากกับฐานที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

จุดยอดมุมของรปูเหลีย่มทีเ่ปน็ฐานเปน็ระยะเทา่กนั มหีนา้ทกุหนา้เปน็รปู

สามเหลีย่มหนา้จัว่ 
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ด้านการคิดขั้นสูง ��

ใบกิจกรรมที่3
รูปคลี่ของพีระมิด

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณารูปคลี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 

1. รูปคลี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นรูปคลี่ของพีระมิดใด 

1. 2. 

3. 4. 

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

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

2. นกัเรยีนมวีธิสีงัเกตอยา่งไร จงึจะทราบวา่รปูคลีน่ีเ้ปน็รปูคลีข่องพรีะมดิใด 

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

 ................................................................................................................... 
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เฉลยใบกิจกรรมที่3
รูปคลี่ของพีระมิด

 

1. รูปคลี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นรูปคลี่ของพีระมิดใด 

1. 2. 

3. 4. 

.....พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส..... .....พีระมิดฐานสามเหลี่ยม..... 

.…พีระมิดฐานหกเหลี่ยม…. ..…พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม…. 

2. นกัเรยีนมวีธิสีงัเกตอยา่งไร จงึจะทราบวา่รปูคลีน่ีเ้ปน็รปูคลีข่องพรีะมดิใด   

 (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 แนวการตอบสังเกตจากฐาน 
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ด้านการคิดขั้นสูง ��

เกณฑ์การประเมินการทำงานกลุ่ม

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคะแนน
นำ้หนกั

คะแนน

รวม
4 3 2 1

1. ความร่วมมือ สมาชิกในกลุ่ม

ทุกคนร่วมมือ

กันทำงาน  

มกีารประสานงาน 

ทีด่ ีเปดิโอกาส 

ใหส้มาชกิกลุม่อืน่ 

มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรม

ตลอดเวลา

การนำเสนอ 

สมาชิกในกลุ่ม

ทุกคนร่วมมือ 

กันทำงาน  

ส่วนใหญ่มีการ

ประสานงาน  

ที่ดี เปิดโอกาส

ใหส้มาชกิกลุม่อืน่ 

มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรม 

บางช่วงของ

การนำเสนอ 

สมาชิกในกลุ่ม 

ทุกคนทำงาน 

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แต่ยังขาดการ

ประสานงาน 

ในกลุ่ม  

เปิดโอกาสให้

สมาชิกกลุ่มอื่น

มีส่วนร่วม 

น้อยมากในช่วง

ของการนำเสนอ 

สมาชิกในกลุ่ม 

บางคน 

ไม่ทำงานกลุ่ม 

ขาดการ

ประสานงาน 

สมาชิกกลุ่มอื่น

ไม่มีโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ในช่วงของ

การนำเสนอ 

1 4 

2. การวางแผน 

    การทำงาน 

มีการกำหนด 

ขั้นตอนการ 

ทำงานที่ชัดเจน

ตัง้แตเ่ริม่ทำงาน 

จนกระทั่งเห็น

ผลงานสมบูรณ์ 

มีการกำหนด 

ขั้นตอนการ 

ทำงานค่อนข้าง

ชัดเจนตั้งแต่ 

เริ่มการทำงาน 

จนกระทั่งเห็น 

ผลงานสมบูรณ์ 

มีการกำหนด 

ขั้นตอนการ 

ทำงาน แต่ยังมี 

ความสำเร็จ 

ของงานไม่ค่อย

สมบูรณ์ 

มีการกำหนด 

ขั้นตอนการ 

ทำงานไมช่ดัเจน 

ทำให้ผลงาน 

ไม่สมบูรณ์ 

2 8 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง�6

เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน 16 - 20 หมายถึง ดีมาก 

 คะแนน 12 - 15 หมายถึง  ดี 

  คะแนน 8 - 11 หมายถึง  พอใช้ 

  คะแนน 4 - 7 หมายถึง  ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน

 ตั้งแต่ระดับพอใชข้ึ้นไป 

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคะแนน
นำ้หนกั

คะแนน

รวม
4 3 2 1

3. การแสดง 

    ความคดิเหน็ 

สมาชิกทุกคน 

ร่วมแสดง 

ความคิดเห็น 

สมาชกิสว่นใหญ่ 

ร่วมแสดง  

ความคิดเห็น 

สมาชิก 

ส่วนน้อย 

ร่วมแสดง  

ความคิดเห็น 

สมาชิกไม่ให้ 

ความร่วมมือ 

ในการแสดง

ความคิดเห็น 

1 4 

4. การแบง่หนา้ท่ี     

    ความรบั 

     ผดิชอบ   

     ภายในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคน 

ทำงานที่ได้รับ 

มอบหมาย 

จนเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ 

ทันเวลา 

สมาชกิสว่นใหญ่ 

ทำงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

จนเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ 

สมาชิกบางคน 

ไม่ทำหน้าที่ 

ตามที่ได้รับ  

มอบหมาย 

งานเสร็จ  

แต่ไม่ค่อย

สมบูรณ์ 

ทันเวลา 

สมาชิกไม่มี 

ความรบัผดิชอบ 

ทำให้งาน 

ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย 

1 4 

รวม 20
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เกณฑ์การประเมิน
การสร้างแบบจำลองพีระมิดของสถาปัตยกรรม

ประเดน็การประเมนิ
ระดับคะแนน

น้ำหนัก รวม
4 3 2 1

1. นำความรู้เรื่อง 

พีระมิดมาใช้ 

ในการสร้าง

แบบจำลอง 

มีรูปทรง

พีระมิดเป็น

องค์ประกอบ

ของแบบจำลอง 

มากกวา่ 80% 

มีรูปทรง

พีระมิดเป็น

องค์ประกอบ

ของแบบจำลอง 

61 - 80% 

มีรูปทรง

พีระมิดเป็น

องค์ประกอบ

ของแบบจำลอง 

41 - 60% 

มีรูปทรง

พีระมิดเป็น

องค์ประกอบ

ของแบบจำลอง 

นอ้ยกวา่ 40% 

4 16 

2. ผลงานนำไป

ใช้ได้ 

ผลงานมขีนาด 

เหมาะสม  

สือ่ความหมาย 

ได้ดีชัดเจน 

ผลงานมขีนาด 

เหมาะสม  

สือ่ความหมาย

ได้ 

ผลงานมขีนาด

เหมาะสม  

ผลงานมขีนาด

ไม่เหมาะสม  

3 12 

3. มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

 

- ใช้วัสดุ  

ที่หางา่ย  

ไมท่ำลาย 

สิ่งแวดล้อม 

- ประหยัด  

ค่าใช้จ่าย 

- รูปแบบ 

แปลกใหม่ 

ไม่ซ้ำแบบใคร  

- มีความเด่น  

สะดุดตา 

- ใชว้สัดหุางา่ย

ไม่ทำลาย  

สิ่งแวดล้อม 

- ประหยัด  

ค่าใช้จ่าย 

- รูปแบบ

แปลกใหม่  

แต่ไม่สะดุดตา 

- ใช้วัสดุหา

ง่ายไม่ทำลาย

สิ่งแวดล้อม 

- ประหยัด 

ค่าใช้จ่าย 

แตไ่มแ่ปลกใหม่ 

- ใช้วัสดุหา

ง่ายไม่ทำลาย

สิ่งแวดล้อม

แตไ่มป่ระหยดั 

ค่าใช้จ่าย 

ไม่แปลกใหม่ 

3 12 
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เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน 39 - 48 หมายถึง ดีมาก 

 คะแนน  26 - 38 หมายถึง ดี 

 คะแนน  13 - 25 หมายถึง พอใช้ 

 คะแนน  1 - 12 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน 

 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ประเดน็การประเมนิ
ระดับคะแนน

น้ำหนัก รวม
4 3 2 1

4. ทำงานเสร็จ

ภายในเวลา 

ที่กำหนด 

ทำงานเสร็จ 

ภายในเวลา  

ที่กำหนด  

โดยทุกคน  

มีส่วนร่วม 

ทำงานเสร็จ 

ภายในเวลา  

ที่กำหนด  

และส่วนใหญ่

มีส่วนร่วม  

 

ทำงานเสร็จ 

ส่งตามเวลา 

ที่กำหนด 

ส่วนน้อย  

ที่มีส่วนร่วม  

 

 

ทำงานเสร็จ 

ไม่ตามเวลา 

ขาดการ

ทำงานร่วมกัน 

2 8 

รวม 48
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method) เป็นวิธี  

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ  

และเป็นผู้วางแผนการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษา  

หรือเสนอแนะแนวทาง ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน   

คือ วางแผนการดำเนินงานด้วยการเขียนโครงงานเสนอผู้สอน เมื่อได้รับ  

การอนุมัติก็จะดำเนินงานตามแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปแผนการ  

ดำเนินงานและรายงานผล รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 โครงงานมลีกัษณะสำคญั คอื เปน็เรือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจ เปน็ปญัหาขอ้สงสยั  

หรือเป็นเรื่องใหม่ของสังคมและต้องการคำตอบ มีการบูรณาการการเรียนรู้  

ที่ใช้ทักษะหลากหลาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการใช้ทักษะชีวิต เป็นการศึกษา

ข้อมูลรอบด้าน หลากหลาย ลึกซึ้ง โครงงานจึงทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่อง การเลือกวิธีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ กระบวนการ

เรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดม้วีถิชีวีติประชาธปิไตย คอื มกีารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่   

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เอื้ออาทรกัน มีเหตุผล มีการแสดง  

ความคิดเห็น ได้ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม มีความเท่าเทียมกันในการแสดงออก

และมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ได้ฝึกความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการทำงาน  

และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  

ซึ่งกันและกัน สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นหรือในชีวิตจริงได้ 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบโครงงาน (Project Method) 
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2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานและนำเสนอการทำโครงงาน

วทิยาศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง 

 2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห ์ และทักษะการคิด  

แกป้ญัหา 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง
 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 3.2 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ  

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

  ตัวชี้วัด 

  ว 6.1 ม.2/10 สืบค้น สร้างแบบจำลอง และอธิบายโครงสร้าง  

   และองค์ประกอบของโลก 

 3.3 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 

และจติวทิยาศาสตรใ์นการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์  

ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญม่รีปูแบบทีแ่นน่อน สามารถอธบิายและตรวจสอบได ้

ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์   

เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
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  ตัวชี้วัด 

  ว 8.1 ม.2/1 ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญ  

   ในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง  

   ที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

  ว 8.1 ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ  

   วางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 

  ว 8.1 ม.2/3 เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิง  

   ปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ  

   ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

  ว 8.1 ม.2/4 รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณ  

   และคุณภาพ 

  ว 8.1 ม.2/5 วิ เคราะห์และประเมินความสอดคล้องของ  

   ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือ  

   ขดัแยง้กบัสมมตฐิาน และความผดิปกตขิองขอ้มลู  

   จากการสำรวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ม.2/6 สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผล  

   หรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ม.2/7 สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ  

   ในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ ได้ไปใช้  

   ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด   

   กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน  

   ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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  ว 8.1 ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจ  

   ตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ   

   ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้และยอมรบัการเปลีย่นแปลง  

   ความรูท้ีค่น้พบ เมือ่มขีอ้มลูและประจกัษพ์ยานใหม ่ 

   เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 

  ว 8.1 ม.2/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบาย  

   เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ  

   โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) ขั้นกำหนดปัญหาหรือสำรวจความสนใจ

   ครูเสนอสถานการณ์จากกิจกรรมยามเช้า หรือกิจกรรมฐาน

การเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อให้  

นกัเรยีนมคีวามตอ้งการใครเ่รยีนใครรู่ใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ โดยใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่

ระดมความคดิและรว่มกนัอภปิราย เพือ่นำไปสูก่ารกำหนดหวัขอ้ในการทำโครงงาน 

  2) ขั้นกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน

   ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนสามารถกำหนดจุดมุ่งหมาย

ในการทำโครงงานให้ชัดเจน จะทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบคำถามอะไร 

โดยครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนลำดับความคิดจนได้มาซึ่ งจุดมุ่ งหมาย  

ในการทำโครงงาน เช่น 

   (1) นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องการค้นคว้า   

หาคำตอบ 

   (2) นักเรียนจะทำโครงงานเพื่ออะไร และอย่างไร 

   (3) เป้าหมายความสำเร็จของโครงงานคืออะไร 
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  3) ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน

   นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนแก้ปัญหาหรือค้นหาคำตอบ   

แล้วนำเสนอแผนการดำเนินงานให้ครูพิจารณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และ  

ให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนในการทำโครงงานของนักเรียน โดยให้นักเรียน  

เขียนเค้าโครงตามแบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  

  4) ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา

   ใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตั ิแกป้ญัหา หรอืคน้หาคำตอบตามแผน  

การดำเนินงาน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะนำให้นักเรียน

รู้จักสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลดำเนินงานด้วยความมานะอดทน   

มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ ครูจะเข้าไปเกี่ยวข้อง  

เท่าที่จำเป็น นักเรียนเป็นผู้ใช้ความคิดความรู้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ  

ด้วยตนเอง ดังนี้ 

   (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามเค้าโครง  

ที่ได้ออกแบบไว้ และบันทึกผล 

   (2) นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผล  

ในรูปแบบการเขียนรายงานตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

   (3) นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอผลงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   (4) ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ ครู  

เน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบ ความสามัคคี การช่วยเหลือเพื่อนทำงาน   

การตรงต่อเวลา 
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  5) ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน

   ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักประเมินผลก่อนดำเนินการ 

ระหวา่งดำเนนิการ และหลงัดำเนนิการ คอื รูจ้กัพจิารณาวา่กอ่นทีจ่ะดำเนนิการ  

มีสภาพเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างที่ดำเนินการตามโครงงานนั้น   

ยงัมสีิง่ใดทีผ่ดิพลาดหรอืมขีอ้บกพรอ่งอยู ่ ตอ้งแกไ้ขอะไรอกีบา้ง มวีธิแีกไ้ขอยา่งไร 

เมื่อดำเนินการไปแล้วนักเรียนมีแนวคิดอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของ

การดำเนินงานโครงงาน นักเรียนได้ความรู้อะไร ได้ประโยชน์อย่างไร และ

สามารถนำความรู้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น หรือนำความรู้นั้นไปใช้  

ในชวีติไดอ้ยา่งไร โดยนกัเรยีนประเมนิโครงงานของตนเองหรอืใหเ้พือ่นรว่มประเมนิ 

จากนั้นผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซึ่งผู้ปกครองอาจจะมี

ส่วนร่วมในการประเมินด้วย 

  6) ขั้นสรุปรายงานผลและเสนอผลงาน

   เมื่อนักเรียนทำงานตามแผนและเก็บข้อมูลแล้วต้องทำ  

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และเขียนรายงาน เพือ่นำเสนอผลงาน ซึง่นอกเหนอื  

จากรายงานเอกสารแล้ว อาจมีแผนภูม ิ แผนภาพ กราฟ แบบจำลอง หรือ  

ของจริงประกอบการนำเสนอหรือจัดในรูปนิทรรศการ การแสดงละคร และ  

การใช้เทคโนโลย ี ฯลฯ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำแผงโครงงานที่จัดทำขึ้น  

มาจัดแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  2) แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  3) แผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  4) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน และวารสาร  

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อินเทอร์เน็ต 
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 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ประเมนิผลโครงงาน (ประเมนิตนเอง เพือ่นประเมนิ ครปูระเมนิ 

และผู้ปกครองประเมิน) 

  2) สังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ   

การทำงานกลุ่ม การทำงานรายบุคคล 

  3) ประเมินการทำงานกลุ่ม 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล 

สอดคล้องกับทักษะการวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการนำไปใช้ในชีวิต

ประจำวัน ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การรู้จักค้นคว้า  

หาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง การประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้: ผูเ้รยีนมบีทบาท มสีว่นรว่มในการจดักระบวนการเรยีนรู ้  

ได้ปฏิบัติจริง คิดเองทำเอง อย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ รู้จักวิธี

แสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

 6.2 สมรรถนะ: ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา 

และทักษะกระบวนการกลุ่ม 

 6.3 คุณลักษณะ : ผู้ เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน   

ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ 
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แหล่งที่มาของข้อมูล
 1. นางรัญจวน แพงแฮด โรงเรียนท่านางแนววิทยายน  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 25 

 2. คณะครู โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์3  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 3. นางจุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล  โรงเรียนนวมินราชูทิศ 

    สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 

 4. นางสาวสรินนา รักอนันตชัย  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 

 5. นายมงคล ม่วงน้อย  โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคเหนอื  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 39 

 6. นายทศพร ศรีสกุล  โรงเรียนวัดคีรีนาครัตนาราม 

  นางสาวศิริลักษณ์ สำแดงฤทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 7. นางสาวน้ำฝน วรฉัตร  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง ��

❖ แบบประเมินโครงงาน

❖ แบบประเมินการทำงานกลุ่ม



ภาคผนวก 
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แบบประเมินโครงงาน

ชื่อโครงงาน............................................................................กลุ่มที่.....................

ประเด็น

การประเมิน
รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

3 2 1

1. วิธีการศึกษา

ค้นคว้า 

1.1 การกำหนดปัญหา 

1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ 

1.3 การตั้งสมมติฐาน 

1.4 วิธีดำเนินการงาน 

1.5 การทำงานอย่างมีขั้นตอน 

  

2. เนื้อหาสาระ 

และประโยชน์ 

2.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง 

2.2 ผลที่ได้จากการศึกษา 

2.3 การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

2.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล 

  

3. การทำรายงาน 3.1 การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 

3.2 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ 

3.3 การอภิปรายและสรุปผล 

  

4. การแสดงโครงงาน

และการนำเสนอ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการจัดแสดง 

โครงงาน 

  

รวม   



ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน 

     (....................................) 
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เกณฑ์การตัดสิน

รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

1. วิธีการศึกษาค้นคว้า 

   1.1 การกำหนดปัญหา 

 

เป็นเรื่องที่ใหม่/วิธีใหม่ 

และน่าสนใจ 

 

เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ 

แต่ไม่น่าในใจ 

 

ไม่ใช่เรื่อง/วิธีใหม่ 

   1.2 การกำหนด  

วัตถุประสงค์ 

เขียนวัตถุประสงค์ตรง

ประเด็น ชัดเจน

สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

เขียนวัตถุประสงค์ตรง

ประเด็น ไม่ชัดเจน  

แต่สอดคล้องกับ 

ชื่อเรื่อง 

เขียนวัตถุประสงค์  

ไม่ตรงประเด็น   

ไม่สอดคล้องกับ  

ชื่อเรื่อง 

  1.3 การตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐาน  

ได้สอดคล้องกับปัญหา 

มีการศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูล ประกอบการ  

ตั้งสมมติฐาน 

ตั้งสมมติฐาน  

ได้สอดคล้องกับปัญหา

บางส่วน มีการศึกษา

ข้อมูลประกอบการ  

ตั้งสมมติฐานเล็กน้อย 

ตั้งสมมติฐาน  

ไม่สอดคล้องกับปัญหา 

   1.4 วธิกีารดำเนนิงาน ใช้เทคนิคออกแบบ

เหมาะสม ใช้งาน  

ได้จริง 

ขาดเทคนิคช่วยในการ

ออกแบบ แต่ยังใช้งาน

ได้จริง 

ขาดเทคนิคในการ

ออกแบบใช้งานไม่ได้ 

   1.5 การทำงานอยา่ง  

มขีัน้ตอน 

มีการวางแผนการจัด

ลำดับการทำงาน  

การแบ่งงานชัดเจน  

ใช้ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

มีการวางแผน ไม่มี  

การจดัลำดบัการทำงาน 

การแบ่งงานชัดเจน  

ใช้ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

ไม่มีการวางแผน  

การจดัลำดบัการทำงาน 

การแบ่งงานไม่ชัดเจน

และไม่ใช้ทักษะ

กระบวนการ  

ทางวิทยาศาสตร์ 
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รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

2. เนือ้หาสาระ   

และประโยชน ์

   2.1 เนือ้หาสาระถกูตอ้ง 

 

 

มีการจัดกระทำเนื้อหา

สอดคล้องกับเรื่อง  

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

ครบถ้วน 

 

 

มีการจัดกระทำเนื้อหา

สอดคล้องกับเรื่อง  

ไม่ถูกต้อง 

 

 

มีการจัดกระทำเนื้อหา

ไม่สอดคล้องกับเรื่อง 

   2.2 ผลทีไ่ดจ้ากการ

ศกึษา 

ผลจากการศึกษา  

น่าเชื่อถือ 

ผลจากการศึกษา  

น่าเชื่อถือเป็นบางส่วน 

ผลจากการศึกษา  

ไม่น่าเชื่อถือ 

   2.3 การนำไปใชใ้นชวีติ

ประจำวนั 

การใช้งานได้จริง 

ประยุกต์ใช้อย่าง  

หลากหลาย 

การใช้งานได้ 

แตไ่มแ่ขง็แรง ประยกุตไ์ด ้

ไม่หลากหลาย 

ใช้งานไม่ได้ 

   2.4 หลกัฐานการเกบ็

ขอ้มลู 

มีร่องรอย หลักฐาน

การเก็บข้อมูลสมบูรณ์ 

ครบถ้วน 

มีร่องรอย หลักฐาน

การเก็บข้อมูลบางส่วน 

ไม่มีร่องรอย หลักฐาน

การเก็บข้อมูล 

3. การทำงาน 

   3.1 การใชภ้าษา การใช้

ศพัทท์างวทิยาศาสตร ์

 

เลือกใช้คำถูกตามหลัก

ภาษา กระชับ รัดกุม 

พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด 

 

เลือกใช้คำไม่ถูกตาม

หลักภาษา พิมพ์ผิด   

1 - 9 คำ 

 

เลือกใช้คำไม่ถูกตาม

หลักภาษา พิมพ์ผิด   

มากกว่า 10 คำขึ้นไป 

   3.2 ขอ้มลูถกูตอ้ง 

อา้งองิตามหลกัการ 

มีการอ้างอิงหลักการ 

ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูล

หลากหลาย เขียน

บรรณานุกรม  

ถูกต้องตามหลักสากล 

มีการอ้างอิงหลักการ 

ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูล

ไม่หลากหลาย เขียน

บรรณานุกรม  

ไม่ถูกต้องตาม  

หลักสากล 

ไมม่กีารอา้งองิหลกัการ 

ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูล

ไม่หลากหลาย เขียน

บรรณานุกรม  

ไม่ถูกต้องตาม  

หลักสากล 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง��

รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

   3.3 การอภปิรายและ

สรปุผล 

มีการวิเคราะห์  

และสรุปผลสอดคล้อง

กับข้อมูล 

มีการวิเคราะห์แต่  

สรุปผลไม่สอดคล้อง  

กับข้อมูล 

ขาดการวิเคราะห์  

แต่มีการสรุปผลข้อมูล 

4. การแสดงโครงงานและ

การนำเสนอความคดิรเิริม่

สรา้งสรรคข์องการจดั

แสดงโครงงาน 

ใช้เทคนิคในการ

ตกแต่งอย่างเหมาะสม 

หัวข้อมองเห็นชัดเจน 

ประณีตสวยงาม   

นำเสนออย่างเป็น  

ขั้นตอน 

ใช้เทคนิคในการตกแต่ง

ไม่เหมาะสม หัวข้อมอง

เห็นไม่ชัดเจน   

ไม่ประณีตสวยงาม   

นำเสนอไม่เป็นขั้นตอน 

ใช้เทคนิคในการ

ตกแต่งบ้าง   

หัวข้อไม่ชัดเจน   

นำเสนอไม่เป็นขั้นตอน 

รวม 

เกณฑ์การตัดสิน

 คะแนน 27 - 39 หมายถึง ดีมาก 

 คะแนน 14 - 26 หมายถึง  ดี 

  คะแนน 1 - 13 หมายถึง  พอใช้ 

เกณฑ์การผ่าน

 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
 

กลุ่มที่………ชั้น…………เรื่อง…………………………………. 

คำชี้แจงให้ครูผู้สอนประเมินการทำงานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน

 คะแนน 1 หมายถึง ไม่ปฏิบัติเลย 

 คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย 

 คะแนน 3 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 

 คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยๆ 

 คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำ 

เกณฑ์การตัดสิน

 ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 15 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การปฏิบัติงานของนักเรียน
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1

1. การวางแผนการทำงานร่วมกัน      

2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

4. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
และการแสดงความคิดเห็น 

     

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม     
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study 

Method) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง  

จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก ่ การศึกษาจากหนังสือ สื่อวีดิทัศน ์ และ  

การศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแล

และการแนะนำของครู ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. เลือกประเด็นที่จะศึกษา จัดกลุ่มผู้ เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือ  

อาจเป็นผู้เรียนคนเดียว ศึกษาค้นคว้าตามลำพัง ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นหรืออภิปราย และให้คำแนะนำใหัมีการร่วมมือกันเลือกประเด็น  

ในการศึกษาค้นคว้า 

 2. วางแผน ศึกษา ค้นคว้า โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

หรืออภิปราย และให้คำแนะนำให้มีการร่วมมือกันในการวางแผนที่จะศึกษา

ค้นคว้า 

 3. ปฏบิตักิจิกรรมทีเ่นน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ครดูแูลและใหค้วามชว่ยเหลอื

ในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน จัดหาและเสนอแนะแหล่งความรู้ ได้แก่ วัสดุ 

หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องใช้ รวมทั้งอาจแนะนำให้หาความรู้ได้จาก

การสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน 

 4. รายงานผลการศึกษาค้นคว้า หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมที่เน้น

การเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วผู้เรียนเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study Method) 
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2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการ

สื่อความหมายแสดงบุคลิกตัวละครและเรื่องราวต่างๆ ได้ 

 2.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ภาพโฆษณา   

โดยใช้งานทัศนศิลป์โน้มน้าวใจที่แปลกใหม่ และแก้ปัญหาสังคมได้ 

3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

 3.2 สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตาม  

จินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วเิคราะห ์วพิากษ ์วจิารณค์ณุคา่งานทศันศลิป ์

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้  

ในชีวิตประจำวัน 

  ตัวชี้วัด 

  ศ 1.1 ม.2/3 วาดภาพด้วย เทคนิคที่ หลากหลายในการ  

   สื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ 

  ศ 1.1 ม.2/7 บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  

   เพือ่โนม้นา้วใจ และนำเสนอตัวอย่างประกอบ 

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) นักเรียนชมสื่อโฆษณาที่เป็นภาพโปสเตอร์ประเภทต่างๆ   

ทั้งสื่อโฆษณาสินค้า สื่อกิจกรรมเพื่อสังคม สื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาสังคม 
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  2) ครูสนทนาซักถามถึงแนวทางการใช้ทัศนศิลป์ ในการ

ออกแบบสื่อโฆษณา 

  3) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 3 คน ร่วมกันศึกษาเอกสาร

ประกอบการเรียน ชุดทัศนศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ออกแบบโน้มน้าวใจ เป็นบันได  

สร้างคนดี การโน้มน้าวใจสังคมไทยร่มเย็น นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า

ขอ้มลูและภาพประกอบเกีย่วกบัปญัหาสงัคมจากสือ่ทีห่ลากหลาย เชน่ อนิเทอรเ์นต็ 

หนังสือ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

  4) ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายและให้  

คำแนะนำใหม้กีารร่วมมอืกนัในการวางแผนทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ในเรือ่งตา่งๆ ดแูล  

และให้ความช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน จัดหาและเสนอแนะ  

แหล่งความรู้ ได้แก่ วัสดุ หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่นักเรียนต้องใช้ รวมทั้ง  

อาจแนะนำให้ความรู้ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน 

  5) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำองค์ความรู้จากเอกสารประกอบ  

การเรียนมาวิเคราะห์ วิจารณ์ และร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ พร้อมทำ

กิจกรรมตามที่มอบหมาย 

   (1) การสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

โฆษณาโน้มน้าวใจ 

   (2) ข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับปัญหาสังคม 

   (3) วิธีการร่างแผนและออกแบบภาพโฆษณาโน้มน้าวใจ  

ให้ปลอดภัยจากปัญหาสังคม 

  6) ครูเน้นย้ำถึงปัญหาสังคม โดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติงาน 

เรื่อง ออกแบบโน้มน้าวใจ ให้ปลอดภัยจากปัญหาสังคม 
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  7) นักเรียนนำภาพผลงานเสนอในกลุ่มของตนเองเพื่อร่วมกัน  

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ประเมนิผลระหวา่งปฏบิตั ิ และนำผลมาปรบัปรงุพฒันาผลงาน  

เป็นภาพโฆษณาให้สมบูรณ์ โดยครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม 

  8) นำผลงานแต่ละกลุ่มมาจัดแสดงนิทรรศการ “ออกแบบ  

โนม้นา้วใจ ให้ปลอดภัยจากปัญหาสังคม” และรวบรวมส่งครู 

  9) นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียนในการใช้  

ทัศนศิลป์ในการแก้ปัญหาสังคม จัดทำเป็นรายงาน 

 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) ภาพโปสเตอร์ ตัวอย่างสื่อโฆษณา 

  2) เอกสารประกอบการเรียน ชุดทัศนศิลป์สร้างสรรค ์ เรื่อง 

ออกแบบโน้มน้าวใจ เป็นบันไดสร้างคนดี การโน้มน้าวใจสังคมไทยร่มเย็น 

  3) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ประเมินการทำงานกลุ่ม 

  2) ผลงานภาพวาด 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการนำหลักการทางทัศนศิลป์   

มาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ทางทัศนศิลป์ในการออกแบบภาพวาด

และภาพโฆษณา 
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 6.2 สมรรถนะ : ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิสงัเคราะห ์ทกัษะการประยกุตใ์ช้

ความรู้ และทักษะชีวิต 

 6.3 คุณลักษณะ : ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน   

มีจิตสาธารณะ 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 1. นางจิณณพัต จันทบูรณ์  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 

 2. นางอาพร นาไชยเวศน์ โรงเรียนชื่นชมวิทยาคาร 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 26 

 3. นางสาวอัญธิมา บัวด้วง โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 39 

 4. คณะครู โรงเรียนวัดม่วง   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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❖ แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

❖ แบบประเมินผลงาน



ภาคผนวก 
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แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................รหัสวิชา..............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่................. 

ชื่อกลุ่ม....................………..........................................………………………………….... 

สมาชิกในกลุ่ม 1. ............................................................................................ 

   2. ............................................................................................ 

   3. ............................................................................................ 

 

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทำงานของนักเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย ✓   

 ลงในช่องระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

รายการ
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1

1. การวางแผน      

 1.1  มีการปรึกษาหารือวางแผนในการทำงาน      

 1.2  มีการแจกแจงงานที่ทำและมองภาพรวม   

ของงานที่ทำได้ 

     

 1.3  มีการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และ

แนวทางในการทำงาน 

     

 1.4  มีการร่วมมือกันกำหนดเวลาในการทำงาน      

 1.5  มีการตรวจสอบการวางแผน      

2. การปฏิบัติงาน      

 2.1  มกีารชกัจงูใหส้มาชกิรว่มแรงรว่มใจ  

ในการทำงาน 
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รายการ
ระดับการปฏิบัติ
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 2.2  ทุกคนร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่มและ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     

 2.3  ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่ได้

กำหนดไว้และร่วมกันทำงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

     

 2.4  มีการปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ      

 2.5  ทุกคนช่วยเหลือกันในการควบคุมการ

ทำงานให้สำเร็จ 

     

3. การประเมินตนเอง     

 3.1  ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินขั้นตอน

การทำงาน 

     

 3.2  ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

 3.3  ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน  

ในกลุ่มของตนและกลุ่มอื่นๆ 

     

 3.4  ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิจารณ์ผลงาน  

ในกลุ่มของตนและกลุ่มอื่นๆ 

     

 3.5  ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปผล  

การดำเนินงานของกลุ่ม 

     

4. การปรับปรุงงาน     

 4.1  นักเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนในการ  

ปรับปรุงงาน และร่วมกันตรวจผลงาน  

ที่ทำอยู่เสมอ 

     

 4.2  นักเรียนร่วมกันกำหนดแก้ไขปัญหาในการ

ทำงาน และปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น 
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เกณฑ์การประเมิน

 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

รายการ
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1

 4.3  นักเรียนมีส่วนรวมในการแสดงความ  

คิดเห็นการทำงานของกลุ่ม 

     

 4.4  นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ 

และการทำงานของกลุ่ม 

     

 4.5  นักเรียนมีการเขียนแบบสรุปผลการ  

ปฏิบัติงาน และจัดทำรายงาน/นิทรรศการ 
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แบบประเมินผลงาน

ประเด็นการ

ประเมิน

คะแนน คะแนนรวม

205 4 3 2 1

1. รูปแบบ 

ผลงาน 

- รูปแบบ  

ผลงาน  

ถูกต้องตามที่

กำหนด 

- รูปแบบ

แปลกใหม่  

น่าสนใจ 

- รูปภาพมี

สีสันสวยงาม 

- รูปภาพ

สัมพันธ์กับ

เนื้อหา 

- รูปแบบ

แปลกใหม่  

น่าสนใจ 

- รูปภาพมี

สีสันสวยงาม 

- รูปภาพ

สัมพันธ์กับ

เนื้อหา 

- รูปภาพมี

สีสันสวยงาม 

- รูปภาพ

สัมพันธ์กับ

เนื้อหา 

- รูปภาพมี

สีสันสวยงาม 

- รูปภาพ

สัมพันธ์กับ

เนื้อหา 

บางส่วน 

- รูปภาพ

สัมพันธ์กับ

เนื้อหา 

น้อยมาก 

 

2. ภาษา - มีการใช้

ภาษาอย่าง  

ถูกต้อง 

- ประโยค

สอดคล้องกับ

เนื้อหา 

- สะกดคำ  

ถูกต้อง 

- มีการ  

เว้นวรรค   

โดยไม่ฉีกคำ 

- มีการใช้

ภาษาอย่าง

สร้างสรรค์ 

- ประโยค

สอดคล้องกับ

เนื้อหา 

- สะกดคำ  

ถูกต้อง 

- มีการ  

เว้นวรรค   

โดยไม่ฉีกคำ 

- มีการใช้

ภาษาอย่าง

สร้างสรรค์ 

- สะกดคำ  

ถูกต้อง 

- มีการ  

เว้นวรรค   

โดยไม่ฉีกคำ 

- มีการใช้

ภาษาอย่าง

สร้างสรรค์ 

- มีการ  

เว้นวรรค   

โดยไม่ฉีกคำ 

- มีการใช้

ภาษาอย่าง

สร้างสรรค์ 

- มีการใช้

ภาษาอย่าง

สร้างสรรค์ 
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ประเด็นการ

ประเมิน

คะแนน คะแนนรวม

205 4 3 2 1

3. เนื้อหา - เนื้อหา  

ถูกต้อง 

- เนื้อหา  

ตรงตาม  

หัวข้อเรื่อง 

- เนื้อหา  

เป็นไปตามที่

กำหนด 

- รายละเอียด

ครอบคลุม 

- เนื้อหา

สอดคล้อง 

- เนื้อหา  

ตรงตาม  

หัวข้อเรื่อง 

- เนื้อหา  

เป็นไปตามที่

กำหนด 

- รายละเอียด

ครอบคลุม 

- เนื้อหา

สอดคล้อง 

- เนื้อหา  

เป็นไปตามที่

กำหนด 

- รายละเอียด

ครอบคลุม 

- เนื้อหา

สอดคล้อง 

- รายละเอียด

ครอบคลุม 

- เนื้อหา

สอดคล้อง 

- เนื้อหา

สอดคล้อง 

 

4. เวลา ส่งผลงาน

ภายในเวลาที่

กำหนด 

ส่งผลงาน  

ช้ากว่า 1 วัน 

ส่งผลงาน  

ช้ากว่า 2 วัน 

ส่งผลงาน 

ช้ากว่ากำหนด 

3 วัน 

ส่งผลงาน  

ช้ากว่ากำหนด

เกิน 3 วัน  

ขึ้นไป 

 

รวม  

เกณฑ์การประเมิน

 คะแนน 16 - 20 หมายถึง ดีมาก 

 คะแนน 11 - 15 หมายถึง ดี 

 คะแนน 6 - 10 หมายถึง  พอใช้ 

 คะแนน 0 - 5 หมายถึง ปรับปรุง 
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1.แนวคิด/ทฤษฎี

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method)   

เป็นวิธีสอนที่ครูผู้สอนแสดงให้ผู้เรียนดู และให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้สื่อ  

การเรยีนรูท้ีเ่ปน็รปูธรรม และผูเ้รยีนไดป้ระสบการณต์รง เหมาะสำหรบัการสอน 

ที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ การสอนแบบสาธิตแบ่งออกเป็น

ประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้สอนเป็นผู้สาธิต ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต ผู้เรียน

สาธิตเป็นกลุ่ม ผู้เรียนสาธิตเป็นรายบุคคล วิทยากรเป็นผู้สาธิต และการสาธิต

แบบเงียบโดยให้ผู้เรียนสังเกตเอง โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

 1. ขั้นเตรียมการสอน 

  1.1 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยวิธีการสาธิต 

  1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระให้ชัดเจน และจัดลำดับให้เหมาะสม 

  1.3 เตรียมกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ 

  1.4 เตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารให้เพียงพอกับผู้เรียน 

  1.5 กำหนดเวลาการสาธิตให้พอเหมาะ 

  1.6 กำหนดวิธีการประเมิน 

  1.7 เตรียมสภาพห้องเรียน 

  1.8 ทดลองสาธิตก่อนสอนจริงในห้องเรียน 

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสาธิต (Demonstration Method) 
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 2. ขั้นสาธิต 

  2.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่เรียนรู้ 

  2.2 บอกให้ผู้เรียนรู้บทบาทของตนเอง ได้แก่ การทดลองปฏิบัติ 

การจดบันทึกและการสรุป 

  2.3 แนะนำสื่อการเรียนรู้ 

  2.4 ดำเนินการสาธิต 

 3. ขั้นสรุป 

  3.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลที่เกิดจากการสาธิต 

  3.2 บันทึกขั้นตอนการสาธิตพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้น 

 4. ขั้นวัดและประเมินผล 

  4.1 ผู้เรียนทดลองสาธิตให้ผู้อื่นดูพร้อมทั้งบอกผลและข้อคิดที่ได้ 

  4.2 ให้เขียนรายงาน ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด และแสดง  

ความคิดเห็น 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน

ด้วยโปรแกรม Dev C++ ได้ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมทักทายกัน

อย่างง่ายได้  

 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และทักษะ

การประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา เมื่อการเขียนโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด 

(Error) 
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3.ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ระดับชั้น

มธัยมศกึษาปทีี ่3 

 3.2 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  มาตรฐานการเรยีนรู ้ง 3.1 เขา้ใจ เหน็คณุคา่ และใชก้ระบวนการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา 

การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

  ตัวชี้วัด 

  ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

  ง 3.1 ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ  

   ทีเ่หมาะสมกับลักษณะงาน 

4.กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 4.1 กิจกรรมการเรียนรู้

  1) การเตรียมการสอน 

   1.1) กำหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ โดยวธิกีารสาธติโปรแกรม 

Dev C++ เขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

   1.2) ศึกษาเนื้อหาสาระให้ชัดเจน และจัดลำดับให้เหมาะสม

เกี่ยวกับโปรแกรม Dev C++ เขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

   1.3) เตรียมกิจกรรมให้ผู้ เรียนปฏิบัต ิ เรียนรู้โปรแกรม   

Dev C++ เขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

   1.4) เตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารให้เพียงพอกับผู้ เรียน 

ประกอบดว้ย โปรแกรม Dev C++ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องฉาย LCD 
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   1.5) กำหนดเวลาการสาธิตให้พอเหมาะ เรื่อง การเขียน

โปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย ใช้เวลา 30 นาที 

   1.6) กำหนดวิธีการประเมินผล โดยการประเมินผลงาน  

เรือ่ง การเขยีนโปรแกรมทกัทายกนัอยา่งงา่ย สงัเกตพฤตกิรรมการทำงานรายบคุคล 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

   1.7) เตรียมสภาพห้องเรียน โดยครูต้องเตรียมคอมพิวเตอร์  

ใหค้รบจำนวนนกัเรยีน คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ เครือ่งฉาย LCD ปลัก๊ไฟฟา้ และอืน่ๆ  

ที่เป็นความพร้อมของห้องเรียนให้พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.8) ทดลองสาธิตก่อนสอนจริงในห้องเรียน โดยครูทดลอง

ใช้โปรแกรม Dev C++ เขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

  2) เตรียมการสาธิต    

   2.1) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรม

ทักทายกันอย่างง่าย 

   2.2) ครูชี้แจงขั้นตอนการทดลองปฏิบัติเขียนโปรแกรม

ทักทายกันอย่างง่าย การจดบันทึกขั้นตอนการเขียนโปรแกรมทักทายกัน  

อย่างง่าย ด้วยฟังก์ชันต่างๆ การสรุปวิธีการทำงานของคำสั่งแสดงผล  

ด้วยโปรแกรม Dev C++ เขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

   2.3) ครูแนะนำสื่อการเรียนรู้โปรแกรม Dev C++  

   2.4) ดำเนินการสาธิต 

    2.4.1) ครูสาธิตการเขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

ด้วยโปรแกรม Dev C++ ทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ และให้นักเรียนปฏิบัติตาม   

หากนักเรียนมีปัญหาหรือมีข้อสงสัย ให้ครูช่วยแก้ปัญหาและอธิบายข้อสงสัยนั้น

ทันที 
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    2.4.2) ครสูาธติฟงักช์นัตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม 

ทักทายกันอย่างง่าย และให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติ 

    2.4.3) ครูกำหนดสถานการณ์ในการเขียนโปรแกรม

ทักทายกันอย่างง่าย ให้นักเรียนประสบปัญหาข้อผิดพลาด (Error) ในการเขียน

โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักเรียนแก้ปัญหาสถานการณ์นั้น โดยสืบค้นวิธีการ  

แก้ปัญหาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3) สรุปการสาธิต 

   3.1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเขียนโปรแกรมทักทาย

กันอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Dev C++ 

   3.2) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปฟังก์ชันต่างๆ ในการเขียน

โปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

   3.3) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหาการใช้

โปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

  4) การวัดและประเมินผล 

   4.1) นกัเรยีนทดลองสาธติใหผู้อ้ืน่ดพูรอ้มทัง้บอกผลและขอ้คดิ

ที่ได้จากการใช้โปรแกรม Dev C++ และโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย   

โดยให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตนเองหรือโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้น 

   4.2) นักเรียนเขียนรายงาน ครูประเมินนักเรียนว่ามีความรู้

ความเข้าใจเนื้อหา และขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม ่ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน

สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทักทายกันอย่างง่าย 

นกัเรยีนตอบคำถามกระตุน้ความคดิ “นอกจากโปรแกรมทกัทายกนัอยา่งงา่ยแลว้ 

ยังมีโปรแกรมใดอีกบ้างที่จำเป็นต้องใช้คำสั่งแสดงผลหน้าจอ” 
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 4.2 สื่อประกอบการเรียนรู้

  1) โปรแกรม Dev C++ 

  2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมทักทาย

กันอย่างง่าย 

 4.3 การวัดและประเมินผล

  1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2) สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 

  3) ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

5.จุดเด่น(จุดเด่นของเทคนิค/วิธีที่นำมาใช้)

 ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง สร้างความสนใจ ความกระตือรือร้น   

ฝึกการสังเกต การสรุปผล และการบันทึก 

6.ผลที่เกิดกับผู้เรียน(ความรู้สมรรถนะคุณลักษณะ)

 6.1 ความรู้:ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจการเขยีนโปรแกรมทกัทายกนั  

อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Dev C++ 

 6.2 สมรรถนะ : ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการใช้

เทคโนโลยี และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 

 6.3 คุณลักษณะ : ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ

ทำงาน  
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แหล่งที่มาของข้อมูล

 1. นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์  โรงเรียนมัญจาศึกษา  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 25 

 2. นายรัสมิ์ชัย ศรีชาติ  โรงเรียนวัดอินทาราม  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 

 3. นางศุภกิตต์ บุญเตี้ย  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 1 
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❖ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

❖ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน



ภาคผนวก 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 

เรื่อง……………………………….กลุ่มที่……………… 



คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 

เกณฑ์การตัดสิน

 ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 10 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอน/นักเรียนประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 ของนกัเรยีนแตล่ะกลุม่มกีารปฏบิตัหิรอืไม ่ 

  ถ้ามีการปฏิบัติให้คะแนน 1 คะแนน  

  ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ให้คะแนน 0 คะแนน 

 ผู้ประเมิน ❒ ผู้สอน ❒ นักเรียน 
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เกณฑ์การตัดสิน

 ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 5 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ที่ปรึกษา

 1. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ 

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

    และมาตรฐานการศึกษา 

ผู้กำหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการถอดประสบการณ์

 นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

    และมาตรฐานการศึกษา 

    และผู้อำนวยการกลุ่ม 

    พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

คณะทำงาน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 1. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

    และมาตรฐานการศึกษา 

    และผู้อำนวยการกลุ่ม 

    พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 2. นางผาณิต ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

 3. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

 4. นางบุษริน ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

 5. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

 6. นางสาวกมลวรรณ รอดจ่าย นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

 7. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

 8. นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง ���

คณะทำงานพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพือ่ขบัเคลือ่นจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนดา้นการคดิขัน้สงูครัง้ที่1

 1. นางประณิตา อุทาน ข้าราชการบำนาญ 

 2.  นางประไพศรี พุ่มชูศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 

 3. นายกระจาย คงสง ข้าราชการบำนาญ 

 4. นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 5. นายอาคม สมพามา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 8   

 6. นางสาวทองใบ สขุประเสรฐิชยั โรงเรยีนคณะราษฎรบ์ำรงุ ปทมุธาน ี 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 4 

 7. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง���

คณะทำงานพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพือ่ขบัเคลือ่นจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนดา้นการคดิขัน้สงูครัง้ที่2

 1. นางประณิตา อุทาน ข้าราชการบำนาญ 

 2.  นางประไพศรี พุ่มชูศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 

 3. นายกระจาย คงสง ข้าราชการบำนาญ 

 4. นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 5. นายอาคม สมพามา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 8   

 6. นางสาวทองใบ สขุประเสรฐิชยั โรงเรยีนคณะราษฎรบ์ำรงุ ปทมุธาน ี 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 4 

 7. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง ���

คณะทำงานพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพือ่ขบัเคลือ่นจดุเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนดา้นการคดิขัน้สงูครัง้ที่3

 1. นางประณิตา อุทาน ข้าราชการบำนาญ 

 2.  นางประไพศรี พุ่มชูศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 

 3. นายกระจาย คงสง ข้าราชการบำนาญ 

 4. นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 5. นายอาคม สมพามา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 8   

 6. นางสาวทองใบ สขุประเสรฐิชยั โรงเรยีนคณะราษฎรบ์ำรงุ ปทมุธาน ี 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 4 

 7. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

    สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 



เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดขั้นสูง��6

ผู้บรรณาธิการขั้นต้น
 1. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 2. นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์ นักวิชาการศึกษา 

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 3. นางสาวธิดารัตน์ บุบผาพิลา 

 4. นางสาวศศิภาพร บุตตะกาศ 

 5. นางสาววิจิตรา รัตนศรี 

ผู้บรรณาธิการขั้นสุดท้ายและเรียบเรียงฉบับสมบูรณ์

 นางสาวกญันกิา พราหมณพ์ทิกัษ ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยัพฒันาคณุภาพการศกึษา 

    สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ดานการคิดขั้นสูง

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ
ื่อขับเคลื่อนจุดเนนการพัฒ

นาคุณ
ภาพผูเรียน ดานการคิดขั้นสูง

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อขับเคลื่อนจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน




