
 



ค ำน ำ 

  นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ 
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็ก ๆ 
ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ได้จัดท าเอกสารเพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้ศึกษาประกอบการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเอกสารที่จัดท าข้ึนเป็นชุด จ านวน ๔ รายการ ประกอบด้วย 

๑. คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณ
คณะท างานทุกคนที่ได้น าความรู้และประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนและจัดท าเป็นเอกสารฉบับนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
การน านโยบาย “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียน” สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 



 

ค ำช้ีแจง 

การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาแต่ละแห่ง ควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งจุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นต้น 
แล้ววางแผน หรือก าหนดกิจกรรมของโรงเรียน 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อกิจกรรม เวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์หรือสื่อที่จ าเป็นต้องใช้ ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  และแต่ละส่วน 
มีข้อควรค านึง ดังนี้ 

๑. ชื่อกิจกรรม ก าหนดให้ชัดเจน ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
๒. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ควรใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง  
๓. วัตถุประสงค์ ควรอยู่ในกรอบที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจ 
๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรให้ผู้ เรียนได้ศึกษา คิดวิเคราะห์ 

เตรียมการ ลงมือปฏิบัติ สรุปและชื่นชมผลงาน รวมทั้งจัดเก็บกวาดดูแลรักษาบริเวณที่จัดกิจกรรมให้อยู่ 
ในสภาพดีดังเดิม 

๕. สื่อการเรียนรู้ ควรจัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมและเพียงพอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๖. การประเมินผลเน้นการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความส าเร็จของงาน และ

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถก าหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้ สามารถเลือกกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่เหมาะสมกับระดับชั้น หรือช่วงวัยของผู้เรียน จากตัวอย่างกิจกรรมในเอกสาร 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
จัดท าขึ้น ๓ รายการ ดังนี้ 

๑. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
  การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ หรือโลกไร้พรมแดนเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ / ประชาคมอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทย 
และหลักการ “สุ จิ ปุ ลิ” เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น 
ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องปรับการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม 
องค์ความรู้จะไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้  
และช่องทางท่ีหลากหลายได้อย่างมีความสุข  

ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ผลการสอบ PISA เป็นต้น ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะใช้เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนมาก สถานศึกษาบางแห่งใช้เวลา ๗ - ๘ ชั่วโมงต่อวัน อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่า
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนมีภาระงาน หรือการบ้านมาก หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน หรือ 
ต้องเรียนพิเศษ ท าให้เด็กเกิดความเครียด เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต เป็นต้น 
 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
เพ่ือลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรม โดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. ส่วนเวลาหลังจากนั้นจนถึงเวลาเลิกเรียน ให้จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  โดยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหมดครอบคลุมกระจายทุกสภาพพ้ืนที่ทั้งนอกเมืองในเมืองจ านวน ๓,๘๓๑ โรงเรียน ทั้งนี้  
จะด าเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับสถานศึกษาสังกัดอ่ืนให้พิจารณา
ด าเนินการตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านัก 
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้แนวด าเนินการมีความสมบูรณ์  คือ  
การปรับปรุงเนื้อหาภายในของแต่ละวิชาของหลักสูตร และการจัดโครงสร้างเวลาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การเตรียมความพร้อมของครูและสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ  
การจัดทีม Smart Trainers ช่วยก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินการ และศึกษาแนวทาง 
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การด าเนินการจากสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือขยายผลการด าเนินการไปยังสถานศึกษาอ่ืน 
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียน รู้ 
อย่างแท้จริง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้จัดท าแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ส าหรับสถานศึกษาเลือก หรือ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ในการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาแต่ละแห่ง
ควรมีการตรวจสอบ หรือทบทวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ในประเด็น 
โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ 
ของครู และศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และการขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่การปฏิบัติได้จากเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑ จุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
เพ่ือเตรียมการจัดตารางสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๔.๓๐ เป็นต้น 
 การวางแผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรค านึงถึงความสนใจ ความต้องการ 
ของผู้เรียนเป็นหลักหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม โดยแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  น าเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนสิ่งแวดล้อม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิต
หลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่มีความแตกต่าง 
หลากหลายช่วงวัย มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ ์

 การเพ่ิมเวลารู้เป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริยวัตรและวิถีปฏิบัติที่พึงให้กับผู้เรียน และ
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศเรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากผู้เรียนที่ต่างวัยกัน  
รวมทั้งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด  การอ่าน การเขียน  
การวางแผน การแบ่งปันหน้าที่กันท างาน การสังเกต การส ารวจค้นคว้า การลงมือปฏิบัติ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล การแก้ปัญหา การปรับปรุง การน าเสนอ การแลกเปลี่ยน การสรุปความรู้ 
ทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะชีวิต เป็นต้น 
คุณลักษณะส ำคัญและธรรมชำติของผู้เรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  
  ผู้เรียนแต่ละคนจะมีคุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติที่เหมือน หรือคล้ายกัน และมีความแตกต่างกัน
ตามช่วงวัย การเข้าใจคุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติของผู้เรียนจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติ ดังนี้ 
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1. คุณลักษณะส ำคัญและธรรมชำติของผู้เรียนระดับประถมศึกษำ เป็นวัยของการเจริญเติบโต 
อยากรู้อยากเห็น ชอบทดลอง ท าอะไรด้วยตนเอง ชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  
ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน มีทักษะการคิดค านวณ มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต รู้จักความสามารถ
ของตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักอาชีพในโลกกว้าง 
  2. คุณลักษณะส ำคัญและธรรมชำติของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นวัยของการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และสังคม สนใจและให้ความส าคัญกับเพ่ือน 
อยากลอง ชอบความท้าทาย ชอบอิสระ เชื่อมั่นในตนเอง ชอบแสวงหาความรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีทักษะ
ทางภาษา วิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม มีทักษะการคิดข้ันสูง มีทักษะชีวิต รู้จักความสามารถ
ของตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักและเลือกอาชีพต่าง ๆ 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
 เมื่อสถานศึกษาบริหารจัดการเวลาเรียน จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดตารางสอน ที่เอ้ือต่อ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และขั้นตอนต่อไปครูต้องการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. จัดข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 ๒. วิเครำะห์สภำพควำมพร้อมของสถำนศึกษำ ทั้งด้านบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้  สถานที่ งบประมาณ หรือประสานทรัพยากรภายนอกสถานศึกษามาให้การสนับสนุนสถานศึกษา 

 ๓. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ อาจจะก าหนดได้ ดังนี้ 
 ๓.๑ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมถนัด 
ควำมสนใจ โดยอาจจะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีครูเป็นที่ปรึกษา แนวทางนี้เหมาะสม
ส าหรับระยะเวลาเริ่มต้นที่ผู้เรียนยังไม่มีความพร้อม หรือยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติกจิกรรม
อย่างแท้จริง หรืออาจจะเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา
กระบวนการคิด ความรับผิดชอบ และยังต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม จ านวนครู 
ความรู้ความสามารถของครู และความปลอดภัยของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

  กิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมภาคปฏิบัติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
โครงงาน กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมอิสระตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ (ศึกษา ค้นคว้า อิสระ) กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูก าหนดร่วมกับผู้เรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ / ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น 

  ๓.๒  สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้ผู้เรียนแต่ละคน หรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติ  
โดยผู้เรียนที่รวมเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นผู้เรียนห้องเดียวกัน หรือผู้เรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือผู้ เรียน 
หลายระดับชั้น มาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน หรืออาจจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง / ชุมชน มาปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน การเสนอกิจกรรมดังกล่าวต้องมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะให้การท ากิจกรรม           
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ที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง กิจกรรมที่ ผู้เรียนน าเสนออาจจะเป็น
กิจกรรม ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์ หรือจ าลองจากสภาพจริงใน
ท้องถิ่น ในสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน หรือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และหวงแหนในท้องถิ่นมากข้ึน เป็นต้น  
  ๓.๓  สถำนศึกษำใช้ท้ังสองแนวทำงร่วมกัน  กรณีนี้เหมาะส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
หลายระดับ เช่น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้สถานศึกษาพิจารณาตามบริบทและ 
ความพร้อมของสถานศึกษา 

 ๔. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติกิจกรรม ควำมพึงพอใจ 
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ครูทุกคนเป็นที่ปรึกษาการท ากิจกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

 ๕. จัดกำรน ำเสนอผลงำนของผู้เรียน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๖. สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ ๒ 
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 

 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถานศึกษาจัดอย่างหลากหลาย 

เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และกระตุ้นให้ ผู้เรียน 
ได้ค้นหา ศักยภาพและความชอบของตนเอง เพราะมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถ
ในแบบฉบับของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ  
ความต้องการ ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่จ าเป็นต้อง 
เปิดให้เฉพาะผู้เรียนห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษา หรือปฏิบัติร่วมกัน
หลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย 
โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กไทย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สามารถจัดได้ทุกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  การศึกษาสงเคราะห์ โดยสถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมได้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 

 ๒. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามขนาดโรงเรียน จ านวนผู้เรียน จ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑  โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น 
ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาเป็นเอกเทศ  หรือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ควรจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นชั้น ช่วงชั้น 
คละชั้น หรือรวมกลุ่มทั้งโรงเรียน (กรณีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก) ให้สอดคล้องกับจ านวนครูที่จะรับผิดชอบ 
หรือเป็นผู้ดูแลกิจกรรม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในบางพ้ืนที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก 
อาจน าผู้เรียนหมุนเวียนกันไปจัดรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงได้ 
 ๒.๒  โรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ที่มีครูพอดีชั้น หรือมีครูเพียงพอควรจัดกลุ่มนักเรียน 
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมไม่ให้มีจ านวนทั้งกลุ่มมากเกินไป และค านึงถึงความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นหลัก 

 ๒.๓  โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ที่มีผู้เรียนจ านวนมาก ต้องมีการวางแผนที่รัดกุม 
เนื่องจากโรงเรียนอาจมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  
ทั้งนี ้อาจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ตลอดวัน 

 ๒.๔  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ                    
บริบทและความพร้อม 
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 ๓.  การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการ 
ความสนใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสูตร) 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หมวดที่ ๒ สร้ำงเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้ 
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 

   ๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง  (Growth 
Mindset) 

๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมวดที่ ๓ สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม 
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน 

กตัญญู) 
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 

หมวดที่ ๔ สร้ำงเสริมทักษะกำรท ำงำน กำรด ำรงชีพ และทักษะชีวิต 

๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๑๔. ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน 
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 

กิจกรรมหมวดที่ ๑ ให้ใช้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตร ส่วนกิจกรรมหมวดที่ ๒ – ๔  
ให้สถานศึกษาตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นต้น แล้ววางแผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” หรือเลือก
จากตัวอย่างกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ ๓ 
ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 

 
   หมวดที ่๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 หมวดที ่๒ สร้ำงเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้ 
หมวดที ่๓ สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม 
หมวดที ่๔ สร้ำงเสริมทักษะกำรท ำงำน กำรด ำรงชีพ และทักษะชีวิต 
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หมวดที่ ๑ กิจกรรมพฒันำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสตูร) 
 

กลุ่มกจิกรรมที่ ๑  กจิกรรมแนะแนว 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๒  กจิกรรมนักเรียน 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๓  กจิกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

 
 กำรจัดกิจกรรมหมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมตำมที่หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ก ำหนด คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก  
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง  
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ      
ด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม  
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 สถำนศึกษำสำมำรถเลือกกิจกรรมได้จำกเอกสำร / คู่มือ / แนวทำง ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดท ำ 
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หมวดที่ 2 สร้างเสรมิสมรรถนะและการเรียนรู ้
กลุ่มกจิกรรมที่ 4 พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 

 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม English is Easy 
 
2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในบทสนทนาง่าย ๆ ได้ 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
  
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย หากนักเรียนพบจะทักทาย หรือ 
เมื่อชาวต่างชาติ ขอความช่วยเหลือ เราจะพูดอย่างไร นักเรียนอาจตอบตามที่เรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. ครูเปิด วีดิทัศน์ บทสนทนาภาษาอังกฤษทีไ่ด้คัดเลือกไว้แล้ว (อาจเป็นข้อมูลจาก YouTube, 
Website, CD ฯลฯ) 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 - 6 คน หรือตามความเหมาะสม ฝึกสนทนาตามบทที่ได้ฟัง 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม หรือ น านักเรียนได้ออกไปฝึกปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 5.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยค หรือวลี ที่ใช้ ใน
การสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น วีดิทัศน์ บัตรค า เป็นต้น 
 2. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น ตลาด อนุสาวรีย์ วัด สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     

     
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 
7. ภาพประกอบ 

 
 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 https://atitaya11022522.wordpress.com/2013/10/22/ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน-s/ 
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1. ชื่อกิจกรรม ภาษาสู่อาเซียน 
 
2. เวลาที่ใช ้ 6 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้ 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1  
 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 -  ให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาที่
ใช้ในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน มาช่วย
พัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเพ่ือน ๆ ที่มีความสนใจ ด้วย
ภาษาท่ีเป็นประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย 
 ชั่วโมงท่ี 2  
 กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 
 - ให้นักเรียนได้ก าหนดสถานการณ์แสดงบทบาทสมมุติ เช่น การซื้อ -ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าใน
ตลาด การสอบถามสถานที่ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เป็นต้น มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ 
การสื่อสารภาษาประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ด้วยภาษาท่ีเป็นประโยคสั้น ๆ เข้าใจง่าย 

 ชั่วโมงท่ี 3 - 4  
 กิจกรรมการศึกษานอกสถานศึกษา 
 - นักเรียนเรียนรู้ ฝึกฝน การใช้ทักษะการสื่อสารภาษา
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยไปพบและสนทนากับเจ้าของ
ภาษาในชุมชน   เช่น    
แรงงานต่างด้าว 

นักท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารโดยตรง 
 ชั่วโมงท่ี 5 - 6 
 กิจกรรมยอดนักเขียน 
 - นักเรียนเรียนรู้ ฝึกฝน การใช้ทักษะการอ่าน - การเขียน ภาษาประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
ด้วยภาษาท่ีเป็นประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย ในรูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก บัตรค าประกอบรูปภาพ เป็นต้น 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใช้สื่อวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีมีในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียน 
 2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ตลาด วัด แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
 3. การก าหนดสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 
 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

   
 
 กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 

   
  กิจกรรมการศึกษานอกสถานศึกษา 
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 กิจกรรมยอดนักเขียน 

   
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
 http://www.kru.ac.th/th/new_detail.php?new_id=1350 
 https://www.gotoknow.org/posts/140642 
 http://db.kkzone1.go.th/plus/?mode=article1&news_id=19 
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1. ชื่อเรื่อง มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 
2. เวลาที่ใช้ ๘ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาการท าหน้าที่มัคคุเทศก์จากสื่อต่างๆ                           
 ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
 3. นักเรียนวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
 ๔. นักเรียนปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติหรือปฏิบัติตามสถานการณ์จริง 
 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันชื่นชมการท าหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่มา 
   
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์  
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. สื่อวีดิทัศน์  
 3. สื่อบุคคล ภูมิปัญญา  
 4. แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1.  สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 



 15 
 

 

7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล       
 http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/picture2012%5C98255515095.JPG 
 http://salm.blob.core.windows.net/review-source/bf061ac3-07c0-61fc-20f6- 
  52aea8790ea9.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://salm.blob.core.windows.net/review-source/bf061ac3-07c0-61fc-20f6-
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กลุ่มกจิกรรมที่ 5 พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด 
แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม โรงหนังในโรงเรียน (Theater in School)  
 
2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง   
 
3. วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโรงหนังในโรงเรียนได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังในโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนลงทะเบียนเข้าชมภาพยนตร์ 
  ๒. ชมภาพยนตร์ตามโปรแกรมท่ีครูและนักเรียนร่วมกันจัดท าขึ้น 
  ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 
  ๔. ชื่นชม มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. นักเรียนร่วมกัน เก็บกวาด ท าความสะอาดโรงหนังให้เรียบร้อย พร้อมให้อยู่ในสภาพการใช้งานต่อไป 
        

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ห้องโสตทัศนศึกษาหรือห้องประชุม 
      ๒. เครื่องฉายภาพยนตร์ หรือคอมพิวเตอร์  
          ๓.  จอภาพยนตร์ กระดานอัจฉริยะ หรือ จอ LED 
 ๔. ฟิล์มภาพยนตร์ หรือ แผ่น DVD ภาพยนตร์       
                       

6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงหนังในโรงเรียนบ้านยางค า ต.ยางค า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
(ท่ีมา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/651006) 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 พรพรรณ สีกะพา.2558 .“ยางค าเธียเตอร์ โรงหนังในโรงเรียน.” 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/651006     
 (16 กันยายน 2558). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/651006
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/651006


 18 
 

 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม   หมากรุกหรรษา พัฒนาทักษะการคิด 
 
2. เวลาที่ใช้   5 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหมากรุกหรรษาได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมหมากรุกหรรษา 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครเูปิดวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาและวิธีการเล่นหมากรุกไทยให้นักเรียนดู 
 ๒. ครูสาธิตวิธีการเล่นหมากรุกไทยให้นักเรียนได้ดู 
 ๓. นักเรียนฝึกเล่นหมากรุกไทยและมีการแข่งขันหมากรุกไทย           
       ๔. มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 
 5. นักเรียนเก็บอุปกรณ์หมากรุกไทยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเมื่อเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. วีดิทัศน์การแข่งขันหมากรุกไทย 
 ๒. รูปภาพของตัวหมากรุกไทยแต่ละตัว 
     ๓. เอกสารประกอบการสอนการเล่นหมากรุกไทยและเทคนิคการเล่นหมากรุกไทย 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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๗. ภาพประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
๘. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูล  
  “หมากรุกไทย” [ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา http://www.wikiwand.com (15 กันยายน 
2558) 
  “หมากรุกไทยกับการรบของพระเจ้ากรุงธนบุรี” 2557. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://ctheritagefoundation.org ( 15 กันยายน 2558) 
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๑. ชื่อกิจกรรม วัสดุเหลือใช้สร้างสรรค์ผลงาน 
 

๒. เวลาที่ใช ้ ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ผลงานได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวัสดุเหลือใช้สร้างสรรค์ผลงาน 
 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์จากการออกแบบงานประดิษฐ์ผลงาน  
จากวัสดุเหลือใช้ 
 ๒. นักเรียนออกแบบพร้อมทั้งประดษิฐ์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ประเภทต่าง ๆ  
 ๓. นักเรียนร่วมกันชื่นชมผลงานการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ 
 ๔. นักเรียนเก็บ ท าความสะอาด อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน 
ในครั้งต่อไป และท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกัน 
     

๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือนิตยสารขวัญเรือน ประดิดประดอย  
 ๒. ตัวอย่างผลงานการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุต่างๆ ๔-5 ผลงาน 
 ๓. เว็บไซต์เกี่ยวกับการออกแบบงานประดิษฐ์ 
 ๔. สถานที่ เช่น ห้องสมุด บ้าน โรงเรียน ร้านจ าหน่ายผลงานประดิษฐ์ 
 ๕. บุคคล เช่น ครู ผู้รู้ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 
 

ประดิษฐ์ผลงาน

ประเภทต่าง ๆ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 http://www.legendnews.net/images/column_1327468913/1d5113f4.jpg 
 http://i.kapook.com/tripplep/17-8-53/DCON1.jpg 
 http://www.bloggang.com/data/travelaround/picture/1211826724.jpg 
 http://www.smesreport.com/sme-img/004411316912425.jpg 
 http://comcentre.lpru.ac.th/save_world/assets/img/logo-2.png 
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๑. ชือ่กิจกรรม การประดิษฐ์ของช าร่วย 
 
๒. เวลาที่ใช ้ ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ของช าร่วย 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครูน างานประดิษฐ์ของช าร่วย ได้แก่ ปลาตะเพียนใบลาน ดอกไม้จากใบยางพารามาให้นักเรียนดู  
 ๒. ครูน าซีดีหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิธีการสร้างงานประดิษฐ์ของช าร่วยมาให้นักเรียนศึกษา 
 3. นักเรียนออกแบบพร้อมทั้งประดิษฐ์ของช าร่วยที่ตนเองสนใจ 
 4. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 5. นักเรียนเก็บ ท าความสะอาด อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป และท า
ความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้สะอาดเรียบร้อยร่วมกัน 
 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารขวัญเรือน กุลสตรี ประดิดประดอย เป็นต้น 
 2. สื่อโทรทัศน์ เช่น รายการที่สอนท างานประดิษฐ์ของช าร่วยต่าง ๆ  
 3. ตัวอย่างของจริง  
 4. บุคคล เช่น ผู้ปกครอง ครู ผู้รู้ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของช าร่วย  
    

6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
 http://www.pb-pac.com/images/sub_1262233474/wedding%20bag%202-3-10.jpg 
 http://www.pb-pac.com/images/sub_1297398286/b13-0318.jpg 
 http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2445219 
 http://www.couplelover.com/wp-content/uploads/2015/03/note-02.jpg 
 http://www.couplelover.com/wp-content/uploads/2015/03/note-02.jpg 
 http://www.thaitechno.net/uploadedimages/c1/Product_40036_383657902_fullsize.jpg 
 http://img.tarad.com/shop/t/t_nature/img-lib/spd_20061010131718_b.jpg 
 http://www.bloggang.com/data/o/ozora/picture/1361270071.jpg 
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กลุ่มกจิกรรมที่ 6 พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม   ถกแถลง 
 
2. เวลาที่ใช ้ 4  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการถกแถลง 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 3. เพ่ือเกิดความร่วมมือและหาทางออกร่วมกัน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีความจริงใจและเห็นประโยชน์ของทุกฝ่ายร่วมกัน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูและนักเรียนถกปัญหาในโรงเรียนที่ควรน ามาคุยกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 2. นักเรียนร่วมกันเข้ากลุ่มตั้งประเด็นที่ต้องถกแถลงและกติการ่วมกันในการสนทนา 
 3. ตั้งปัญหาที่ต้องถกแถลง เช่น ความสะอาดบริเวณโรงเรียน วินัยในการรับประทานอาหาร ฯลฯ 
 4. จากประเด็นที่ตั้งปัญหา ให้ร่วมกันหาสาเหตุเกิดจากอะไร และท่ีมาของปัญหา 
 5. ทุกกลุ่มร่วมกันหาข้อสรุปที่ได้จากการถกแถลงที่น าไปสู่การน าเสนอแนะได้อย่างรอบคอบ 
 6. น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติหลังจากได้ข้อสรุปว่าควรจะปฏิบัติร่วมกันอย่างไร 
 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์ตัวอย่างการโต้วาที / การอภิปราย / การประชุมสภานักเรียน 
 2. รูปภาพการประชุม 
 3. ตัวอย่างหัวข้อการถกแถลง 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของการถกแถลงในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ ๑ 
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๑. ชื่อกิจกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์  
 
๒. เวลาที่ใช ้ ๑๐ ชั่วโมง  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานโมเดลด้วยโปรแกรม Google Sketchup ได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑. ครูแนะน า สาธิต ให้นักเรียนรู้จักกับโปรแกรม Google Sketchup 
 ๒. นักเรียนวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Google Sketchup 
ที่ตนเองสนใจ 
 3. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 4. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อย พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และท า
ความสะอาดบริเวณท่ีใช้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันให้เรียบร้อย  
 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
         ๑. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Sketchup 
 ๒. อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ส าหรับค้นคว้าข้อมูล 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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๗. ภาพประกอบ 
 

ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 

 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
  http://www.dlf.ac.th/uploads/document/139919067431778.pdf 
  http://www.pthousethailand.com/Knowledge_3D/SketchUp8.pdf 
  https://drive.google.com/file/d/0B-CnS7QDe4t_OEFuRktEenRneWs/edit?pli=1 
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1. ชื่อกิจกรรม ช่างคอมตัวน้อย 
 
2. เวลาที่ใช ้ 8 ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมช่างคอมตัวน้อยได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมช่างคอมตัวน้อย  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แบ่งเป็น 8 ชั่วโมง (ครูสามารถจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม) 
 ชั่วโมงท่ี 1 - 2   
 ครูจัดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ สามารถ
บอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหลักการท างานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น การให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากอุปกรณ์จริง หรือ การชมวีดิทัศน์สาธิต เป็นต้น 
 ชั่วโมงท่ี 3 - 4   
 ครูจัดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เช่น วิธีการท าความ
สะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละชิ้นส่วน  อาจมีการจัดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะในการท างาน โดยมีครูคอยดูแล ชี้แนะ อยู่ไม่ห่าง เพราะถ้าเกิดกรณีนักเรียนท าความสะอาดไม่
ถูกต้อง อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่คอมพิวเตอร์ได้ พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนัก เห็น
คุณค่า รักและหวงแหน คอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 ชั่วโมงท่ี 5 - 7   
 เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หลักการท างานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ครูอาจมีการน า
คอมพิวเตอร์ที่มีอาการเสียในหลาย ๆ กรณี (แบ่งกลุ่มนักเรียนตามอาการเสีย) ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายหาสาเหตุของปัญหาของอาการเสีย หาวิธีในการแก้ไขปัญหา โดยใช้การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย  
โดยมีครูคอยดูแล ชี้แนะ อย่างใกล้ชิด     
 ชั่วโมงท่ี 8  
 ให้แต่ละกลุ่มน าองค์ความรู้หรือสารสนเทศที่ตนได้รับมา ความภาคภูมิใจที่สามารถแก้ไขอาการเสีย
ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ เสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ แก่เพ่ือน ๆ ในกลุ่มอ่ืนได้ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 หมายเหตุ : นักเรียนเก็บ ท าความสะอาด อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งานในครั้ง
ต่อไป และร่วมกันท าความสะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้สะอาดเรียบร้อย และสามารถออกบริการแก่
ชุมชนและโรงเรียนข้างเคียงได้ 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนเกี่ยวกับเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 2. อุปกรณ์การซ่อมคอมพิวเตอร์ เช่น ไขควง ยางลบ เป็นต้น 
 3. อุปกรณ์การท าความสะอาด เช่น ผ้า แปรงขัด เครื่องเป่าฝุ่น เป็นต้น 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
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1. ชื่อกิจกรรม   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  
2. เวลาที่ใช้    ๓ ชั่วโมง  
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ๑. ครนู าตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มาให้นักเรียนได้ดู 
 ๒. ครูน าวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มาให้นักเรียนศึกษา 
 3. นักเรียนออกแบบพร้อมทั้งสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ตนเองสนใจ 
 4. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 5. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป 
และท าความสะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วัสดุ อุปกรณ์ ตามสิ่งประดิษฐ์ที่จะให้นักเรียนสร้างวีดิทัศน์ 
 2. ใบงาน 
 3. ปากกา, ดินสอ 

6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 
 
 
  
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 http://www.sciencetoy.in.th/home/  
 http://p-ject.com/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=okRhKdZqNmQ 

 
 

ตัวอย่าง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
1. รถพลังงานลม 
  ๑.๑ วัสดุ อุปกรณ์  ส าหรับการประดิษฐ์รถ หนึ่งคัน ประกอบไปด้วย 
    - กล่องนม   ๑  กล่อง      - หลอดดูดน้ าแบบโค้งงอได้  ๑  หลอด  
   - หลอดดูดน้ าแบบตรง ๒ หลอด    - ฝาขวดน้ า  ๔  ฝา    
   - ไมเ้สียบลูกชิ้น  ๒ ไม้     - ดินน้ ามัน       
   - ลูกโป่ง ๑ ใบ        - เทปกาว    
   - กรรไกร       - กระดาษสีสวย       
  - กาว 
 ๑.๒ ตัวอย่างค าถามน าการอภิอปราย 
    - ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรถพลังงานลม ที่จะให้นักเรียนสร้างข้ึน ว่า ท างานได้
อย่างไร (เคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลม)   ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง (พลังงานลมสามารถใช้ผ่อนแรงพลังงานคน 
สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงได้) 
    - ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ว่า นักเรียนจะต้องสร้างรถที่วิ่งได้ด้วยพลังงานลม 
ให้วิ่งได้ไกลที่สุด 
   - ครูสอบถามความรู้เดิมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่จะสร้างขึ้น ว่าเกี่ยวข้อง 
กับเรือ่งใดบ้าง (พลังงานลม, อากาศต้องการที่อยู่ , แรงเสียดทาน , แรงเฉื่อย , แรงดัน , ความเร็ว , 
ระยะทาง)  แต่ละเรื่องเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเคลื่อนที่ของรถ 
  ๑.๓ ภาพตัวอย่าง 
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๒. เครื่องยิงกระสุนสปริง 
  ๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์  ส าหรับการประดิษฐ์เครื่องยิงกระสุน หนึ่งเครื่อง ประกอบไปด้วย 
    - ช้อนพลาสติก   ๑  คัน     - ไมไ้อศกรีม    ๑  ไม ้
   - แกนกระดาษช าระ หรือจุกไม้ก๊อก   - ฝาขวดน้ า  ๑  ฝา    
   - ไม้กระดาน ขนาด ๒ x ๔ นิ้ว ๑ แผ่น  - ลูกกระสุน         
   - เครื่องยิงกาว      - ที่หนีบผ้า แบบละ ๑ อัน อย่างน้อย ๒ แบบ 
 ๒.๒ ตัวอย่างค าถามน าการอภิอปราย 
    - ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องยิงกระสุนสปริง ที่จะให้นักเรียนสร้างขึ้น ว่า ท างาน
ได้อย่างไร (กระสุนเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงเหวี่ยง)   ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง (ลวดสปริงสามารถใช้ผ่อนแรงคน 
สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงได้) 
    - ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ว่า นักเรียนจะต้องสร้างเครื่องยิงกระสุนสปริง 
ให้ไปไกลที่สุด และแม่นย าที่สุด 
   - ครูสอบถามความรู้เดิมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่จะสร้างขึ้น ว่าเกี่ยวข้อง 
กับเรือ่งใดบ้าง (พลังงาน , แรงเสียดทาน , แรงเฉื่อย , แรงดัน , ทิศทาง , ระยะทาง)  แต่ละเรื่องเกี่ยวข้อง
อย่างไรกับการเครื่องยิงกระสุนสปริง 
  ๒.๓ ภาพตัวอย่าง  
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กลุ่มกจิกรรมที่ 7 พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม เที่ยวไกลไร้พรมแดน 
 
2. เวลาที่ใช ้ ๒ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเที่ยวไกลไร้พรมแดนได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวไกลไร้พรมแดน  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามว่า “ถ้านักเรียนมีเงิน มีเวลา นักเรียนต้องการไปเที่ยวที่ใด” สุ่มให้
นักเรียนตอบ 2 - 3 คน ครูบอกนักเรียนว่า “วันนี้เรามาท าความฝันให้เป็นจริงโดยการท่องเที่ยวด้วยอินเทอร์เน็ต” 
 2. ครูให้นักเรียนเขียนสถานที่หรือประเทศท่ีต้องการไปท่องเที่ยว    
 3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ ทางอินเตอร์เน็ต ภายในเวลาที่ก าหนด  
 4. นักเรียนจัดอันดับสถานที่ / แหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดจากข้อมูลที่นักเรียนสืบค้น 
 ชัว่โมงท่ี 2 
 1. ครูและนักเรียนทบทวนสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดล าดับชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อดี ข้อเสีย ของการใช้อินเตอร์เน็ต 
 3. นักเรียนเล่าเรื่องราวประเทศท่ีตนเองสนใจให้กับเพ่ือน ๆ ในห้องฟัง  
 4. แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปความส าคัญ ของสถานที่และน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ 
 5. นักเรียนร่วมจัดอันดับสถานที่ / แหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดจากข้อมูลที่เพ่ือน ๆ นักเรียนใน
ห้องน าเสนอ 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ส าหรับใช้ในการสืบค้น 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความส าเร็จของกิจกรรม 
 2. สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 

 

 
  
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จังหวัดจันทบุรี 
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๑. ชื่อกิจกรรม  สกรีนเสื้อ 
 
๒. เวลาที่ใช้    ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสกรีนเสื้อได้ 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสกรีนเสื้อ  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ครูอธิบายวิธีการและขั้นตอนการสกรีนเสื้อ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ 
  2. นักเรียนออกแบบลายสกรีน 
  3. ครูสาธิตขั้นตอนการท าบล็อกสกรีน พร้อมกับให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติตาม 
  4. นักเรียนฝึกปฏิบัติการสกรีนเสื้อด้วยตนเอง 
  5. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป 
และร่วมกันท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อย 
 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  1. รูปภาพ 
  2. ใบความรู้  
  3. วัสดุ/อุปกรณ์ ในการท าบล็อกสกรีน 
  4. สารเคมีที่ใช้ 
  5. บล็อกสกรีนที่ส าเร็จแล้ว 
  6. เว็บไซท์เก่ียวกับการสกรีนเสื้อ 
  7. วีดิทัศน์การสกรีนเสื้อ 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
   1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 



 35 
 

 

  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
๗. ภาพประกอบ 
 

 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
 http://easyshirtscreen.blogspot.com 
 http://www.graphtecthai.com 
 http://www.bloggang.com 
 https://www.youtube.com/watch?v=qcV9O_9pBc4 
 https://www.youtube.com 
 https://www.youtube.com/watch?v=f3hX7IUvcFE 
 https://www.youtube.com/watch?v=wf4x2j5yFnQ 
 http://easyshirtscreen.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://easyshirtscreen.blogspot.com/
http://www.graphtecthai.com/
http://www.bloggang.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qcV9O_9pBc4
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f3hX7IUvcFE
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๑. ชื่อกิจกรรม  การถ่ายภาพเบื้องต้น 
 
๒. เวลาที่ใช ้   ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการถ่ายภาพเบื้องต้นได้ 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพเบื้องต้น  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑.  ครูน าตัวอย่างภาพถ่ายแบบต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้ดู 
  ๒.  ครสูาธิตขั้นตอนการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ 
  3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ 
  4. นักเรียนร่วมชื่นชม น าเสนอ ผลงานให้เพ่ือน ๆ ดู  
 5. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป 
และร่วมกันท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อย 
 
 5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. ห้องสมุด 
  ๒. อินเตอร์เน็ต 
  ๓. คอมพิวเตอร์ / กล้องถ่ายรูป / โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้ 
  ๔. ภาพถ่ายต่าง ๆ 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
    1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
๗.  ภาพประกอบ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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ตัวอย่างภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.  อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 http://www.artsbkk.ac.th/2014/files/1409151616274052_14091619195341.pdf 

 http://www.oknation.net/blog/mrapirak/2011/03/09/entry-1 
 http://www.klongdigital.com/webboard4/48322.html 
 http://www.siamphone.com/review/2005/lenovo/i856/page2.php 
 http://pantip.com/topic/33477610 
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กลุ่มกจิกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม  สุนทรีย์...ดนตรีพาเพลิน 
 
2. เวลาที่ใช ้  10  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสุนทรีย์...ดนตรีพาเพลินได้ 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสุนทรีย์..ดนตรีพาเพลิน  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ครูน าภาพเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ  ให้นักเรียนดูพร้อมกับร่วมกันสนทนา 
  2. ให้นักเรียนบอกเครื่องดนตรีที่ตนเองชื่นชอบ 
  3. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภทของเครื่องดนตรีที่นักเรียนเลือกไว้ 
  4. นักเรียนเลือกเพลงที่ตนชื่นชอบแล้วน ามาฝึกซ้อมที่โรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้ดูแล 
  5. นักเรียนฝึกซ้อมเครื่องดนตรีโดยใช้เพลงที่นักเรียนชื่นชอบจนคล่องและเกิดทักษะ 
  7. ครูและนักเรียนน าเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานนิทรรศการผลงานนักเรียน 
งานในชุมชนและงานในวันส าคัญต่างๆ 
  8. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป 
และร่วมกันท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อย 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
  1. ภาพเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ  
  2. เครื่องดนตรี 
   
6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
   1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
“คนใต้สร้างสุข.” 2556. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://happynetwork.org/paper/1658 (21  
  กันยายน 2558). 
“THE STAIR FOLKSONG.” 2558.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
  http://wanida002.igetweb.com/index.php?mo=18&display
 =view_single&pid=498571 (21 กันยายน 2558). 
 
 

http://happynetwork.org/paper/1658%20(21
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๑. ชื่อกิจกรรม  การสร้างเกมด้วย  Microsoft  Excel  
 
๒. เวลาที่ใช้    ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการสร้างเกมด้วย  Microsoft  Excel ได้ 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเกมด้วย  Microsoft  
Excel  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑. ครูน าตัวอย่างเกมที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft  Excel ให้นักเรียนได้ทดลองเล่น 
  ๒. ให้นักเรียนหาค าตอบว่า การสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft  Excel สามารถท าได้
อย่างไร  โดยแนะน าช่องทางการสืบค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
  3. นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักเรียนเพ่ือ
สรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft  Excel 
  4. นักเรียนออกแบบและฝึกสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft  Excel โดยมีครูให้
ค าแนะน า 
  5. นักเรียนน าเสนอเกมที่ตนเองสร้างกับเพ่ือนนักเรียน  ร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองเล่นเกมที่สร้างขึ้น 
  6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป 
และร่วมกันท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อย 
 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. ตัวอย่างเกมที่โปรแกรม Microsoft Excel 
  ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel 
  ๓. ห้องสมุด 
  ๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 16 
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6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
๗. ภาพประกอบ 

 
 

 
 
๘.  อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
  http://group.wunjun.com/kroodee/topic/484342-18329 
  http://krupatch.blogspot.com/2010/06/8-microsoft-excel.html 
 
 

http://group.wunjun.com/kroodee/topic/484342-18329
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1. ชื่อกิจกรรม     สระสนุก 
 
2. เวลาที่ใช้      ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสระสนุกได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสระสนุก 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. กิจกรรม Brain Gym / Cup song  สร้างความคุ้นเคย  นักเรียนรับชุดอุปกรณ์ (สี เมจิก  
กระดาษ  บัตรสระ บัตรสถานการณ์) รายบุคคล 
 ๒. บัตรสถานการณ์ 
   

สถานการณ ์
น้องอยากได้ค าในการสื่อสารกับคนอ่ืน  แต่ เขาพูดไม่ได้  เขามีเพียงสระ ตัวเดียวเท่านั้น 

เราจะท าอย่างไรถึงจะได้ค าจากสระนั้นให้มากท่ีสุด และสื่อสารได้ 
 
 ๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ และอ่านสถานการณ์ แล้วลงมือเขียนค าท่ีผสมสระ ตามบัตรสระที่อยู่ในซอง 
   ๔. แลกเปลี่ยนผลงานกับเพ่ือนแล้วนับจ านวนค า  ความหมายของค า 
 ๕. เข้ากลุ่ม ๆ ละ  ๓ - ๔ คน ตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ (กระดาษขนาด ๒ x ๓ นิ้ว  สีเมจิก   
กระดาษบรู๊ฟ สถานการณ์ ค าชี้แจง  )  
  

สถานการณ ์
มีเพ่ือนคนหนึ่ง  เขาเป็นใบ้  ไม่สามารถสื่อสารกับเพ่ือน ๆ ได้  ได้แต่พูดออกมาเป็น เสียง 
พยัญชนะ  ได้แค่ ๔ ตัวเท่า   ด  ก  ป  อ  พูดสลับไปมา  แต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเขาพูดอะไร 

  
   

ค าชี้แจง 
     ๑.  ช่วยกันเขียนประโยคจาก  พยัญชนะท่ีเขาออกเสียงให้ได้มากที่สุด 
     ๒.  รวบรวมประโยคที่ได้จากสมาชิก เขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
     ๓.  ส่งตัวแทนน าเสนอ 
 
 ๖. ครูที่ปรึกษาเดินดูการท างานของนักเรียน โดยไม่แทรกแซงแนวคิด แต่คอยกระตุ้นให้นักเรียนคิด
และเขียนประโยค 
 ๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน เพ่ือนๆตั้งใจฟัง และช่วยกันสังเกต วิธีการแต่งประโยคที่
หลากหลาย  
 ๘.  เมื่อน าเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 17 
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 ๙. ครูตั้งประเด็นค าถาม นอกจากการสร้างค าจากสระ พยัญชนะแล้ว นักเรียนคิดว่า เราสามารถคิด
และสร้างค าได้จากอะไรบ้าง 
 ๑๐. นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรมและผลงานต่อยอด  การเขียนค า ให้ได้หลากหลายวิธี เช่น 
การเขียนค าจาก พยัญชนะ  ๑ ตัว  ๒ ตัว ๓ ตัว /จากวรรณยุกต์/จากตัวสะกด แล้วออกแบบ การน าเสนอ
อย่างหลากหลาย 
 ๑๑. กิจกรรมกาดม่ัว (ตลาดสด) เพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของแต่ละคน 
 ๑๒. นักเรียนรับแจกสติ๊กเกอร์ ดาวให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น เพ่ือประเมินผลงานเพ่ือนโดยใช้
การน าดาวไปติดที่ผลงานที่ประทับใจและน าเสนอได้ดีที่สุด 
 ๑๓. น าผลงานแต่ละกลุ่ม น าเสนอป้ายนิเทศ  ห้องสมุด  /สายชั้น 
 ๑๔. จัดประกวดการสร้างค า/เขียนค าจากพยัญชนะ/จากสระ ฯลฯ 
 
หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการท ากิจกรรม นักเรียนต้องเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อยพร้อม
ส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.  อุปกรณ์ บัตรสระ   บัตรสถานการณ์  เท่ากับจ านวนนักเรียน/กลุ่ม 
 ๒.  กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓x๕ นิ้ว เท่ากับจ านวนนักเรียน 
 ๓.  กระดาษบรู๊ฟ 
 ๔.  สีเมจิก 
 ๕.  สติ๊กเกอร์  
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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1. ชื่อกิจกรรม    ต่อเติมเรื่องราว 
 
2. เวลาที่ใช้      ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อเติมเรื่องราวได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเติมเรื่องราว 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. กิจกรรม Brain Gym 
 ๒. ครูที่ปรึกษาน านิทานมาเล่าให้ฟัง  แล้วให้นักเรียนเขียนเรื่องต่อจากเรื่องที่ฟัง ตามจินตนาการ
ของแต่ละกลุ่ม 
 ๓. นักเรียนเขา้กลุ่ม ๆ ละ  ๓ - ๔ คน รับอุปกรณ์ (นิทาน/เรื่องราว สีเมจิก กระดาษบรู๊ฟ ค าชี้แจง )  
 ๔. ครูติดค าค าชี้แจง   

 
ค าชี้แจง   

   ๑. นักเรียนช่วยกันคิด และเขียนเรื่องต่อจากเรื่อง ลงในกระดาษบรู๊ฟ 
      ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
 
 ๕. ครูที่ปรึกษาเดินดูการท างานของนักเรียน  โดยไม่แทรกแซงแนวคิด 
 ๖. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  ที่หลากหลาย  สวยงาม    
 ๗. แต่ละกลุ่มติดน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๘. นักเรียนรับสติ๊กเกอร์ คนละ 1 แผ่น   
 ๙. เพ่ือนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลงานเพ่ือนโดยใช้การเขียนดาวไปติดที่ผลงานกลุ่มที่ประทับใจ
และน าเสนอได้ดีที่สุด 
 ๑๐. สถานการณ์ 
 สถานการณ์ 
    มีนิทานหลายเรื่อง ที่รอให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงและเขียนต่อ ตามความต้องการ 
  นักเรียนเลือกนิทานที่ชอบ  แล้วน ามาแต่งต่อให้สนุกสนาน 
 
 ๑๑. นักเรียนเลือกนิทานที่ชอบ แล้วแต่งเรื่องใหม่ แล้วออกแบบน าเสนอ เช่นนิทานหน้าเดียว    
 ป๊อบอัพ 
 ๑๒. นักเรียนจัดกิจกรรมกาดมั่ว (ตลาดสด)  เพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของแต่ละคน ต่อ
ห้องสมุด   จัดนิทรรศการ  น าเสนอผลงานให้กับ นักเรียนทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑๓. จัดประกวดหนังสือท ามือ  นิทานเล่มเล็ก 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 18 
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5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. นิทาน 
  ๒. กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓x๕ นิ้ว เท่ากับจ านวนนักเรียน 
  ๓. กระดาษชาร์ตส ี
  ๔. สีเมจิก 
  ๕. สติ๊กเกอร์  
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
   1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ตัวอย่างกิจกรรม 
 
จุดประสงค์ นักเรียนเขียนเรื่องต่อจากเรื่องที่ก าหนดให้ที่ก าหนดให้ได้ 
ค าชี้แจง ๑. นักเรียนเขียนเรื่องจากต่อจากเรื่องที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง 
  ๒. นักเรียนน าผลงานติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
 
 
      แม่อ่ึงอ่างกับวัว 
 
 อ่ึงอ่างกับลูก ๆ เดินทางมาพบวัวตัวหนึ่ง  รู้สึกอิจฉาในรูปร่างล่ าสันใหญ่โตของแม่วัวยิ่งนัก  มัน
พยายามเบ่งตัวของมันให้พองออก  เพื่อให้ทัดเทียมกับวัว  
...………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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ชื่อเรื่อง…………………………………………..………………………… 
 โชคและชัยเป็นฝาแฝดกัน คนมักจะจ าผิดตัวอยู่เสมอ วันหนึ่งโชคแอบขโมยมะม่วงของป้าเตียง 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

ข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 48 
 

 

 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 
2. เวลาที่ใช ้  ๓  ชั่วโมง  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูสาธิตการแสดงทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนดู 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ดู 
 3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ 
 4. แต่ละกลุ่มวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ และร่วมฝึกซ้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ตามความ
สนใจ 
 5. นักเรียนออกมาแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ฝึกซ้อมไว้และให้เพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืน 
แสดงความคิดเห็น 
 6. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 7. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และร่วมกันท า
ความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อย 
  
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 2. วัสดุ อุปกรณ์ในการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 19 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  http://www.incitymag.net                          
  http://lpsci.nfe.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lpsci.nfe.go.th/
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ใบความรู้เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ Science Show” 
 
 
 
ความหมายของ Science Show  
 
 กิจกรรม Science Show หรือภาษาไทยใช้ค าว่ากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  เป็นการ
น าเสนอในรูปแบบการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ตื่นเต้นเร้าใจโดยยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์มา
ผสมผสานกับการน าเสนอที่สนุกสนานและสร้างความฉงนให้ผู้ชมเกิดความคิดเกิดความสงสัยอยากรู้อยาก
หาค าตอบเพ่ือดึงดูดความสนใจและให้เกิดความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้และ
สนุกสนานที่จะเรียนรู้อยากกลับไปศึกษาค้นคว้าจากการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วท าการทดลอง 
ในรูปแบบที่แตกต่างกันต่อไป 
 
ลักษณะของ Science Show  
 
 ๑. เป็นการทดลองที่สนุกสนานตื่นเต้นและเร้าใจผู้ชม 
 ๒. เวลาในการทดลองแต่ละการทดลองควรสั้น 
 ๓. เป็นการทดลองที่เห็นผลรวดเร็วทันใจ 
 ๔. เป็นการทดลองที่ไม่ยาก ไม่เกินความสามารถท่ีนักเรียนจะท าได้ 
 ๕. เป็นการทดลองที่ต้องปลอดภัย 
 ๖. เป็นการทดลองที่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๗. ต้องเป็นการแสดงที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ทั่วถึงและชัดเจน 
 
หลักในการด าเนินกิจกรรม Science Show  
 
 1. การแสดงควรมีลักษณะให้ผู้ชมได้สังเกตได้คิดค าตอบล่วงหน้าหรือตั้งสมมติฐาน 
ก่อนที่แสดงการทดลองเพ่ือหาค าตอบ 
 ๒. ผู้แสดงควรใช้ค าถามให้ผู้ชมสังเกตก่อนไม่ควรบอกหมดทุกอย่างโดยผู้ชมไม่มีโอกาสคิด 
 ๓. หลีกเลี่ยงการบอกเล่าหรือบรรยาย เพราะเป็นการท าลายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ร้ายแรงที่สุดให้แสดงมากกว่าพูด 
 
 
การจัดเตรียม Science Show  
 
 การแสดง Science Show จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใดขึ้นอยู่กับการสร้าง
ความเข้าใจการเตรียมวางแผนการแสดงตลอดจนการเตรียมการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. Science Show นั้นควรจะช่วยพัฒนาทักษะเจตคติและความรู้ความเข้าใจในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2. กลไกในการแสดง Science Show ไม่ควรยุ่งยากซับซ้อนเกินความสามารถของผู้แสดง 
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 3. ค าแนะน าในการแสดง Science Show ควรเข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติตามได้ 
 4. Science Show ที่จะใช้ในการแสดงจะต้องจัดให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะแสดง 
ถ้ากิจกรรมใดที่จ าเป็นต้องใช้เสียงประกอบหรือต้องการเนื้อที่กว้างไม่ควรจัดให้แสดงในห้องเรียนควรให้
แสดงในที่ที่ไม่รบกวนนักเรียนห้องข้างเคียง 
 5. ถ้ามีเวลาจ ากัดควรจัด Science Show ที่สามารถแสดงได้จบในระยะสั้นๆ 
 
 
ข้อควรตระหนักในการแสดง Science Show  
 
 1. ตัวอุปกรณ ์Science Show จะต้องทาสีให้ดึงดูดความสนใจมีความประณีตและสีสันสวยงาม 
 2. บรรยากาศในการแสดงจะต้องท าให้แจ่มใสไม่ควรให้นักเรียนเกิดความกลัวและ 
เครียดควรให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและเรียนรู้โดยไม่รู้สึกตัว 
 3. ครูควรปลูกฝังระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการเล่นด้วย เช่น ไม่ควรแย่งชิงกัน
เล่นปฏิบัติตามกติกาไม่ขโมยอุปกรณ์และเก็บรักษาอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยซึ่งจะเป็นการฝึกจิตวิทยาให้กับ
นักเรียนได้อีกด้วย 
 
คุณสมบัติของผู้แสดง Science Show  
 
 ผู้แสดง Science Show ควรเป็นผู้ที่ มีอารมณ์ ดี ใจเย็นมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่องที่จะต้องแสดงคล่องแคล่วว่องไวมีไหวพริบในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่
แสดงมีทักษะในการสื่อความหมายพูดจาชัดเจนท าให้ผู้ชมเข้าใจง่ายมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เป็น
ระบบเพ่ือจะได้ไม่เกิดความสับสนขณะแสดงฝึกทักษะในการแสดงให้เกิดความช านาญจะได้ไม่เกิดความ
ผิดพลาดจัดแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ละคนจะต้องรู้จังหวะของการแสดงส าหรับการแต่ง
กายในการแสดงควรใช้เครื่องแบบของโรงเรียนเป็นพ้ืนฐานถ้าต้องมีการตกแต่งเพ่ิมเติมก็ควรเป็นไปด้วย
ความประหยัดเช่นสวมหมวกทรงสูงแบบมายากลที่ประดิษฐ์เองใส่เสื้อกราวใส่เสื้อกั๊กสวมเสื้อสะท้อนแสง
แบบนักมายากลหรือน าถุงพลาสติกมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นเครื่องแต่งกายการแสดง Science Show จะ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้แสดงซึ่งมีได้ตั้งแต่ ๑ คนหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสมเพราะผู้แสดง คือสื่อกลางที่จะสร้างบรรยากาศการแสดงให้น่าทึ่งชวนฉงนและสนุกสนานได้ที่
ส าคัญก็คือการใหค้วามรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อผู้ชมจนเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเรื่องแสดงนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 52 
 

 

อุปกรณ์การแสดง 
 
 อุปกรณ์การแสดงเพ่ือใช้ทดลองสาธิตควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ควร
ค านึงถึงความปลอดภัยความสะดวกทั้งในด้านการแสดงและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการแสดง
ด้วยผู้แสดงควรเลือกใช้วัสดุที่ราคาไม่แพงจนเกินไปเพ่ือจะได้จัดเตรียมให้เพียงพอกับการสาธิตและการให้
ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการทดลองด้วยนอกจากนี้ผู้แสดงควรเปิดเผยหลักการท างานต่าง  ๆ ของอุปกรณ์
ทั้งหมดเพ่ือให้ผู้ชมสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ต่อไป 
 จากบทความทางวิชาการ : การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) อีกหนึ่งเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญส าหรับครูในศตวรรษที่ 21 
แหล่งที่มาของบทความ : http://61.19.248.138/~udon4/doc_rome/rung_2556_2.pdf 
 
 
 

 
      แหล่งที่มา :http://www.baanrimtai.ac.th 

 
 
 
 
 
 
       แหล่งที่มา :http://www.oknation.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://61.19.248.138/~udon4/doc_rome/rung_2556_2.pdf
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หมวดที่ ๓ สร้างเสรมิคุณลักษณะและค่านิยม 
กลุ่มกิจกรรมที่ ๙ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและ

การให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  การท าเหรียญโปรยทาน  
 
๒. เวลาที่ใช้    ๕ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. มีความรู้และสามารถเรียนรู้วิธีการท าริบบิ้นห่อเหรียญได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. สามารถห่อเหรียญริบบิ้นโปรยทานงานบวชหรือรับจ้างท าเพ่ือเป็นรายได้ 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. สนทนาเก่ียวกับการท าเหรียญโปรยทานและประโยชน์ของการท า พร้อมรูปแบบ 
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจ เพ่ือไปปฏิบัติตามข้ันตอน 
๓. นักเรียนตัดริบบิ้น ความยาว ๑๒ นิ้ว จ านวน ๔ เส้น 
๔. พับครึ่งริบบิ้น ทั้ง ๔ เส้น 
๕. น าริบบิ้น เส้นที่ ๒ มาคล้องเส้นที่ ๑ 

 
 
 
 
 

๖. จากนั้น น าเส้นที่ ๓ มาคล้องเส้นที่ ๒ 
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๗. จากนั้นน าเส้นที่ ๔ มาคล้องเส้นที่ ๓ สอดปลายที่ช่องของเส้นที่ ๑ จากนั้นดึงให้กระชับ 
 
 
 
 
 
 

๘. วางเหรียญ ๒ บาทตรงกลาง แล้วพับริบบิ้น วนไปทวนเข็มนาฬิกา 
 

 
 
 
 
 

๙. พับไปจนถึงเส้นสุดท้าย แล้วให้สอดปลายที่เส้นแรก 
 
 
 
 
 

๑๐. ดึงปลายริบบิ้นและเส้นให้กระชับ 
 
 
 
 
 
 

๑๑. พลิกฐานกลับด้าน แล้วพับสามเหลี่ยมไปด้านหลัง 
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๑๒. สอดปลายจากช่องทางขวาไปทางซ้าย จะได้ ๑ กลีบ 
 
 
 
 
 
 

๑๓. กลีบดอกบัวชั้นใน ให้สอดปลายไปช่องทางขวา จะได้กลีบบัวชั้นใน 
 
 
 
 
 
 

๑๔. ท าเหมือนเดิมอีก ๓ กลีบ ทั้งชั้นในและชั้นนอก 
 
 
 
 
 
 

๑๕. ดึงปลายแต่ละเส้นให้กระชับเท่าๆ กัน 
๑๖. ตัดปลายริบบิ้นออก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 
๑๗. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของแต่ละคนหาจุดเด่น จุดด้อยของชิ้นงาน 
18. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความสะอาด
บริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 

 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. เอกสาร / ใบความรู้ / VCD  DVD 
  ๒. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร  
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๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
  http://www.horonumber.com/w65/ 
  https://sajee1234.wordpress.com/เหรียญโปรยทาน/เหรียญโปรยทานดอกบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horonumber.com/w65/
https://sajee1234.wordpress.com/เหรียญโปรยทาน/เหรียญโปรยทานดอกบัว
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๑. ชื่อกิจกรรม   มือปราบขยะพิทักษ์โลก 

    

๒. เวลาที่ใช ้      ๕  ชั่วโมง 

 

๓. วัตถุประสงค์   

 ๑. ส ารวจพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒. วางแผนในการรักษา ดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ๓. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๔. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีเหตุมีผล และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการแก้ไขปัญหา 
 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๑. ให้นักเรียนดูการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง  ปังปอนด์ลดโลกร้อน ตอน มือปราบขยะพิทักษ์โลก จาก
https://www.youtube.com/watch?v=UuWjLIlOhQA  และสนทนาร่วมกันว่าทราบหรือไม่ว่าขยะมา
จากไหน  และจ านวนขยะที่มากข้ึนส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอย่างไร 
 ๒. ตั้งค าถามให้นักเรียนค้นหาค าตอบในหัวข้อ การแยกขยะ โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ  เช่น อินเทอร์เน็ต  สอบถามจากคนในชุมชน 
 ๓. ให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาอภิปรายร่วมกันและสรุปว่า เราสามารถแยกขยะได้
เป็น ๔ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ขยะอินทรีย์ หรือที่รู้จักกันในนาม“ขยะเปียก” คือ ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ 
เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้  “ขยะรีไซเคิล” คือ ขยะที่สามารถน าไปเข้าสู่กระบวนการผลิต ได้เป็นผลิตภัณฑ์  
มาใช้ใหม่ เช่น อลูมิเนียม แก้ว พลาสติก ที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ “ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้” หรือรีไซเคิลได้
ยาก คือ ขยะที่ไม่สามารถน าไปเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือมีการปนเปื้อนจนท าให้ไม่สามารถน าไปเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้ เช่น รองเท้า หนังยาง ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร เสื้อผ้า “ขยะอันตราย”หรือ“ขยะพิษ” 
คือ ขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี สิ่งของที่
สามารถระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย หรือขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล  
 ๔. ให้นักเรียนเล่นเกม มือปราบขยะ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ ทีม น าแผ่นป้ายรูปขยะวางไว้บน
พ้ืน แล้วจะให้เวลาแต่ละกลุ่มมายืนดูว่ามีขยะอะไรบ้าง และปรึกษากันว่า รูปไหนจัดอยู่ในขยะประเภทใด  
โดยให้เวลา ๕ นาทีเมื่อแต่ละกลุ่มปรึกษากันเรียบร้อยแล้วให้ออกมายืนเรียงเป็นแถวตอนลึกเมื่อได้ยินสี
นกหวีดแล้วคนแรก (หัวแถว) วิ่งไปหยิบขยะ ๑ ชนิด และน าไปติดไว้ตามประเภทของขยะทีมไหนแยกขยะ
ได้ถูกหรือผิด หากติดถูกจะได้ป้ายละ ๑ คะแนน ติดผิดโดนหัก ๑ คะแนน ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่าย
ชนะ  และให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการเล่นเกมมือปราบขยะ 
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 ๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมมือปราบขยะพิทักษ์โลก  และการน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร       
        
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. ภาพความสัมพันธ์ของมนุษย์กับน้ า 
  ๒. การ์ตูนแอนิเมชั่น  เรื่อง  ปังปอนด์ลดโลกร้อน ตอน มือปราบขยะพิทักษ์โลก และ 
เรื่อง ดินเสื่อม 
  ๓. แหล่งน้ าในชุมชน 
  ๔. คู่มือนักสืบสายน้ า   
  ๕. ห้องสมุด 
  ๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
    ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
    ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

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

http://www.youtube.com/watch?v=UuWjLIlOhQA
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กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๐ ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  ตามรอยพ่อ 
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๓ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
     ๑. นักเรียนศึกษาค้นคว้าพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
    ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์  อภิปราย แนวทางการน าพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. นักเรียนสามารถสรุปแนวทาง หรือผลการน าพระราชด ารัสมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี  ๑ 
 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือที่
ประชาชนทั่วไปแทนพระนามว่า “ในหลวง”  หรือ “พ่อหลวง” โดยยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจ และ   
พระราชด ารัสของพระองค์ 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ – ๕  คน (หรือตามความเหมาะสม)  ศึกษาค้นคว้า พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ว่าทรงตรัสอย่างไร ในโอกาสใด โดยอาจค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุด 
หรือจาก อินเทอร์เน็ต ตามความสนใจของนักเรียน ภายใน ๓๐ นาที  ให้ได้อย่างน้อย ๒ – ๓ พระราชด ารัส 
 ๓. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการค้นคว้า ถึงพระราชด ารัส สถานที่ และโอกาส ที่ทรงมีพระราชด ารัส 
 ชั่วโมงท่ี  ๒   
 ๑. ทบทวนพระราชด ารัสที่นักเรียนสืบค้น และรายงานในครั้งท่ีแล้ว 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกพระราชด ารัสที่นักเรียนชอบที่สุดจากการสืบค้น  และร่วมกันวิเคราะห์  
อภิปรายถึงความส าคัญ และแนวทางการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือยกตัวอย่างบุคคลที่น าพระราช
ด ารัสนั้นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. นักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการน าพระราชด ารัสมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และครูอธิบาย
เพ่ิมเติมหากยังเห็นว่าไม่สมบูรณ์ 
   
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 ชั่วโมงท่ี  ๓ 
 ๑. นักเรียนในแต่ละกลุ่มรับตัวอย่างพระราชด ารัสที่ไม่ซ้ ากับที่นักเรียนสืบค้น 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  อภิปราย ก าหนดแนวทางการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
สรุปเป็นแผนที่ความคิด 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน แผนที่ความคิด และจัดป้ายนิเทศ 
 ๔. นักเรียนร่วมกันประเมินแผนที่ความคิด และแนวทางการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๕. นักเรียนสนทนาแนวคิด ที่ได้จากพระราชด ารัสไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือในห้องสมุดโรงเรียน   
 ๒. อินเทอร์เน็ต 
 ๓. กระดาษโปสเตอร์ หรือกระดาษบรุ๊ฟ  สีเมจิก ฯลฯ   
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส “ค าพ่อสอน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
  http://library.cmu.ac.th/digital_collection/sufficiency/index.php?bookid=๑๕ 
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๑. ชื่อกิจกรรม    เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากละครสั้น 
 
๒. เวลาที่ใช ้    ๕ ชั่วโมง  
 
๓. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสียสละ ความกล้าหาญ และการท าเพ่ือส่วนรวม 
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และกิจกรรม 
 ๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิตโดยผ่านการเรียนรู้
และการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักการกู้ชาติ กู้เอกราชหรือไม่ ครยูกตัวอย่างเหตุการณ์ 
 ๒. แบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม ครูแจกเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (อาจจะให้
นักเรียนเลือกเรื่องที่ชื่นชอบหรือครูเลือกให้ก็ได้) 
 ๓. เมื่อได้รับเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชเรียบร้อย ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีได้รับ 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่าเหตุการณ์ท่ีได้รับตรงกับคุณค่าความดีใดบ้าง  

๔. นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 ๕. ครูสรุปกิจกรรมว่า เหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชต่าง ๆ เป็นการเสียสละของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ท าเพ่ือประเทศชาติ ท าเพ่ือส่วนรวมซึ่งต้องเสียสละและมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง       
ซึ่งนักเรียนสามารถท าเพ่ือสังคมได้เช่นกัน 
 ๖. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงละครสั้นตามเหตุการณ์ที่กลุ่มชื่นชอบ และคิดบทจากเค้าโครง
รายละเอียดเหตุการณ์ที่กลุ่มชื่นชอบเพิ่มเติม (โดยอาจจะให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม) โดยร่วมกันคิดว่า 
  ก. เหตุการณ์เก่ียวข้องกับอะไรบ้าง 
  ข. การด าเนินเรื่องเป็นอย่างไร (บทละคร) 
  ค. มีตัวแสดงอะไรบ้าง 
  ง. แต่ละบทบาทสะท้อนคุณค่าอะไรบ้าง 
 ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแสดงละครสั้น  พร้อมคัดเลือกตัวแสดงของแต่ละ
กลุ่มท าการซ้อมบทละครที่ได้รับมอบหมาย 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 



 62 
 

 

 ๘. การแสดงละครสั้นแต่ละกลุ่มจะต้องสรุปตอนท้ายละครสั้นถึงเหตุผลที่สนใจเหตุการณ์ดังกล่าว  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  ก. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง 
  ข. รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านั้น 
  ค. ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นั้น 
 ๙. ครูให้นักเรียนช่วยกันก าหนดเงื่อนไขและกติกาในการแสดงละครสั้น เช่นเวลาที่ใช้ในการแสดง 
มารยาทระหว่างการแสดงจดบันทึกกลุ่มอื่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น 
 ๑๐. ครูให้นักเรียนแสดงละครสั้นตามเงื่อนไขและกติกาที่ก าหนด 
  ๑๑. ครูสรุปกิจกรรมเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชต่างๆ เป็นการเสียสละของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ท าเพ่ือประเทศชาติ ท าเพ่ือส่วนรวมซึ่งต้องเสียสละและมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ถ้าเรา
สามารถท าในสิ่งที่ดีต่างๆ ได้จะท าให้สังคมน่าอยู่ 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 เรื่องราวเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช จ านวน ๓ เรื่อง  
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๗. ภาพประกอบ 
 

                         การกู้เอกราชของกรุงศรอียุธยา 
                                 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

  ในปี พ.ศ. ๒๑๑๒ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ให้แก่พม่า 
(หงสาวดี) ท าให้กรุงศรีอยุธยา หรือ อโยธยาตกอยู่ในฐานะประเทศราช แม้พม่า
สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาครองกรุงศรีอยุธ  ยา แต่ก็น าตัวพระนเรศวร
ซึ่งเป็นพระราชโอรสไปเป็นตัวประกันด้วย พระนเรศวรทรงใช้ความอดทนอด
กลั้นในการประทับอยู่ที่หงสาวดีเป็นเวลา ๘ ปี ก่อนจะเสด็จกลับมากรุงศรี
อยุธยา และเป็นมหาอุปราชไปปกครองเมืองพิษณุโลก ทรงปกครองบ้านเมือง
ด้วยความเสียสละและกล้าหาญเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและกอบกู้เอกราชจาก
พม่าคืนมา 
  สาเหตุของสงครามการประกาศเอกราชของพระนเรศวรเนื ่องจากพระเจ้าหงสาวดี      
นันทบุเรงทรงระแวงว่าพระนเรศวรจะก่อการกบฏจึงคิดจะก าจัดเสีย แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น พระ
นเรศวรทรงทราบข่าวนีจ้ึงประกาศตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และประกาศอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๗ 
เหตุการณ์นี้น าไปสู่สงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยาและหงสาวดี โดยพระนเรศวรเป็นผู้น าทัพเข้าต่อสู้ด้วย
ความกล้าหาญ เช่น การท ายุทธหัตถี ทรงเสียสละเพ่ือชาติบ้านเมืองและกระท าสงคราม 
 
 
 

การสร้างกรุงธนบุร ี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

  การกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินจากพม่าหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ อันมี
สาเหตุมาจากการแตกความสามัคคีและเห็นแก่ตัวของบรรดาขุนนางในราชส านัก  ท าให้บ้านเมืองอ่อนแอ
และแตกพ่ายในที่สุด 

  หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก ด้วย
ความกล้าหาญและเสียสละ พระเจ้าตากสินเริ่ม
รวบรวมไพร่พลที่ เหลือจากกรุงศรีอยุธยาและ
สถานที่ต่างๆ เดินทัพผ่าน ปราจีนบุรี นครนายก 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และเข้ายึดเมืองจันทบุรี
เป็นฐานที่มั่นในการสะสมก าลังพล ก่อนที่จะเข้ายึด
เมืองจันทบุรี พระองค์ได้รับสั่งให้เหล่าทหารทุบหม้อ
ข้าวและภาชนะทั้งหมดเพ่ือสร้างความมุ่งมั่นและ
มั่นใจในการเข้าตีเมืองจันทบุรีให้ได้โดยเร็วที่สุด 
  เมื่อไพร่พล ก าลังพล และอาวุธ
ต่างๆ พร้อมส าหรับการกอบกู้เอกราชจึงรับสั่งให้

เคลื่อนทัพจากเมืองจันทบุรีเข้ามาทางปากแม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว เข้าโจมตีพม่าที่ตั้งค่ายอยู่เมืองธนบุรี และ
ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา แต่สภาพกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น ยากที่จะบูรณะให้ดีดังเดิมและยาก
แก่การป้องกันจากข้าศึก จึงทรงย้ายราชธานีมาตั้งอยู่ที่กรุงธนบุรี 

เพ่ือปกป้องบ้านเมืองโดยมิได้ว่างเว้น ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
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ความเสียสละของชาวบ้านบางระจัน 

 
  ในปีพ.ศ.๒๓๐๘ พระเจ้ามังระ ทรง
วางแผนบุกตีพระนครศรีอยุธยา จึงส่งกองทัพซึ่งมีเนเมียว 
สีหบดี และมังมหานรธาเป็นแม่ทัพในส่วนของอโยธยา 
พระเจ้าเอกทัศน์ เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจาก พระอนุชา
ของพระบิดาคือ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ซึ่งทรงมีพระ
ราชด ารัสไว้ว่า“เจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตร(พระเจ้าเอก
ทัศน์ หรือ ขุนหลวงขี้เรื้อน) เป็นคนโฉดเขลา ไร้สติปัญญา 
ถ้าได้ครองแผ่นดินจะท าให้แผ่นดินเกิดภัยพิบัติ”ขณะที่
กองทัพพม่าบอกมานั้น เมื่อมาถึงเมืองวิเศษชัยชาญ มีคน
ไทยชื่อนายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง นาย
ดอก (บ้านกลับ) นายทองแก้ว (บ้านโพธิ์ทะเล) ได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่าและฆ่าพม่าตายไป ๒๐ คนก่อน
หนีมาที่บ้านบางระจันจากนั้น ทั้งหมดร่วมกับชาวบ้านบางระจัน นิมนต์พระสงฆ์พระอาจารย์ธรรมโชติ (วัด
เขานางบวช) มาปลุกเสกคาถาอาคมให้หนังเหนียว มีก าลังใจสู้ศึกกับพม่าชาวบ้านรวมกันได้ประมาณ ๔๐๐ 
คน มีหัวหน้าคือ ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว และนายทองแสงใหญ่ และ
สามารถต่อสู้กับพม่าที่ยกทัพมาถึง ๗ ครั้งกระทั่งเมื่อพม่ามีชาวมอญชื่อสุกี้ ซึ่ง เป็นมอญที่อาศัยอยู่ในไทย 
ได้อาสากองทัพพม่ารบกับไทย สุกี้จึงเปลี่ยนกลุยทธ์ โดยใช้วิธีตั้งทัพอยู่เฉยๆ เพราะรู้ว่าชาวบ้านใจร้อนเมื่อ
ถูกยุทธวิธีรบแบบยืดเยื้อ ชาวบ้านก็มีใบบอกไปถึงกรุงศรีอยุธยาเพื่อขอปืนใหญ่   
  ขณะที่กองทัพพม่าบอกมานั้น เมื่อมาถึงเมืองวิเศษชัยชาญ มีคนไทยชื่อนายแท่น นายโชติ 
นายอิน นายเมือง นายดอก (บ้านกลับ) นายทองแก้ว(บ้านโพธิ์ทะเล) ได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่าและฆ่าพม่า
ตายไป ๒๐ คนก่อนหนีมาทีบ่้านบางระจันจากนั้น ทัง้หมดร่วมกับชาวบ้านบางระจัน นิมนต์พระสงฆ์พระ
อาจารย์ธรรมโชติ(วัดเขานางบวช) มาปลุกเสกคาถาอาคมให้หนังเหนียว มีก าลังใจสู้ศึกกับพม่าชาวบ้าน
รวมกันได้ประมาณ ๔๐๐ คน มีหัวหน้าคือ ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว และ
นายทองแสงใหญ่ และสามารถต่อสู้กับพม่าที่ยกทัพมาถึง ๗ ครั้งกระทั่งเมื่อพม่ามีชาวมอญชื่อสุกี้ ซึ่ง เป็น
มอญที่อาศัยอยู่ในไทย ได้อาสากองทัพพม่ารบกับไทย สุกี้จึงเปลี่ยนกลุยทธ์ โดยใช้วิธีตั้งทัพอยู่เฉยๆ เพราะรู้
ว่าชาวบ้านใจร้อนเมื่อถูกยุทธวิธีรบแบบยืดเยื้อ ชาวบ้านก็มีใบบอกไปถึงกรุงศรีอยุธยาเพ่ือขอปืนใหญ่และ
กระสุนมาต่อสู้กับพม่า แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยกรุงศรีฯส่งมาแต่นายกองมาช่วยดู ชาวบ้านจึงช่วยกันน า
เศษทองเหลืองที่เรี่ยไรมาได้ หล่อเป็นปืนใหญ่ ๒ กระบอก แต่ปืนร้าว ใช้งานไม่ได้สุกี้รู้แล้ว ว่ากองทัพ
ชาวบ้าน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพระนคร จึงมั่นใจว่าชาวบ้านบางระจันเริ่มอ่อนแอ จึงสั่งให้ขุดอุโมงค์เข้า
ไปใกล้ค่ายบางระจัน แล้วเอาปืนใหญ่ตั้งหอสูงระดมยิงใส่ค่ายจนค่ายแตก ท าให้ไทยต้องเสียค่ายบางระจัน
แก่พม่าประวัติศาสตร์บันทึกว่า ค่ายบางระจัน ถูกพม่าตีแตกในวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ า ปีจอ  
พ.ศ.๒๓๐๙ รวมระยะเวลาที่วีรชนชาวบางระจันต่อสู้กับพม่านานถึง ๕ เดือน
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๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
   ส านักการศึกษา .หลักสูตร “โตไปไม่โกง”ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร:  
     ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์และองค์กร 
   เพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย  ,๒๕๕๔.  
       “ชาวบ้านบางระจัน.” ๒๕๕๓. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://iseehistory.socita.com  (๒๓ กันยายน ๒๕๕๘). 
     “ศึกบางระจัน.” ๒๕๕๓. 
  [ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา https://wangderm.wordpress.com (๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iseehistory.socita.com/
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๑. ชื่อกิจกรรม    เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ (ปุ๋ยหมัก)  
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๑๐  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของค าว่า ปุ๋ยหมักได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถบอกประเภทและความส าคัญของปุ๋ยหมักได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์ในการใช้ปุ๋ยหมักได้ 
 ๔. นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี ๑ - ๒ 
 ๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับการด าเนินชีวิตพอเพียงตามวิถีธรรมชาติ 
 ๒. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูรูปภาพปุ๋ยหมัก และสนทนาเกี่ยวกับปุ๋ยหมัก 
 ๓. ครูและนักเรียนสนทนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกัน 
 ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถแต่ละกลุ่มท าการเลือกประธานและเลขาฯ ของกลุ่ม 
 ๕. นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มศึกษาจากหนังสือเรื่องปุ๋ยหมัก 
 ชั่วโมงท่ี ๓ – ๕ 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกส ารวจสถานที่ท่ีจะท าปุ๋ยหมัก 
           ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาส่วนประกอบของปุ๋ยหมัก 
           ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้อุปกรณ์เตรียมสถานที่เพ่ือท าปุ๋ยหมัก 
           ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ส่วนผสมที่จะท าปุ๋ยหมัก 
           ๕. สรุปอภิปรายกลุ่มหาข้อดี-ข้อบกพร่อง ในการเตรียมการ  
 ชั่วโมงท่ี ๖ - ๑๐ 
           ๑. วิทยากรในชุมชนร่วมกิจกรรมที่ เสนอแนะ วิธีการ ล าดับขั้นตอนในการท า 
           ๒. วิทยากรและนักเรียนร่วมกันท าตามล าดับขั้นตอน 
 ๓. ก าหนดวันที่ต้องรดน้ า และกลับกองปุ๋ย  
           ๔. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและจดบันทึก การเปลี่ยนแปลง 
           ๕. เมื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นปุ๋ยพร้อมใช้ แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ท าเปรียบเทียบผลงานแต่ละ
กลุ่ม บอกสาเหตุที่เกิดขึ้นตามข้ันตอน เพราะอะไรวิทยากรในชุมชนร่วมสนทนา 
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๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. แผ่นพับ วีดิทัศน์ ห้องคอมฯ 
        ๒. อุปกรณ์ การเกษตร เช่น มีด จอบ บัวรดน้ า พลั่ว ฯลฯ 
 ๓. อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ของปุ๋ยหมัก เช่น มูลสัตว์  ใบไม้แห้ง ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ดิน 
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
           เศษใบไม้แห้ง                                                          มูลสัตว์ 
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๑. ชื่อกิจกรรม    ดูดีมีสาระ 
 
๒. เวลาที่ใช้    ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. ตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็น/แสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ดู  
 ๒. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๓. ปลูกฝังความมีจิตอาสา 
        ๔. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 ๕. มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 ๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. กิจกรรม Brain Gym 
 ๒. นักเรียนดูคลิป (โฆษณากระทิงแดง  คลิปโฆษณาซึ้ง ๆ เกี่ยวกับจิตอาสา คลิปโฆษณาไทย
ประกัน “ท าไมต้องยืนตรง เมื่อได้ยินเพลง สรรเสริญพระบารมี)  แล้วตั้งประเด็นค าถาม 
       - คลิปนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
      - ประทับใจอะไรจากคลิปนี้ 
      - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 
      - คิดอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ 
 3. นักเรียนเข้ากลุ่ม ๆ ละ  ๓ - ๔ คน รับอุปกรณ์ (ภาพ  สีเมจิก กระดาษชาร์ท  กระดาษบรู๊ฟ  
ค าชี้แจง)  
 4. ค าชี้แจง   
  ๑. นักเรียนดูคลิปวีดิโอ 
  ๒. ดูคลิปแล้ว บอกสิ่งที่เห็น  เขียนความรู้สึก  และความประทับใจแนวคิดท่ีได้ 
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  4. ครูที่ปรึกษาเดินดูการท างานของนักเรียน  โดยไม่แทรกแซงแนวคิด แต่คอยกระตุ้นให้
นักเรียนคิดและเขียนแสดงความคิดเห็น 
  5. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  เพื่อน ๆ ช่วยกันสังเกต การวิเคราะห์คลิปที่ดู 
  6. เมื่อน าเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  7. รับสติ๊กเกอร์ ดาว ละ ๑ แผ่น เพ่ือประเมินผลงานแต่ละกลุ่ม โดยใช้การเขียนดาวไปติด 
ที่ผลงานกลุ่มที่ประทับใจและน าเสนอได้ดีที่สุด 
  8. สถานการณ์ 
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  สถานการณ์ 
  นักเรียนเลือกคลิปที่ประทับใจแล้วน ามาให้เพ่ือนๆช่วยกัน เขียนแสดงความคิดเห็น 
  ความรู้สึก  ข้อคิด  แนวทางไปประยุกต์ใช้ 
 
  9. นักเรียนช่วยกันสืบค้นคลิปจากอินเทอร์เน็ต แล้วน ามาให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ดู   
  ๑0. จัดกิจกรรมชมคลิป ที่ประทับใจ (เช่นคลิปวันแม่  คลิปจิตสาธารณะ คลิปที่ส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
  ๑1. นักเรียนจัดการประกวดการท าคลิปสั้นๆ 
  ๑2. นักเรียนจัดเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป 
และท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. คลิปโฆษณาท่ีดูแล้วซึ้ง ให้ข้อคิด เช่น โฆษณากระทิงแดง  โฆษณาจิตอาสาอิชิตัน  ฯลฯ 
  ๒. กระดาษชาร์ท 
  ๓. สีเมจิก 
  ๔. สติ๊กเกอร์  
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 
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กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๑ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสยีสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน  กตัญญู) 

 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  นิทานสร้างคนดี 
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๕  ชั่วโมง 
  
๓. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างนิทานโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก 
 ๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิตโดยผ่านการเรียนรู้
และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ 
   
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความสนใจในการอานหนังสือนิทาน ส ารวจวานักเรียนชอบฟัง 
นิทานหรือไม่ เคยฟังเรื่องอะไร หรือต้องการฟังนิทานเกี่ยวกับอะไร นิทานนั้น ๆ ว่ามีข้อคิดหรือคติเตือนใจ
เกี่ยวกับอะไรบาง  
 ๒. ครูน าหนังสือนิทานคุณธรรมมาให้นักเรียนได้เลือกอ่านตามความสนใจของนักเรียน 
 ๓. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการจัดท าหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเอง ซึ่งขั้นตอนในการจัดท าดังนี้  
  - อ่านนิทานคุณธรรมเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
  - น าเรื่องท่ีอ่านมาจัดท าเป็นแผนผังความคิด (Mind  Map) 
  - ออกแบบการเขียนเรื่อง 
  - ออกแบบตัวละครประกอบเนื้อเรื่อง 
  - วาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
  - สอนวิธีการจัดท ารูปเล่มหนังสือเล่มเล็ก และส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก   
 ๔. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มออกแบบหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเองโดยใส่       
สิ่งต่างๆ  ลงไปดังนี้ 
  - ใส่ใจในเรื่องการเขียนให้ถูกต้อง 
  - เนื้อเรื่องน่าสนใจ ตัวละครน่าสนใจ 
  - จัดท าทีละขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องน ามาให้ครูตรวจก่อนที่จะท าขั้นตอนต่อไป และ
ปฏิบัติกิจกรรมถึงข้ันตอนจัดท าเป็นรูปเล่ม 
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 ๕. ให้นักเรียนเขียนรายงานประกอบการท าหนังสือเล่มเล็ก โดยประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้  
  - สาเหตุที่นักเรียนเลือกเรื่องนี้มาจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  
  - วัตถุประสงค์ในการจัดท า 
  - บรรณานุกรมของหนังสือที่นักเรียนศึกษาค้นคว้าและน ามาอ้างอิง  
  - วิเคราะห์และวางแผนในการจัดท า 
  - วิธีการตัดกระดาษและตัวละคร 
  - ขั้นตอนในการจัดท าทุกขั้นตอน 
  - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า 
  - ปัญหาและอุปสรรคในการท าหนังสือเล่มเล็ก 
  - ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการท าหนังสือเล่มเล็ก 
  - ข้อเสนอแนะในการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
 6. สรุปการเรียนการสอนโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามทุกเรื่องที่นักเรียนมีปัญหา   
ให้ค าเสนอแนะเม่ือนักเรียนสงสัย   
 7. จัดประกวดหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เพ่ือมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่
ท าได้ดีที่สุดและสวยงาม 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือนิทานคุณธรรม 
 ๒. อุปกรณ์ในการท าหนังสือเล่มเล็ก  ได้แก่  กระดาษ   
 ๓. กระดาษเยื่อกาว กาว รูปภาพประกอบ กรรไกร  สี 
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
                      
      
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
กฤษณา  มาเลิศ. คู่มือการท าหนังสือเล่มเล็ก. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  นครราชสีมา เขต ๕ 
ส านักการศึกษา .หลักสูตร “โตไปไม่โกง”ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ 
  สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพ่ือความ

โปร่งใสในประเทศไทย , ๒๕๕๔  
“แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.” ๒๕๕๓. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://kroobannok.com/blog/๓๘๘๑๓ (๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘). 
กนกอร หมื่นเจริญ. ๒๕๕๗ “โครงงานการท าสมุดเล่มเล็ก.” 
  [ระบบออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา http://deejajar.blogspot.com/๒๐๑๔ /๑๑ /blog-
post.html (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
ศากุน  ศิริพานิช .๒๕๕๔ “หนังสือเล่มเล็ก สร้างเด็กรักการอ่าน -เขียน. ” 

  [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่มา http://www.obec.go.th/news/๓๓๗๘  ) ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deejajar.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
http://deejajar.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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๑. ชื่อกิจกรรม  ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๕  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติท่ีตนแสดง  
 ๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิตโดยผ่านการเรียนรู้
และการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรยีนสนใจ 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการละครคุณธรรมสั้น ๆ  ให้นักเรียนได้ศึกษา 
 ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับละครคุณธรรมจากวีดิทัศน์ที่ได้ศึกษา 
 ๓. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติให้นักเรียนได้ศึกษา 
 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติจากวีดิทัศน์ที่ได้ศึกษา 
 ๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง  “บทบาทสมมติ”  
 ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาจากใบความรู้ 
 ๗. ครูก าหนดสถานการณ์สมมติให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมุติในกิจกรรม “ละครเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง”  ให้แต่ละกลุ่มจับสลากเพ่ือให้แสดงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสถานการณ์สมมติ ภายใน
เวลา ๑๕ นาท ี
 ๘. แต่ละกลุ่มวางแผนและจัดเตรียมอุปกรณ์การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรม  
“ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

๙. แต่ละกลุ่มฝึกซ้อมการแสดงเพื่อจัดแสดงให้กับเพ่ือนนักเรียน 
๑๐. นักเรียนออกมาแสดงได้ฝึกซ้อมไว้และให้เพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
๑๑. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการแสดงและการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
๑๒. แต่ละกลุ่มน าเสนองานที่ได้จากการสรุปงาน 

 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. วีดิทัศน์ละครคุณธรรม 
 ๒. วีดิทัศน์การแสดงบทบาทสมมติ 
 ๓. ใบความรู้ เรื่อง “บทบาทสมมติ” 
 ๔. สถานการณ์สมมติ กิจกรรม”ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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๖. การวัดและการประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 

  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ใบความรู้ เรื่อง 

“การแสดงบทบาทสมมติ” 
 
        
 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการแสดงออกด้วยท่าทางโดยไม่มีบทพูดผู้แสดงจะต้องมีความเชื่อมั่น
ต่อ บทบาทท่ีแสดง คือ เชื่อว่าบทบาทท่ีตนเองแสดงเป็นเรื่องจริง ผู้แสดงจะต้องมีความพร้อมที่จะใช้
ร่างกาย อารมณ์ ความคิดและจิตใจ หรือมีความพร้อมที่จะน าประสาทสัมผัสทั้ง ๕ มาใช้ในการแสดงให้  
    
     ประเภทการแสดงบทบาทสมมติ 
 
 ๑)  การแสดงอบบาทสมมติแบบเตรียมบทบาทแล้ว 
      ๒)  การแสดงบทบาทสมมติโดยฉับพลัน 
      ๓)  การแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น 

การสมมุติเป็นกระบวนการส าคัญท่ีผู้แสดงต้องสร้างอารมณ์ให้สะท้อนถึงความเป็นตัวละครได้อย่าง 
สมจริง โดยผู้แสดงต้องสมมติว่าถ้าตนเองเป็นตัวละครที่สวมบทบาทอยู่นั้นจะท าอย่างไรต่อสถานการณ์ที่ตน
ก าลังเผชิญอยู่ 
 
    หลักการแสดงบทบาทสมมติ 
 
      ๑)  การสมมติ คือ การที่ผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดบุคลิกและนิสัยใจคอของตัวละครออกมาให้สมจริง
มากที่สุด โดยสมมติว่าถ้าผู้แสดงเป็นตัวละครตัวนั้นแล้ว จะท าอย่างไรต่อสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดขึ้น 
     ๒)  สถานการณ์จ าลอง ผู้แสดงจะต้องเข้าใจสถานการณ์จ าลองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์
อย่างนี้แล้ว ตัวละครต้องท าอะไร และมีเหตุผลอย่างไร 
      ๓)  จินตนาการ ผู้แสดงต้องใช้จินตนาการให้ถูกต้อง โดยฝึกจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้คนที่อยู่
รอบ ๆ ข้างในชีวิตประจ าวันและเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว 
      ๔)  การสร้างความเชื่อ ผู้แสดงจะต้องท าให้คนดูเชื่อว่า การแสดงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าสมจริง 
      ๕)  การสื่อสารกับผู้อ่ืน ผู้แสดงจะต้องท าให้คนดูเข้าใจความหมายและเหตุผลของตัวละคร 
ที่สวมบทบาทอยู่นั้นและมีความรู้สึกร่วมกับการแสดง 
      ๖)  การสร้างสมาธิ ผู้แสดงต้องไม่ประหม่าและต้องท าตัวสบาย ๆ เหมือนไม่มีใครมาสนใจ แต่ไม่ได้
หมายความว่าผู้แสดงไม่สนใจคน 
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ชื่อกิจกรรม ละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 สถานการณ์ที่ ๑  หัวข้อเรื่อง ความซื่อสัตย์ 
๑. ก าหนดสถานท่ี  คือ  สถานีรถไฟ  
๒. ตัวละคร  คือ  แม่ค้า  นักวิศวกร 
๓. สิ่งของ   คือ  แทปเล็ต 
 
ชื่อกิจกรรม ละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
สถานการณ์ที่ ๒  หัวข้อเรื่อง มีวินัย 
๑. ก าหนดสถานท่ี  คือ  โรงพยาบาล  
๒. ตัวละคร  คือ  พยาบาล  คนไข้ 
๓. สิ่งของ   คือ  ยา 
 
ชื่อกิจกรรม ละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
สถานการณ์ที่ ๓  หัวข้อเรื่อง อยู่อย่างพอเพียง 
๑. ก าหนดสถานท่ี  คือ  ตลาด  
๒. ตัวละคร  คือ  คนขายปลา  วินมอเตอร์ไซด์ 
๓. สิ่งของ   คือ  กระเป๋าเงิน 
 
ชื่อกิจกรรม ละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
สถานการณ์ที่ ๔  หัวข้อเรื่อง อนุรักษ์วัฒนธรรม 
๑. ก าหนดสถานท่ี  คือ  พิพิธภัณฑ์  
๒. ตัวละคร  คือ  นักเรียน  คุณครู  
๓. สิ่งของ   คือ  ตะเกียงโบราณ 
 
 

ชื่อกิจกรรม ละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
สถานการณ์ที่ ๕  หัวข้อเรื่อง มีจิตสาธารณะ 
๑. ก าหนดสถานท่ี  คือ  น้ าตก  
๒. ตัวละคร  คือ  นักท่องเท่ียว  เจ้าหน้าท่ีอุทยาน 
๓. สิ่งของ   คือ  ดอกไม ้
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๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
ทิศนา แขมมณ.ี (๒๕๕๐). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
  ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที ่๕). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทิศนา แขมมณี. (๒๕๕๐). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. (พิมพ์ครั้งที่ ๖).กรุงเทพฯ: 
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ส านักการศึกษา .หลักสูตร “โตไปไม่โกง”ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ 

สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสในประเทศไทย  ,๒๕๕๔เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ . ศิลปะ ป.๓. พิมพ์
ครั้งที ่ ๒. กรุงเทพฯ  :อักษรเจริญทัศน์.  

เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ .ศิลปะ ป.๓. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ  :อักษรเจริญทัศน์.   
“การแสดงบทบาทสมมุติ.” ๒๕๕๒.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.trueplookpanya.com  

(๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
“การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ role play.” ๒๕๕๗.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  

https://www.youtube.com/watch?v=๗๓N๖qFrDzYc (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
“ซ้อมการแสดงบทบาทสมมติระบบสุริยะ.” ๒๕๕๔. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=UTgmIfgDMKI         
    (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trueplookpanya.com/
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๑. ชื่อกิจกรรม  งานแกะสลัก ผัก - ผลไม้  
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๒๐  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแกะสลักผักผลไม้ 
 ๒. นักเรียนสามารถแกะสลักผัก - ผลไม้ เป็นดอกรักเร่ได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถแกะสลักผัก - ผลไม้ เป็นดอกบานชื่นได้ 
 ๔. นักเรียนสามารถแกะสลักผัก - ผลไม้ เป็นดอกกุหลาบได้ 
 ๕. นักเรียนสามารถแกะสลักผัก - ผลไม้ โดยประยุกต์ลายใหม่ได้ 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานแกะสลักผักผลไม้  จ านวน ๔    ชั่วโมง 
        - สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียน โดยเปิดวีดิทัศน์ ผลงานการแกะสลักผักผลไม้  
www.youtube.com/watch?v=GpdstIwUQTM 
            - แนะน าเครื่องมือวิธีการ และเทคนิคในการแกะสลักผักผลไม้ 
  - ฝึกปฏิบัติเทคนิคเบื้องต้น ของการแกะสลักผักผลไม้ การปอก การจัก การกรีด การเซาะ 
และการเกลา 
 ๒. แกะสลักผัก-ผลไม้ เป็นดอกรักเร่  จ านวน ๔   ชั่วโมง 
     - นักเรียน ดูวีดิทัศน์ การแกะสลัก ฟักทอง ลายดอกรักเร่ 
https://www.youtube.com/watch?v=CAH๘Crumgu๐ 
     - นักเรียนเตรียม มะละกอที่มีเนื้อหนา(หรือผัก-ผลไม้ ที่มีเนื้อแน่น และหาง่ายในท้องถิ่น)  
    - นักเรียนตัดชิ้นเนื้อมะละกอ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นเกลาให้เป็นครึ่งทรงกลม 
(จากนี้เราจะเรียกว่า “หลังเต่า” ) 
    - แกะสลักเกสร โดยหาจุดศูนย์กลาง วาดวงกลมให้มีความยาวของเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
เท่ากับ ครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใช้มีดปัก ๙๐ องศา และปาดเนื้อในออก 
     - แบ่งระยะกลีบ ปาดเนื้อกลางกลีบให้เป็นร่อง และแกะสลักกลีบให้ปลายแหลม 
     - ดอกรักเร่กลีบด้านข้าง จากโค้งเล็กน้อย มีปลายแหลม ปาดเนื้อใต้กลีบออกทุกครั้ง 
 กลีบจึงจะเด่น 
     - แกะสลักกลีบชั้นต่อไป ให้สับหว่าง เช่นนี้จนจบ 
 
   

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 

http://www.youtube.com/watch?v=GpdstIwUQTM
https://www.youtube.com/watch?v=CAH8Crumgu0
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๓. แกะสลักผัก-ผลไม้ เป็นดอกบานชื่น   จ านวน ๔     ชั่วโมง 
     - นักเรียน ดูวีดิทัศน์ การแกะสลัก แตงโม ลายดอกบานชื่น  
https://www.youtube.com/watch?v=vUF๔SulIhhs 
     - นักเรียนเตรียม มะละกอที่มีเนื้อหนา (หรือผัก ผลไม้ ที่มีเนื้อแน่น และหาง่ายในท้องถิ่น)  
     - นักเรียนตัดชิ้นเนื้อมะละกอ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นเกลาให้เป็นครึ่งทรงกลม (จากนี้
เราจะเรียกว่า “หลังเต่า”) 
     - แกะสลักเกสร โดยหาจุดศูนย์กลาง วาดวงกลมให้มีความยาวของเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
เท่ากับ ครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง  ใช้มีดปัก ๙๐ องศา และปาดเนื้อในออก 
     - ท าเกสรโดยใช้ปลายมีดกรีดเป็นครึ่งวงกลม ปาดเนื้อรอบ ๆ ออก กรีดเป็นกลีบโค้ง    
ปาดเนื้อ ใต้กลีบออก กลีบต่อ ๆ ไปให้สับหว่างและซ้อนกันเล็กน้อย  
     - แบ่งกลีบดอกออกเป็น ๕  กลีบใช้ปลายมีดแกะสลักกรีดเป็นกลีบให้ปลายกลีบ          
เป็นคลื่น เล็กน้อย ท าจนครบทุกกลีบ ปาดเนื้อใต้กลีบออก  
     - กลีบชั้นที่ ๒ - ๔ ให้กลีบดอกสับหว่างกับกลีบชั้นแรก และให้แต่ละกลีบซ้อนกัน
เล็กน้อย  
     - ท าดอกตูมรอบๆ โดยใช้ปลายมีดกรีดเป็นกลีบปลายแหลม ปาดเนื้อใต้กลีบออกเพ่ือให้
เห็นกลีบดอกชัด ใช้ปลายมีดกรีดบางๆ เซาะเนื้อใต้กลีบออก แกะสลักอีกด้านสลับกันภายในหนึ่งดอก จนถึง
ปลายดอกท าเส้นรอบดอกตูมปาดเนื้อออกเล็กน้อยบากให้เป็นร่องโดยรอบ 
 ๔. แกะสลักผัก - ผลไม้ เป็นดอกกุหลาบ  จ านวน ๔   ชั่วโมง 
      - นักเรียน ดูวีดิทัศน์ การแกะสลัก ฟักทอง ลายดอกกุหลาบ 
https://www.youtube.com/watch?v=mEPz๒C๖XacY 
      - นักเรียนเตรียม มะละกอที่มีเนื้อหนา (หรือผัก-ผลไม้ ที่มีเนื้อแน่น และหาง่ายในท้องถิ่น)  
      - นักเรียนตัดชิ้นเนื้อมะละกอ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นเกลาให้เป็นครึ่งทรงกลม (จากนี้
เราจะเรียกว่า “หลังเต่า”) 
      - แกะสลักเกสร โดยหาจุดศูนย์กลาง วาดวงกลมให้มีความยาวของเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
เท่ากับ ครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้มีดปัก ๙๐ องศา และปาดเนื้อด้านนอกออก 
      - เกลาวงเกสรให้กลม แกะสลักกลีบ กุหลาบชั้นใน 
      - เซาะกลีบกุหลาบให้ตั้ง ปาดเนื้อข้างกลีบออก ข้างกลีบจะซ้อนเยื้องกัน  
      - กลีบชั้นสองจะสับหว่างชั้นแรก และปลายกลีบต่ าเล็กน้อย 
      - แกะสลักกลีบวงนอก เซาะเนื้อมะละกอให้เป็นร่องลึกโค้งกลีบให้ยาวตามร่องเดิม    
ปลายกลีบซ้อนทับกัน 
      - แกะสลักวงนอกเนื้อมะละกอให้เป็นร่องลึกโค้งกลีบ  
      - ปาดเนื้อใต้กลีบออก กลีบจะตั้งข้ึน  
      - กลีบรอบนอกจะบาน ตัดเนื้อใต้กลีบออกให้หมด  
      - กุหลาบ เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วกลีบชั้นในตั้งชั้นนอกบานออก 

https://www.youtube.com/watch?v=vUF4SulIhhs
https://www.youtube.com/watch?v=mEPz2C6XacY
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 ๕. แกะสลักผัก-ผลไม้ ตามจินตนาการ จ านวน ๔  ชั่วโมง 
      - นักเรียนสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ โดยการวาดภาพ 
      - นักเรียนเลือกวัสดุ (ผัก - ผลไม้) ที่เหมาะสมกับลวดลาย และท่ีตนเองถนัด 
      - นักเรียนลงมือแกะสลักผัก-ผลไม้ ตามลวดลายที่ตนเองสร้างสรรค์ข้ึน 
 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ 
 ๒. วีดิทัศน์ 
 ๓. อินเทอร์เน็ต  
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ  วีดิทัศน์  สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ 
E-Leaning วิชาศิลปะงานใบตองและการแกะสลักhttp://elearningcvc.freetzi.com/index.php 
รวมผลงานแกะสลักของ อ.มนัส บุญเหมือน www.youtube.com/watch?v=GpdstIwUQTM 
การแกะสลักผัก-ผลไมh้ttp://bbt.ac.th/carved/How/how%๒๐to.htm 
การแกะสลัก ลายกุหลาบ www.youtube.com/watch?v=Tjjtb๒VnJJw 
การแกะสลักลาย กุหลาบ https://www.youtube.com/watch?v=mEPz๒C๖XacY 
การแกะสลัก ลายกุหลาบมอญ https://www.youtube.com/watch?v=s๑sIIvR๒๙VM 
การแกะสลัก ลายรักเร่ https://www.youtube.com/watch?v=CAH๘Crumgu๐ 
การแกะสลัก ลายรักเร่ https://www.youtube.com/watch?v=CSXBohQYQE๔ 
การแกะสลัก ลายบานชื่นhttps://www.youtube.com/watch?v=vUF๔SulIhhs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elearningcvc.freetzi.com/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=GpdstIwUQTM
http://bbt.ac.th/carved/How/how%20to.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Tjjtb2VnJJw
https://www.youtube.com/watch?v=mEPz2C6XacY
https://www.youtube.com/watch?v=s1sIIvR29VM
https://www.youtube.com/watch?v=CAH8Crumgu0
https://www.youtube.com/watch?v=CSXBohQYQE4
https://www.youtube.com/watch?v=vUF4SulIhhs
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๑. ชื่อกิจกรรม    งานร้อยมาลัย  
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๒๐  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการร้อยมาลัยได้ 
๒. สามารถบอกวัสดุที่น ามาร้อยมาลัยได้ 
๓. สามารถเลือกดอกไม้ มาร้อยมาลัยได้ 
๔. สามารถบอกประเภทงานร้อยมาลัยได้ 
๕. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมการร้อยมาลัย 
 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๑. ขั้นตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น 
               - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องมาลัยว่า นักเรียนเคยเห็นมาลัยที่ไหนและ
ในงานอะไร นักเรียนเคยร้อยมาลัยแบบใดมาบ้าง เคยใช้ดอกไม้อะไรร้อยมาลัย นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
                - ให้นักเรียนดูภาพมาลัยแบบต่าง ๆ และถามว่าจะใช้วัสดุอะไรมาร้อยมาลัยบ้าง 
         ๒. ขั้นคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
                - ครูให้นักเรียนร่วมกันคิดว่าจะใช้วัสดุอะไรมาร้อยมาลัยแทนดอกไม้ได้บ้าง และนักเรียน
สังเกตความแตกต่างกันอย่างไรและอะไรที่เป็นสาเหตุที่ให้การร้อยมาลัยมีความแตกต่างกัน ร่วมกันอภิปราย 
          ๓. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย 
                - ให้นักเรียนร่วมกันคิดและสรุปความรู้เกี่ยวกับงานร้อยมาลัย วัสดุการร้อยมาลัย วิธีการเลือก
ดอกไม้ร้อยมาลัย และประเภทของมาลัยมีอะไรบ้าง แล้วให้จดบันทึกไว้เป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
                - ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเสนอรายงานที่หน้าชั้น ครูเขียนข้อสรุปของทุกกลุ่มบนกระดาน 
          ๔. ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก 
                - ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาและศึกษาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับงานร้อยมาลัย ประเภทของ
การร้อยมาลัย ข้อดี ข้อเสียในการเลือกดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาร้อยมาลัย จากข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม
บนกระดาน แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นข้อปฏิบัติต่อไป 
          ๕. ขัน้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
                 -  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ และอภิปราย เกี่ยวกับความหมายของ
งานร้อยมาลัย ประเภทของมาลัยชนิดต่าง ๆ เช่น มาลัยกลม มาลัยตุ้ม มาลัยซีก ที่มักพบในชีวิตประจ าวัน 
           
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 ๖. ขั้นปฏิบัติด้วนความชื่นชม                  
  -  ครูแจกใบงานแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความหมาย ประเภทของมาลัย ที่ได้ศึกษาจากใบ
ความรู้ โดยให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม โดยแบ่งให้ร่วมกันศึกษาจากใบความรู้ โดยแบ่งให้ศึกษาคนละ
หัวข้อ แล้วน ามาสรุปลงในใบงานของกลุ่ม 
         ๗. ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
                 - ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของเพ่ือนในกลุ่ม เมื่อจบกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการน าใบไม้ ดอกไม้ วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียน และเพ่ิมเติม
จากข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของเพ่ือน 
           ๘. ขั้นปรับปรุงผลระหว่างปฏิบัติ 
                  - ส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรม และได้รับค าเสนอแนะจากเพ่ือนๆ ก็ให้ปรับปรุงตนเอง
ในการท างานร่วมกับกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งงานกันท าทุกหน้าที่ 
           ๙. ประเมินผลรวมให้เกิดความภูมิใจ 
                  - ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาตัดสินผลงานของแต่ละกลุ่มจากใบงานของการปฏิบัติได้
ถูกต้อง มีการร่วมมือกันภายในกลุ่มดี และผลส าเร็จของงานดี ครูให้ค ายกย่องชมเชยส าหรับทุกกลุ่ม และให้
ก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปให้ดีขึ้น 
                  - ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ร้อยมาลัยให้หาจากแหล่งอ่ืนมาเพ่ือเลือกดอกไม้ 
ใบไม้ และวัสดุตกแต่งในคาบต่อไป ซึ่งให้แต่ละกลุ่มแบ่งงานกันเองว่าจะรับผิดชอบอะไรที่น ามาปฏิบัติใน
ครั้งต่อไป 
 หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการท ากิจกรรม นักเรียนต้องเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้เรียบร้อย
พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
           ๑. ใบความรู้เรื่องมาลัยชนิดต่างๆ 
           ๒. ใบงาน เรื่อง การน าดอกไม้ ใบไม้ วัสดุที่จะน ามาร้อยมาลัย 
           ๓. อุปกรณ์ต่างๆ ในการร้อยมาลัย 
           ๔. รูปภาพงานร้อยมาลัย 
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
   1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
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  ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.  อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  เอกสาร  รูปภาพ  วีดิทัศน์  สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ 
 http://mutita๒.igetweb.com/articles/๓๔๓๒๓๖/เอกสารประกอบการสอน.html 
 http://www.kroobannok.com/blog/๕๒๐๐๘ 
 http://krongkaewkinja.exteen.com/images/m๒.๑.๒.jpg 
 http://img.tarad.com/shop/k/krudang/img-lib/spd_๒๐๑๒๐๑๓๑๒๒๑๒๔๑_b.jpg 
 http://www.khjflorist.com/upload/images/Image 
 http://img.tarad.com/shop/k/krudang/img-lib/spd_๒๐๑๒๐๑๓๐๑๖๕๔๒๔_b.jpg 
 http://malai.๖te.net/๙๒.jpg 
 

 

http://mutita2.igetweb.com/articles/343236/เอกสารประกอบการสอน.html
http://www.kroobannok.com/blog/52008
http://malai.๖te.net/๙๒.jpg
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กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๒  ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
และหวงแหนสมบัติของชาติ  

 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  ภูมิใจในถิ่นเกิด 
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๔  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
     ๑.  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดของตนเอง 
    ๒.  นักเรียนมีจิตส านึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี     
อันดีงามของท้องถิ่น 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมบูรณาการ แยกเป็น ๔ กลุ่มการเรียนรู้ ตามความสนใจของนักเรียน 
 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๑  อ่าน เขียน เรียนรู้   
 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๒  เชิดชูวัฒนธรรม 
 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๓  เลิศล้ าภาษา 
 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๔  ภูมิปัญญาพารื่นรมย์ 
 
 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๑  อ่าน เขียน เรียนรู้ 
  ชั่วโมงท่ี  ๑ 
  ๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง 
  ๒. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดของตนเอง 
  ชั่วโมงท่ี  ๒ – ๔  
  ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๕ – ๗ คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถคละกัน  สมาชิกในกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการ  และแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
  ๒. นักเรียนศึกษา เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง เช่น เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ค าขวัญ
ประจ าจังหวัด ค าขวัญประจ าอ าเภอ สถานที่ส าคัญ จากบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ อินเทอร์เน็ต 
  ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าหนังสือเล่มเล็กจากเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้น ซึ่งอาจเป็น
ความเรียง หรือ บทกลอน ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดของตนเอง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้
นักเรียนได้รู้จักจังหวัดของตนเองมากขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๒  เชิดชูวัฒนธรรม 
  ชั่วโมงท่ี  ๑ 
  ๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง 
  ๒. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดของตนเอง 
  ชั่วโมงท่ี  ๒ 
  ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๕ – ๗  คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถคละกัน  สมาชิกในกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการ  และแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
  ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเก่ียวกับแผนที่จังหวัด  พร้อมทั้งวาดภาพระบายสีอ าเภอต่างๆ
ในจังหวัด 
  ชั่วโมงท่ี  ๓ – ๔ 
  ๑. นักเรียนฝึกร้องเพลงมาร์ชจังหวัดพร้อมกัน  พร้อมทั้งสนทนาความหมายในเนื้อหา 
   ๒. นักเรียนฝึกปฏิบัติการร้องเพลงมาร์ชจังหวัด โดยคิดท่ากายบริหาร ท่าร า หรือเล่น
ดนตรีประกอบ โดยครูคอยให้การชี้แนะให้แต่ละกลุ่มท างานตามความถนัดเฉพาะบุคคล ให้มีส่วนร่วมใน
การท างานกลุ่ม 
  ๓. แสดงผลงานตามที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติ  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๓  เลิศล้ าภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาพื้นบ้าน, ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน) 
  ชั่วโมงท่ี  ๑ 
  ๑. นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง 
  ๒. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดของตนเอง 
  ชั่วโมงท่ี  ๒ – ๔  
  ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ – ๗  คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน     
ที่มีความสามารถคละกัน สมาชิกในกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการ  และแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่ม
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
  ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ให้คล่อง ภายในเวลา ๕ นาที     
โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มถ้ากลุ่มใดไม่ม่ันใจ/ไม่สามารถออกเสียงได้ให้ปรึกษาครู ที่คอยสังเกต
พฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
    ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้นักเรียนได้รู้จักจังหวัดของตนเองมากขึ้น  มาจัดท าเป็น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)  บัตรค าประกอบรูปภาพ หรือ หนังสือเล่มเล็ก  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้   Food, 
Tradition, Tourist Attractive, Trade, Vehicle   
  ๔. แสดงผลงานตามที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติ  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
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 กลุ่มการเรียนรู้ที่ ๔  ภูมิปัญญาพารื่นรมย์ 
  ชั่วโมงท่ี  ๑ 
  ๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง 
  ๒. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดของตนเอง 
  ชั่วโมงท่ี  ๒ – ๔  
  ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ – ๗  คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถคละกัน สมาชิกในกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการ และแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
  ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัด
ของตัวเอง 
  ๓. นักเรียนศึกษารายละเอียด สอบถามจากบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต และร่วมกันน าเสนอผลงาน โดยจัดป้ายนิเทศ, แผ่นประชาสัมพันธ์, แผนที่ค วามคิด หรือ
หนังสือเล่มเล็ก ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
  ๔. แสดงผลงานตามที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติ  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. เอกสารประกอบการเรียน วีดิทัศน์  
 ๒. อุปกรณ์การวาดภาพ ดินสอ ปากกา สี ยางลบ ไม้บรรทัด 
 ๓. เพลงมาร์ชจังหวัด   
 ๔. แผนที่จังหวัด 
 
๖. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 

๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
จังหวัด ตาก 
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๑. ชื่อกิจกรรม  นาฏลีลาพาเพลิน 
 
๒. เวลาที่ใช ้   ๒๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนบอกความส าคัญของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยได้ (K) 
 ๒. นักเรียนเกิดทักษะ มีความสามารถด้านนาฏศิลป์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (P) 
 ๓. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของนาฎศิลป์ไทย ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ (A) 
 ๔. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (A) 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความส าคัญของนาฏศิลป์ไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏลีลา  
พาเพลินว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศิลปะการร้องร าท าเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นถ่ายทอดผ่าน
วัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษา และลีลาท่าร าที่ประณีตและมีแบบแผนสวยงาม แสดงออกด้วยอิริยาบถกิริยา
อาการและท่าทีที่แสดงอารมณ์ภายในตามความหมายและอารมณ์เพลง ซึ่งมีทั้งเพลงบรรเลงและเพลงที่มี
บทร้องเพ่ือแสดงออกให้ผู้ชมเกิดสุนทรียภาพในการรับชมเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนที่รักในการแสดงออก มีความสนใจและมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง เกิดประสบการณ์ตรง มีเจตคติที่ดีและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ 
ซึ่งกระบวนการในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยม ๑๒ ประการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
 ๒. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันว่านาฏศิลป์เป็นศิลปะการร้องร าท าเพลงที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนโดย
มนุษย์อย่างประณีตและมีแบบแผนที่สวยงามซึ่งมีหลายประเภท ซึ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องความรู้พ้ืนฐาน
ของนาฎศิลป์ไทย ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทของนาฎศิลป์ไทย 
  ๑.๑ โขน  
  โขน (อังกฤษ: Khon) เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการ

และอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่าร าตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่าร าที่มีการเพ่ิมตัวแสดง 
เปลี่ยนท านองเพลงที่ใช้ในการด าเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยล าดับก่อนหลัง
เหมือนละครทุกประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละครแต่เรียกว่าโขนแทน  

 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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  ๑.๒ ละคร 
  ละคร เป็นการแสดงที่ เล่นเป็นเรื่องราว มีแนวคิด โครงเรื่อง ตัวละครและ      

บทละคร อันจะแตกต่างจากการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในรูปแบบ ระบ า ร าฟ้อน หรือพ้ืนเมืองละครแต่ละ
ประเภทก็จะมีหลักการ และองค์ประกอบในการแสดงที่แตกต่างกัน 

  ๑.3 นาฏศิลป์พื้นเมือง 
  การแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นและตามพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค โดยอาจมี

การพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเล่นพ้ืนเมืองของท้องถิ่นนั้นๆการแสดงพ้ืนเมือง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
อันล้ าค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เพ่ือให้รุ่นลูก     
รุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่
จะช่วยสืบทอด จรรโลง และธ ารงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป การแสดงพื้นเมือง เป็นการแสดงเพื่อก่อให้เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพ       
ภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่น ดังนั้นการแบ่งประเภทของการแสดงพ้ืนเมืองของไทย 
โดยทั่วไปจะแบ่งตามส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
   ๑. การแสดงพ้ืนเมอืงของภาคเหนือ 
   ๒. การแสดงพ้ืนเมืองของภาคกลาง 
   ๓. การแสดงพ้ืนเมืองของอีสาน 
   ๔. การแสดงพ้ืนเมืองของใต ้

๒. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ 
  ๒.๑ ลีลาท่าร า (นาฏยศัพท์ ) 
      นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่าร า ที่ใช้ในการฝึกหัดเพ่ือแสดงโขน ละคร 

เป็นค าที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ  
   ประเภทของนาฏยศัพท์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
           ๑. นามศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่เรืยกชื่อท่าร า หรือชื่อท่าที่บอกอาการการกระท าของผู้นั้น 
เช่น วง จีบ สลัดมือ ม้วนมือ คลายมือ กรายมือ ฉายมือ ปาดมือ กระทบ กระดก ยกเท้า ก้าวเท้า ประเท้า 
ตบเท้า กระทุ้ง กระเทาะ จรดเท้า แตะเท้า ซอยเท้า ขยั่นเท้า ฉายเท้า สะดุดเท้า รวมเท้า โย้ตัว ยักตัว      
ตีไหล่ กล่อมไหล่          

  ๒. กิริยาศัพท์ หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติบอกอาการกิริยา แบ่ง ออกเป็น 
            ๒.๑ ศัพท์เสริม หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกเพ่ือปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงาม เช่น 
กันวง ลดวง ส่งมือ ดึงมือ หักข้อ หลบศอก เปิดคาง กดคาง ทรงตัว เผ่นตัว ตึงไหล่ กดไหล่ ดึงเอว กด
เกลียวข้าง ทับตัว หลบเข่า ถีบเข่า แข็งเข่า เปิดส้น ชักส้น 
            ๒.๒ ศัพท์เสื่อม หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่าร าหรือท่วงทีของผู้ร าที่ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ร ารู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดี เช่น วงล้า วงคว่ า วงเหยียด วงหัก วงล้น คอดื่ม 
คางไก่ ฟาดคอ เกร็งคอ หอบไหล่ ทรุดตัว ขย่มตัว เหลี่ยมล้า ร าแอ้ ร าลน ร าเลื้อย ร าล้ าจังหวะ ร าหน่วง
จังหวะ 
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            ๒.๓ นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด หมายถึง ศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์ 
นอกเหนือจากนามศัพท์ และกิริยาศัพท์ เช่น จีบยาว จีบสั้น ลักคอ เดินมือ เอียงทางวง คืนตัว อ่อน เหลี่ยม 
เหลี่ยมล่าง แม่ท่า ท่า-ที ขึ้นท่า ยืนเข่า ทลายท่า นายโรง พระใหญ่-พระน้อย นางกษัตริย์ นางตลาด ผู้เมีย 
ยืนเครื่อง ศัพท์แทน 

  ๒.๒ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์   
 ภาษาท่านาฏศิลป์  เป็นการน าท่าทางต่าง ๆ และสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ค าพูด กริยา
อาการ  อารมณ์ ความรู้สึก มาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนค าพูด ให้สอดคล้องกับ
จังหวะเพลงและการขับร้อง การฝึกปฏิบัติ การฝึกหัดภาษาท่าจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามแบบแผนเพ่ือจ าได้
สื่อความหมายได้ โดยตรง ซึ่งจะท าให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการสื่อความหมายมากข้ึน  
ที่มาของภาษาท่า ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น ๒  ประเภท  

๑. ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ เป็นท่าทางที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเรา แต่
ปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น  โดยใช้ลักษณะการร่ายร าเบื้องต้นมาผสมผสาน เช่น ท่ายิ้ม ท่าเรียก  
ท่าปฏิเสธ ท่าร้องไห้ ท่าดีใจ ท่าเสียใจ ท่าโกรธ   

๒. ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรง เป็นท่าทางที่ประดิษฐ์ ขึ้นเพ่ือให้เพียงพอใช้กับค าร้อง
หรือค าบรรยาย ที่จะต้องแสดงออกเป็นท่าร า เช่น สอดสร้อยมาลา เป็นต้น ภาษาท่าเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้
ความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชม ในการแสดงนาฏศิลป์ เพราะท าให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงก าลังสื่ออะไร 
หรือก าลังมีอารมณ์อย่างไร  

ภาษาท่าสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ  
             ๑. ภาษาท่าที่ใช้แทนค าพูด  
             ๒. ภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการต่างๆ   
             ๓. ภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกภายใน 

  ๒.๓ การตีบท (การตีบทตามเพลงบรรเลง  การตีบทตามเพลงที่มีเนื้อร้อง) 
กระบวนการอ่านออกเสียงที่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนอากัปกิริยา บางอย่าง ให้สอดคล้อง

สัมพันธ์กับบทที่ก าลังอ่าน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่
ผู้ชมหรือผู้ฟังตามบทที่ผ่านการตีความมาแล้ว  นักวิชาการบางคนถือว่า การตีบทเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตีความ  การตีบทใช้ได้ทั้งการแสดงละคร  และการอ่าน 
  ๓. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
   ๓.๑ ร าวงมาตรฐาน 

ศิลปะแห่งการฟ้อนร าให้เข้ากับจังหวะหน้าทับ ใช้ท่าร าที่เป็นแบบฉบับมาตรฐานโดยร าเป็นวงกลม 
หันหน้าทวนเข็มนาฬิกา การร าวงมาตรฐานเป็นการร าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยการดูแลของกรมศิลปากร
ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ช่วยกันจัดท าขึ้น เพ่ือให้เป็นแบบแผนในการใช้ท่าร าให้งดงามถูกต้องตามหลัก
นาฏศิลป์ไทย ร าวงมาตรฐานเป็นศิลปะที่ต้องศึกษาและควรร าให้เป็น ส าหรับการแต่งกายนั้นผู้แสดง 
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ร าวงมาตรฐานสามารถแยกได้ ๔ แบบ(ตามกรมศิลปากร) ดังนี้ แบบที่ ๑ แบบชาวบ้าน แบบที่ ๒ แบบ
รัชกาลที่ ๕ แบบที่ ๓ แบบสากลนิยมและแบบที่ ๔ แบบราตรีสโมสร 
   ๓.๒ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์หรือนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย หมายถึง การประดิษฐ์ ดัดแปลง หรือ ปรับปรุงท่าร าขึ้นใหม่
ให้มีความสวยงามและถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์ไทย ซึ่งสิ่งส าคัญในการสร้างสรรค์ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย 
คือ ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของท่าร าพ้ืนฐานและสามารถปฏิบัติท่าร าพ้ืนฐานได้ 
และมีความเข้าใจหลักในการสร้างสรรค์ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย คือ การใช้ท่าร าที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีจังหวะ
เพลงไม่ยาว เนื้อเพลงที่ไม่ยาว และท่าร าที่สร้างสรรค์ข้ึนก็ไม่ควรซ้ าท่ากันมากเกินไป      
        ๔. กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ประเภทต่าง ๆ (อาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา) ดังนี้ 
   ๔.๑ นาฏศิลป์ไทยประเภท ร าวงมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๔.๒ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ร าอวยพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ หรือนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (เป็นนาฏศิลป์ที่สร้างสรรค์จาก     
บทเพลง หรือเพลงบรรเลงเพ่ือใช้ให้เหมาะสมในแต่ละโอกาสในการแสดง) เช่น การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ประกอบเพลงของคนไทย  ล้านนาไทย รากไทย ดอยตุง พระเจ้าพรหมมหาราช  ฯลฯ 
  ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย โดยครูเปิดชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย แต่ละประเภท ให้นักเรียนดู 
และศึกษา โดยเปิดเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเพ่ือวิเคราะห์เนื้อเพลง และฝึกปฏิบัติตามเพลงที่น ามาร า   
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จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการฝึกซ้อม  โดยครูฝึกซ้อม
นักเรียน ดูแลการฝึกซ้อม แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการฝึกของนักเรียน  จนส าเร็จ จากนั้นคัดเลือกนักเรียน
ทีมีความสามารถร าและแสดงได้ดี ร าให้สมาชิกในกลุ่มดู  และจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สู่เพ่ือน 
ผู้ปกครอง และชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป  
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

๑. วีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
๒. เครื่องเล่น CD VCD VDO 
๓. รูปภาพประกอบนาฏยศัพท์นาฏศิลป์ไทย 
๔. รูปภาพเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนาฏศิลป์ไทย 
๕. บทเพลง หรือเพลงบรรเลงที่น ามาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
๖. การวัดผลประเมินผล 

๖. การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 

  ๑.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2  สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
โรงเรียนบ้านเวียงพาน. ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมล้อม .เชียงราย :กิจกรรมพัฒนา นักเรียน, 

๒๕๕๘ 
“ความหมายของโขน. ” ๒๕๕๘.  

 [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E๐%B๙ %๘๒% E๐%B๘ %๘๒%
 E๐%B๘ %๙๙ ) ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 

“ใบความรู้เรื่องละครไทย. ” ๒๕๕๕.  
 [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่มา https://sites.google.com/site/ajanthus/lakhr-thiy               
   (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
“ร าวงมาตรฐาน.” ๒๕๕๕. 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่ม า http://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id= 
 pornmaihom&month=๑๗-๐๑-๒๐๑๒&group=๒&gblog=๖ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 
ทัศพร  ศรเกต ุ.๒๕๕๕“ .นาฏศิลป์ไทย.”  
 [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่ม า http://www.silpathai.com/nat/r๑.html (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 
 “ ความหมายของภาษาท่านาฏศิลป์.” ๒๕๕๗.  

 [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่ม า https://sites.google.com/site/tenlalita/khwam-hmay-khxng-
 phasa-tha-natsilp (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
“ร าวงมาตรฐาน ”.๒๕๕๗. 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่ม า  https://sites.google.com/site/ajanthus/rawng-matrthan    
 (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25๘๒%25
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25๘๒%25
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25๘๒%25
https://sites.google.com/site/tenlalita/khwam-hmay-khxng-
https://sites.google.com/site/tenlalita/khwam-hmay-khxng-
https://sites.google.com/site/ajanthus/rawng-matrthan
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๑. ชื่อกิจกรรม  งานใบตอง  
 
๒. เวลาที่ใช้    ๑๐ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. บอกความเป็นมาและประโยชน์ของใบตองพร้อมทั้งเลือกใบตองตามที่ก าหนดให้ได้ 
 ๒. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานใบตองได้ 
 ๓. บอกวิธีเก็บรักษางานใบตองระหว่างประดิษฐ์ และหลังประดิษฐ์ได้ 
 ๔. นักเรียนสามารถพับกลีบใบตองแบบต่างๆ ได้อย่างน้อย ๕ แบบ 
 ๕. นักเรียนสามารถประดิษฐ์กระทงลอยได้อย่างสวยงาม 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความเป็นมาและความส าคัญของงานใบตอง ครูรวบรวมข้อมูลสรุป
และอธิบายเพิ่มเติม 
 ๒. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเลือกใบตองนักเรียนฝึกปฏิบัติเลือกใบตองตามที่ก าหนด ครูสังเกต 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัต ิ
 ๓. ครูสาธิตวิธีการท าความสะอาดใบตอง นักเรียนฝึกปฏิบัติท าความสะอาดใบตองตามที่ก าหนด 
ครูสังเกต ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติ 
 ๔. ครูบรรยายประกอบตัวอย่างของจริงเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง นักเรียนสังเกต 
สอบถาม และบันทึกการเรียนรู้ ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด ครูสังเกตการณม์ีส่วนร่วม ประเมินผลการปฏิบัติ 
 ๕. ครูให้ดูตัวอย่างของจริงกลีบใบตองที่พับเป็นชื่อเรียกต่างๆ และสาธิตการพับ 
 ๖. นักเรียนฝึกปฏิบัติพับกลีบใบตองแบบต่างๆ อย่างน้อย ๕ แบบ 
 ๗. ครูให้ดูตัวอย่างกระทงลอยของจริง และจากรูปภาพ พร้อมแนะน าวิธีการประดิษฐ์ 
 ๘. นักเรียนฝึกปฏิบัติประดิษฐ์กระทงลอยและตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน 
 ๙. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 ๑๐. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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๕. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. รูปภาพ 
 ๒. ใบความรู้  
 ๓. วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
 ๔. ตัวอย่างชิ้นงานที่ส าเร็จแล้ว 
 ๕. วิทยากรภายนอก 
 ๖. เว็บไซท์เก่ียวกับงานใบตอง 

    -  https://sites.google.com/site/milknuchanok/ngan-bitxng 
    -  http://elearningcvc.freetzi.com/page๒.php 
    -  http://teen.mthai.com/variety/๘๒๑๕๔.html 
    -  http://www.sookjai.com/index.php?topic=๑๔๒๓.๐ 

 ๗. วีดีทัศน์สาธิตการพับใบตอง 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=Ng๔๔MF๓eCdQ 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=f๔vevVjqI๗A 
    - https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL๔ &list=PLAdp๐ ๘ u๒ _๔ XO-

nolmV๓EeaHigQRywrJ๘B 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=B๒iCyc๘RPJc&list=PLCXfUXkfqAm๔X๒  

 ๘. หนังสือ 
    -  เศรษฐมันตร์กาญจนกุล.พับ จับจีบ กลีบใบตอง. บุ๊คไทม์. ๒๕๕๔. 
    -  พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. พับกลีบประดิษฐ์ใบตอง. บริษัทศรีสยามการพิมพ์ จ ากัด. ๒๕๕๑.  
    -  จักรพันธ์ รูปงาม. กระทงลอยวิจิตร. โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย. 
บริษัท วาดศิลป์ จ ากัด. ๒๕๔๖. 
 

๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 

https://sites.google.com/site/milknuchanok/ngan-bitxng
http://elearningcvc.freetzi.com/page2.php
http://teen.mthai.com/variety/82154.html
http://www.sookjai.com/index.php?topic=1423.0
https://www.youtube.com/watch?v=Ng44MF3eCdQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4vevVjqI7A
https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL4&list=PLAdp08u2_4XO-nolmV3EeaHigQRywrJ8B
https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL4&list=PLAdp08u2_4XO-nolmV3EeaHigQRywrJ8B
https://www.youtube.com/watch?v=B๒iCyc๘RPJc&list=PLCXfUXkfqAm๔X๒
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๗. ภาพประกอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  เอกสาร  รูปภาพ  วีดิทัศน์  สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ 

https://sites.google.com/site/milknuchanok/ngan-bitxng 
http://elearningcvc.freetzi.com/page๒.php 
http://teen.mthai.com/variety/๘๒๑๕๔.html 
http://www.sookjai.com/index.php?topic=๑๔๒๓.๐ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ng๔๔MF๓eCdQ 
https://www.youtube.com/watch?v=f๔vevVjqI๗A 
https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL๔&list=PLAdp๐๘u๒_๔XO-nolmV๓

EeaHigQRywrJ๘B 
https://www.youtube.com/watch?v=B๒ iCyc๘ RPJc&list=PLCXfUXkfqAm๔ X๒ -Rr-

ZdnO๖๒๘eQaSj-SO 
เศรษฐมันตร์กาญจนกุล.พับ จับจีบ กลีบใบตอง. บุ๊คไทม์. ๒๕๕๔. 
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. พับกลีบประดิษฐ์ใบตอง. บริษัทศรีสยามการพิมพ์ จ ากัด. ๒๕๕๑.  
จักรพันธ์ รูปงาม. กระทงลอยวิจิตร. โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

บริษัท วาดศิลป์ จ ากัด. ๒๕๔๖. 
 
 

https://sites.google.com/site/milknuchanok/ngan-bitxng
http://elearningcvc.freetzi.com/page2.php
http://teen.mthai.com/variety/82154.html
http://www.sookjai.com/index.php?topic=1423.0
https://www.youtube.com/watch?v=Ng44MF3eCdQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4vevVjqI7A
https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL4&list=PLAdp08u2_4XO-nolmV3EeaHigQRywrJ8B
https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL4&list=PLAdp08u2_4XO-nolmV3EeaHigQRywrJ8B
https://www.youtube.com/watch?v=B2iCyc8RPJc&list=PLCXfUXkfqAm4X2-Rr-ZdnO628eQaSj-SO
https://www.youtube.com/watch?v=B2iCyc8RPJc&list=PLCXfUXkfqAm4X2-Rr-ZdnO628eQaSj-SO
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๑. ชื่อกิจกรรม  ขนมไทย 
     
๒. เวลาที่ใช ้  ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนสามารถท าขนมไทยได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถเลือกท าขนมจากวัสดุในท้องถิ่นได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถค านวณต้นทุน-ผลผลิตได้ 
 ๔. นักเรียนสามารถท าการตลาดได้(ขาย) 
 ๕. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของขนมไทยได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ความรู้ทั่วไปและวัตถุดิบเกี่ยวกับขนมไทย  จ านวน  ๑  ชั่วโมง 
- นักเรียนศึกษา ใบความรู้เกี่ยวกับขนมไทย  
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เป็นแผนผังความคิดลงในใบกิจกรรมเกี่ยวกับขนมไทย  
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ ท าใบกิจกรรม 

๒. เทคนิคการท าขนมไทย     จ านวน  ๑  ชั่วโมง 
- นักเรียนศึกษา ใบความรู้เทคนิคการท าขนมไทย 
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เป็นแผนผังความคิดลงในใบกิจกรรม 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔-๕ คน 

๓. การท าขนมปุยฝ้าย     จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมปุยฝ้าย(www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz๘c) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมปุยฝ้าย 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าขนมปุยฝ้าย (จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การท าขนมปุยฝ้าย) 
- นักเรียนลงมือท าขนมปุยฝ้าย 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 

http://www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz8c
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๔. การท าขนมดอกจอก     จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมดอกจอก   
 https://www.youtube.com/watch?v=gz๐izdku๔no) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมดอกจอก 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าขนมดอกจอก (จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การท าขนมดอกจอก) 
- นักเรียนลงมือท าขนมดอกจอก 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๕. การท าถั่วลิสงทอดแผ่น     จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าถั่วลิสงทอดแผ่น 
  (https://www.youtube.com/watch?v=yKVss_fONI) 
- นักเรียนท ารายงานการท าถั่วลิสงทอดแผ่น 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าถั่วลิสงทอดแผ่น(จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การท าถ่ัวลิสงทอด) 
- นักเรียนลงมือท าถ่ัวลิสงทอดแผ่น 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๖. การท าขนมครองแครงกรอบ    จ านวน  ๒  ชั่วโมง  
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมครองแครงกรอบ 
  (https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR๘) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมครองแครงกรอบ 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๗(จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การท าขนมครองแครงกรอบ) 
- นักเรียนลงมือท าขนมครองแครงกรอบ 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๗. การท าขนมลืมกลืน     จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมลืมกลืน  
  (https://www.youtube.com/watch?v=R๑brocZXako) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมลืมกลืน 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าขนมลืมกลืน (จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การท าขนมลืมกลืน) 
- นักเรียนลงมือท าขนมลืมกลืน 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 

https://www.youtube.com/watch?v=gz0izdku4no
https://www.youtube.com/watch?v=yKVss_fONI
https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR๘
https://www.youtube.com/watch?v=R1brocZXako
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- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๘. การท าขนมชั้น       จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมชั้น               
  (https://www.youtube.com/watch?v=๗YMeoOdqdps) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมชั้น 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าขนมชั้น(จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การท าขนมชั้น) 
- นักเรียนลงมือท าขนมชั้น 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๙. การท าขนมข้าวงเกรียบปากหม้อ    จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมปากหม้อ 
  (https://www.youtube.com/watch?v=mN๐w๑hm_GOk) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมปากหม้อ 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าขนมข้าวงเกรียบปากหม้อ(จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์  
  การท าขนมปากหม้อ) 
- นักเรียนลงมือท าขนมปากหม้อ 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

๑๐. การท าขนมช่อม่วง      จ านวน  ๒  ชั่วโมง 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การท าขนมช่อม่วง 
  (https://www.youtube.com) 
- นักเรียนท ารายงานการท าขนมช่อม่วง 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้การท าขนมช่อม่วง(จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การท าขนมช่อม่วง) 
- นักเรียนลงมือท าขนมช่อม่วง 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
๑๑. การสร้างผลงานของตนเอง   จ านวน   ๒   ชั่วโมง 

- นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับขนมไทย  แล้วเลือกมา ๑ ชนิด ที่กลุ่มสนใจ 
- นักเรียนร่วมกันปรับปรุง พัฒนาขนมไทย ให้สร้างสรรค์ น่าสนใจ 

https://www.youtube.com/watch?v=7YMeoOdqdps
https://www.youtube.com/watch?v=mN0w1hm_GOk
https://www.youtube.com/
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- นักเรียนจัดท ารายงานการท าขนมไทย 
- นักเรียนค านวณต้นทุน ผลผลิต แล้วก าหนดราคาขาย 
- นักเรียนลงมือท าขนมไทย 
- นักเรียนขายขนมในโรงเรียน 
- นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 ๑๒. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 ๑๓. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 

 
๕. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ต าราวิชางานบ้าน ต าราเกี่ยวกับการท าขนมไทย 
 ๒. ตัวอย่างของจริงหรือภาพขนมไทย 
 ๓. สถานที่ เช่น ห้องสมุด โรงเรียน ห้องปฏิบัติการท าอาหาร 
 ๔. บุคคลต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง ครู นักวิชาการ ผู้จ าหน่ายขนมไทย 
 ๕. หนังสือเรียน  

 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๗. ภาพประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ  วีดิทัศน์  สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้   
หลักสูตร http://pattani.nfe.go.th/e_office/photo๒/๑๕.doc 
การท าขนมครองแครงกรอบ https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR๘ 
การท าขนมชั้น https://www.youtube.com/watch?v=๗YMeoOdqdps 
การท าขนมช่อม่วง https://www.youtube.com/watch?v=๕๖alDkDILaE 
การท าขนมดอกจอก https://www.youtube.com/watch?v=gz๐izdku๔no 
การท าถั่วลิสงทอดแผ่น https://www.youtube.com/watch?v=๙yKVss_fONI 
การท าขนมปากหม้อ https://www.youtube.com/watch?v=mN๐w๑hm_GOk 
การท าขนมปุยฝ้าย www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz๘c 
การท าขนมลืมกลืน https://www.youtube.com/watch?v=R๑brocZXako 

 
 
 
 
 
 

http://pattani.nfe.go.th/e_office/photo2/15.doc
https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR8
https://www.youtube.com/watch?v=7YMeoOdqdps
https://www.youtube.com/watch?v=56alDkDILaE
https://www.youtube.com/watch?v=gz0izdku4no
https://www.youtube.com/watch?v=9yKVss_fONI
https://www.youtube.com/watch?v=mN0w1hm_GOk
http://www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz8c
https://www.youtube.com/watch?v=R1brocZXako
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ใบความรู้ 

ขนมไทยชนิดต่าง ๆ 
 
๑. ขนมปุยฝ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 

๑. แป้งเค้ก  ๒๐๐  กรัม   ๖. เอสพี  ๑๕  กรัม 
๒. ผงฟู ๑ ช้อนชา   ๗. วานิลา ๑  ช้อนชาครึ่ง 
๓. น้ าตาลทราย ๑ ถ้วย   ๘. น้ ามะนาว ๑  ช้อนชา 
๔. นมสดจืด ๓ ส่วน ๔ ถ้วย  ๙. สีเหลือง ชมพู เหลือง หรือสีที่ชอบ 
๕. ไข่ไก่ขนาดใหญ่  ๒  ฟอง 
 

วิธีท า 
 ๑. ร่อนแป้งกับผงฟูพักไว้ก่อน 
 ๒. ผสมนม ไข่ เอสพี และน้ าตาลทรายลงในโถตีใช้สแตนด์มิกซ์เซอร์/ตะกร้อไฟฟ้า 
 ๓. ค่อย ๆ เปิดเครื่องตีจากสปีดต่ าไปจนสปีดแรงสุดตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูเป็นครีมขั้นตอนนี้ใช้เวลาตี
ประมาณ ๖ - ๗ นาทีใส่น้ ามะนาวลงไปในส่วนผสมตีให้เข้ากันตามด้วยวานิลา หรือกลิ่นที่ชอบ 
 ๔. ลดสปีดลงเป็นสปีดต่ าใส่แป้งลงไปทีละน้อยจนแป้งหมดจึงปิดเครื่องแล้วแบ่งแป้งออกมาใส่
ตามท่ีชอบถ้าไม่ใส่สีก็ตักหยอดบนพิมพ์กระดาษ 
 ๕. ตักส่วนผสมหยอดใส่ลงในพิมพ์น าพิมพ์ที่มีส่วนผสมแป้งวางบนลังถึงชั้นบนน าลังถึงไปวางบน
หม้อที่น้ าก าลังเดือดพล่านปิดฝาลังถึงให้เรียบร้อยและให้รีบลดไฟลงเป็นไฟอ่อนที่สุด 
 ๖. นึ่งปุยฝ้ายเป็นเวลา ๑๒ - ๑๕ นาท ี
เคล็ดลับ  ถ้าอยากให้ปุยฝ้ายแตกเป็นแฉกสวยงามเวลานึ่งปุยฝ้ายในตอนแรกน้ าในหม้อควรจะเดือดพล่าน
พอวางลังถึงนึ่งปุยฝ้ายลงไปปั๊บต้องหรี่ไฟลงเป็นไฟอ่อนทันทีแล้วต้องไม่เปิดฝาหม้อนึ่งไปจนถึงเวลาที่ตั้งไว้
ขนมก็จะสุกฟูนุ่มแตกเป็นปุยสวยงาม 
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ขนมดอกจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 

๑. แป้งข้าวเจ้า   ๑  ถ้วย  ๗. น้ ามันพืช  ๑  ช้อนโต๊ะ 
๒. แป้งสาลี   ครึ่งถ้วย  ๘. เกลือ  ๑  ช้อนชาครึ่ง 
๓. แป้งมัน  ๑  ถ้วย  ๙. น้ าตาลทราย  ๕  ช้อนโต๊ะ 
๔. น้ าปูนใส  ๓ สว่น ๔  ถ้วย ๑๐. งาด า  ๔  ช้อนโต๊ะ 
๕. น้ าเปล่า  ครึ่งถ้วย  ๑๑. น้ ามันส าหรับทอด 
๖. ไข่แดง  ๑  ฟอง 
 

วิธีท า 
๑. ร่อนแป้งทั้งสามชนิดรวมกันใส่ในอ่างผสม  เติมน้ าปูนใส น้ าเปล่าลงไปคนพอให้เข้ากันแล้วใส่    

ไข่แดง น้ ามันพืช เกลือ น้ าตาล งาค่ัวคนให้เข้ากันรูปแป้งส าเร็จแล้ว เตรียมจุ่มพิมพ์ทอดได้ 
๒. เทน้ ามันใส่หม้อ ใช้หม้อขนาดกลางๆไม่ใหญ่ ไม่เล็กมาก  ยกหม้อตั้งบนเตาจนน้ ามันร้อน ให้ใช้

ไฟอ่อนไฟแรงมาก เดี๋ยวจะไหม้เร็วแล้วแซะออกจากพิมพ์ยากส าหรับพิมพ์ที่ซื้อมาใหม่  ๆ บางทีเอามาใช้
ทันทีแป้งจะติดพิมพ์  ให้แช่พิมพ์ไว้ในน้ ามันแช่ค้างคืนไว้ก็ได้ แล้วจึงเอามาใช้ 

๓. รอน้ ามันร้อน ให้จุ่มพิมพ์ลงไปแช่ในหม้อน้ ามันด้วยรอ ให้พิมพ์ร้อนจัดก่อนถึงเอาไปจุ่มแป้ง 
ถ้าพิมพ์ไม่ร้อนจุ่มแป้งก็ไม่ติดจุ่มพิมพ์ลงไปในชามแป้ง 

๔. เอาลงทอดใช้ไฟค่อนข้างอ่อนสะบัดแป้งออกจากพิมพ์ 
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เคล็ดลับ   
๑. จุ่มพิมพ์ลงไปน้ ามันอย่าเพ่ิงให้มิดพิมพ์ รอประมาณ ๕-๑๐ วินาที พอแป้งอยู่ตัวค่อยกดพิมพ์ลง

บนก้นหม้อจะได้ขนมดอกจอก ที่มีก้นเรียบสวยจากนั้นจึงค่อยสบัดแป้งออกจากพิมพ์สบัดแป้งออกแล้วทอด
ขนมต่อให้เป็นสีเหลืองสวยทอดเสร็จก็เอาวางลงบนกระดาษซับน้ ามัน 

๒. ถ้าตอ้งการให้ดอกจอกบานให้หาถ้วยเล็ก ๆ ก้นมน ๆ มาเตรียมไว้เวลาทอดขนมเสร็จให้เอาขนม
วางลงบนก้นถ้วยขณะร้อน ๆ แล้วเอาส้อมหรือคีมมากดขนม ให้บานออกกดเสร็จพอขนมอยู่ตัวให้วางลงบน
กระดาษซับน้ ามัน 

 
๓. ถั่วลิสงทอดแผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 

๑. ถั่วลิสงดิบ ๒.๕- ๓ ถ้วย  ๖. ไข่ไก่ ๑ ช้อนโต๊ะ 
๒. แป้งข้าวเจ้า ๑ ถ้วย   ๗. น้ าปูนใส ๑/๒ ถ้วย 
๓. แป้งมัน ๒ ช้อนโต๊ะ   ๘. กะทิ ๑/๒ ถ้วย 
๔. เกลือป่น ๓/๔ ช้อนชา   ๙. น้ ามันส าหรับทอด 
๕. น้ าตาลทราย ๓ ช้อนโต๊ะ  ๑๐. พิมพ์ส าหรับทอดถั่ว 

วิธีท า 
๑. เลือกถั่วลิสงเอาเมล็ดเสียออกแล้วล้างน้ าให้สะอาด ใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ า 
๒. ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมัน ลงในชามอ่าง ใส่น้ าตาลทราย เกลือป่น และไข่ไก่ นวดให้เข้ากัน    

ค่อย ๆ ใส่น้ าปูนใสนวดจนแป้งนุ่ม ละลายหมดแล้วจึงใส่น้ ากะทิลงผสมให้เข้ากันกรองแป้งอีกครั้ง เอาถั่ว
ลิสงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปทีละหน่อย คนให้เข้ากัน 

๓. ใส่น้ ามันในกระทะตั้งไฟให้ร้อน ไฟปานกลาง แล้วเอาพิมพ์จุ่มในน้ ามันให้ร้อนเมื่อพิมพ์ร้อนจึง
ตักแป้งใส่ ตักถ่ัวโรยให้เมล็ดห่าง ๆ กันพอสมควร 

๔. แล้วจึงจุ่มในน้ ามัน พอแป้งสุกจะลอยตัวหลุดพิมพ์ออกมาเอง ถ้ายังไม่หลุดก็ใช้ช้อนหรือไม้  
ช่วยแงะออก อย่าใช้ไฟแรง เพราะแป้งจะไหม้ก่อนถั่วสุกพอแป้งลอยตัวขึ้นก็ท าต่ออีก ๒ - ๓ อันทอดแป้งต่อ
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ให้เหลืองเป็นน้ าตาลอ่อนตักใส่กระชอนหรือกระดาษซับมัน ให้สะเด็ดน้ ามันพอเย็นเก็บไว้ในโหลที่ไม่มี
อากาศเข้า ปิดให้สนิท 

 
เคล็ดลับ 

เวลาตักแป้งกับถั่วใส่พิมพ์อย่างใส่แป้งมาก ถ้าเยอะไปให้รินออก เอาให้แป้งติดกับพิมพ์บาง ๆ  
แป้งจะได้ไม่หนาไป จะท าให้ไม่กรอบ ถั่วก็ไม่สุกด้วย ที่ส าคัญจะไม่อร่อยสูตรนี้ได้ประมาณ ๒๕ แผ่น 
 
๔. ครองแครงกรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 

๑. แป้งสาลีเอนกประสงค์   ๘๐๐  กรัม  ๔. ไข่ไก่   ๒  ฟอง 
๒. กะทิ   ๑    ถ้วย - ๑        ถ้วยตวง  ๕. ผักชีหั่นฝอย        ถ้วยตวง 
๓. น้ าปูนใส   ๘  ช้อนโต๊ะ 

ส่วนผสมน้ าคลุก 
๑. ซอสปรุงรส   ๒  ช้อนโต๊ะ   ๕. น้ าปลา   ๑ ช้อนโต๊ะ 
๒. น้ าตาลมะพร้าว  ๔๐๐ กรัม   ๖. รากผักชี  พริกไทยโขลก   ๒  ช้อนโต๊ะ 
๓. น้ าเปล่า        ถ้วยตวง    ๗. น้ ามันพืช   ๒  ช้อนโต๊ะ 
๔. พริกไทย  ๒  ช้อนโต๊ะ 

วิธีท า 
 1. น าแป้งสาลีอเนกประสงค์  ไข่ไก่  น้ าปูนใส  นวดจนกระทั่งส่วนผสมเนียน  พักแป้งไว้ประมาณ
๒๐  นาท ี

2. หยิบแป้งปั้นเป็นก้อนกลม  กดบนที่กดครองแครง  ทอดในน้ ามันร้อนปานกลางจนกระทั่งสุก
เหลือง  ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน 

3. น าน้ ามันใส่กระทะ  ใส่รากผักชี  พริกไทย  โขลกละเอียดลงผัดพอหอม  ใส่ซอสปรุงรส  น้ าตาล
มะพร้าว  น้ าปลา  ผัดจนกระท่ังส่วนผสมข้น 

4. ใส่ตัวครองแครงที่ทอดแล้วลงคลุกให้ทั่ว  โรยหน้าด้วยผักชีหั่นฝอย  ตักข้ึน 
 

4  
3 

2 
1 

2 
1 

2 
1 
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เคล็ดลับ 
๑. การทอดครองแครงควรใช้ไฟปานกลาง  จะท าให้ตัวครองแครงกรอบทั้งชิ้น 
๒. ถ้าต้องการให้หน้าเคลือบน้ าตาลเหนียว  ให้เติมแบะแซลงไปเล็กน้อย 

 
๕. ขนมผิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 

๑. แป้งมัน  ๒      ถ้วยตวง 
๒. มะพร้าวขูดขาว  ๒๕๐  กรัม 
๓. น้ าตาลทราย       ถ้วยตวง 
๔. ไข่ไก่  ๑  ฟอง 
๕. ถาดส าหรับอบขนม  ๔  ถาด 
๖. น้ ามันส าหรับทาถาด 
๗. เทียนอบ  ๑  อัน 

วิธีท า 
 ๑. คั้นมะพร้าวขูดขาวให้ได้กะทิ  ๑  ถ้วยตวง  ผสมน้ าตาลทรายกับกะทิ  คนจนน้ าตาลทราย
ละลายจึงกรองด้วยผ้าขาวบาง  ใส่หม้อ  ตั้งไฟ  เคี่ยวไฟอ่อนๆให้เป็นยางมะตูมแล้วยกลง  ตวงให้ได้  ๑  
ถ้วยตวง  ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น 

๒. ใส่ไข่แดง คนให้เร็วและแรงๆ ให้เข้ากับกะทิ ใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วนวดให้เข้ากัน หมักท้ิงไว้ ๑ คืน 
๓. ทาถาดด้วยน้ ามันให้ทั่ว  ตักขนมหยอดใส่ถาดให้มีระยะเท่าๆกัน  เปิดเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ  

๓๐๐ องศาฟาเรนไฮด์  น าเข้าเตาอบประมาณ  ๑๐-๑๕  นาที  แล้วแต่แป้งก้อนเล็กหรือใหญ่  พอสุกยกลง
ออกจากเตาอบ  ทิ้งไว้สักครู่  แซะออกจากถาดทิ้งไว้ให้เย็น  เก็บใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด  ถ้าชอบกลิ่นควัน
เทียนควรอบด้วยเทียนอบ 

2 
1 

2 
1 
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เคล็ดลับ      
ถ้าต้องการขนมมีสีและกลิ่นต่างๆ ควรใส่สีและกลิ่นไปพร้อมกับกะทิ กลิ่นขนมที่ใช้นิยมกลิ่นวานิลลา 

 
๖. ขนมลืมกลืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสมตัวขนม 

๑. แป้งถ่ัวเขียว     ๕๐๐  กรัม 
๒. น้ าตาลทราย     ๓๐๐  กรัม 
๓. น้ าดอกอัญชัน   ๓      ถ้วยตวง 

 
ส่วนผสมหน้าขนม 

๑. กะทิ       ๓   ถ้วยตวง 
๒. เกลือป่น      ๒   ช้อนชา 
๓. แป้งข้าวเจ้า   ๒๕๐   กรัม 
๔. วุ้นผง            ช้อนชา 
๕. ใบตองเจียนเป็นรูปกลม 

วิธีท า 
ผสมแป้งถั่วเขียวกับน้ าตาลทราย น้ าดอกอัญชัน คนจนแป้งละลาย  ใส่กระทะทองตั้งไฟ กวนจน

ข้นใส  ยกลงตักหยอดบนใบตองที่เจียนเป็นวงกลมขนาดพอค าหรือตักหยอดใส่กระทงพลาสติกขนาดเล็ก
ผสมแป้งข้าวเจ้า เกลือป่น กะทิ วุ้นผง เข้าด้วยกัน แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง น าไปตั้งไฟกวนพอข้น         
ตักหยอดตกแต่งบนตัวขนม  แต่อย่ามิดตัวขนม 
 
 
 
 

2 
1 

2 
1 
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๗. ขนมช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 
 ๑. หัวกะทิ    ๔ ถ้วย 
 ๒. น้ าตาลทราย    ๓ ถ้วย 
 ๓. น้ าลอยดอกมะลิ   ๑ ถ้วย 
 ๔. แป้งถ่ัวเขียว    ๒ ช้อนโต๊ะ 
 ๕. แป้งท้าวยายม่อม   ๑ ถ้วย 
 ๖. แป้งข้าวเจ้า    ๒ ช้อนโต๊ะ  
 ๗. แป้งมัน    ๒ ถ้วย 
 ๘. ใบเตย    ๑๐ ใบ คั้นน้ าข้นๆ 
วิธีท า 
 ๑. เชื่อมน้ าเชื่อมโดยใช้น้ า ๑ ถ้วย น้ าตาลทราย ๓ ถ้วย 
 ๒. ผสมแป้งท้ัง ๔ ชนิด เข้าด้วยกัน แล้วนวดกับกะทิ โดยค่อยๆ ใส่กะทิทีละน้อยๆ นวดนานๆ  
จนกะทิหมด แล้วใส่น้ าเชื่อมคนให้เข้ากันพอให้แป้งติดหลังมือนิดหน่อย 
 ๓. กรองแป้งท้ังหมดแล้วแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว อีกครึ่งหนึ่งใส่ใบเตยหรือสีตามชอบ 
 ๔. น าถาดไปนึ่งแล้วทาน้ ามันให้ทั่ว ใส่แป้งสีขาวประมาณ ๑/๒ ถ้วย  แล้วนึ่งให้สุกประมาณ  
๕ นาที ชั้นที่ ๒ ใส่สีเขียว แล้วนึ่งอีกประมาณ ๕ นาที ท าเช่นนี้ไปจนหมดแป้งแล้วให้ชั้นสุดท้ายเป็นสีเข้มกว่า
ชั้นอ่ืน ๆ เมื่อสุกยกลงทิ้งให้เย็นแล้วตัดเป็นชิ้นตามต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 



 110 
 

 

 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม    สิทธิ์ฉัน สิทธิ์เธอ (ทรัพย์สินทางปัญญา) 
 
๒. เวลาที่ใช ้      ๓  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
 ๒. มีทักษะในการค้นหาถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
 ๓. เห็นความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา  
 
๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
      ๑. ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดิทัศน์ข่าว การกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
      ๒. ใหน้ักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวีดิทัศน์ข่าว โดยใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้ 
           - การกระท าของบุคคลในข่าวเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ 
    -  การกระท าดังกล่าวมีผลเสียอย่างไร 
      ๓. ครูให้นักเรียนดูเอนิเมชั่น เรื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์ จากhttps://www.youtube.com  เพ่ือ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 

      ๔. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา เรื่อง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้    
  - ความหมายและความส าคัญ ประเภท ของทรัพย์สินทางปัญญา  
  - กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา       
      ๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการศึกษา  
      ๖. ให้แต่ละกลุ่มน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับมาออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 
      ๗. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  และการ         
น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. คลิปวีดิทัศน์ข่าวการกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๒. เอนิเมชั่น เรื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ๓. ห้องสมุด 
 ๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://www.trueplookpanya.com 
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หมวดที่ 4 เสรมิสร้างทักษะการท างานการด ารงชีพ และทักษะชีวิต 
กลุ่มกจิกรรมที่ 13 ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียนตาม

ความแตกต่างระหว่างบคุคล 
 
 

 
1. ชื่อกิจกรรม  แก้วน้ าชวนดื่ม (Miracle Glass) 
 
2. เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อให้นักเรียนปั้นตกแต่งแก้วน้ าให้มีความสวยงามตามแนวความคิดได้ 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
  1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบการปั้นตกแต่งแก้วน้ า 
  2. นักเรียนออกแบบและเขียนขั้นตอน วางแผนการปั้นตามความสนใจ 
  3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ 
  4. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
  5. นักเรียนจัดเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ 
ท าความสะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
  1. ตัวอย่างผลงานการปั้นรูปแบบต่างๆ 
  2. ใบความรู้ ขั้นตอนการปั้น 
  3. ดินไทย 
  4. อุปกรณ์ อ่ืน ๆ เช่น กาวลาเท็กซ์ สีน้ ามัน ครีมบ ารุงผิว ลวด  
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
   1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ใบความรู้ ขั้นตอนการปั้น 
 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและปั้นตามความสนใจ 

 
ขั้นตอนที่ 3 ปั้นดอกไม้ส าหรับตกแต่ง 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 น าส่วนต่างๆที่ปั้นไว้ไปตกแต่งบริเวณปากแก้วให้สวยงาม โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อมติดกัน 
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7. ภาพประกอบ 
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8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง  สิงหเสนี ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานคร 
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1. ชื่อกิจกรรม  ดินสอมหัศจรรย์ 
 
2. เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อให้นักเรียนปั้นตกแต่งดินสอให้มีความสวยงามตามแนวความคิดได้ 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
  1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบการปั้นตกแต่งดินสอ 
  2. นักเรียนออกแบบและเขียนขั้นตอน วางแผนการปั้นตามความสนใจ 
  3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ 
  4. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
  5. นักเรียนจัดเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ 
ท าความสะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
  1. ตัวอย่างผลงานการปั้นรูปแบบต่างๆ 
  2. ใบความรู้ ขั้นตอนการปั้น 
  3. อุปกรณ์ส าหรับการปั้น เช่น ดินไทย กาวลาเท็กซ์ สีน้ ามัน ครีมบ ารุงผิว ลวด เป็นต้น 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 สังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
   1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

ตัวอยา่งกิจกรรมที่ 2 
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ใบความรู้ ขั้นตอนการปั้น 
 

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบและแยกส่วนประกอบตัวการ์ตูน 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 น าส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน  โดยใช้กาวติดทุกชิ้นส่วน 
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ขั้นตอนที่ 3 น าไปประกอบเข้ากับดินสอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. ภาพประกอบ 

 

 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง  สิงหเสนี ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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๑ .ชื่อกิจกรรม  การท าตุ๊กตาการบูร 
  
๒. เวลาที่ใช ้  ๕  ชั่วโมง  
 
3. วัตถุประสงค์  
 1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูรได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท า ตุ๊กตาการบูร 
 2. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และศึกษาวิธีการท าให้เข้าใจ 
 3. นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
       - ตัดถุงเท้าตรงส่วนส้นเท้าออก จะได้ถุงเท้าเป็น 2 ส่วน(เป็นเส้นตั้งฉาก) 
       - น าก้อนการบูรหุ้มด้วยใยสังเคราะห์แล้วใส่เข้าไปในถุงเท้าส่วนที่ 1 จัดรูปทรงให้เป็นก้อน
กลม 
แล้วใช้หนังยางรัด และน าส่วนที่ 2 มาพับส่วนปลายเข้าด้านในสวมรอบในส่วนที่ 1 (ส่วนที่ 2 มียางยืดของ
ถุงเท้าอยู่ท าให้ครอบแล้วแน่นหนาไม่เลื่อนหลุด) 
       - น าเชือกผ้าขนาดยาวพอประมาณ มามัดปมทั้งสองข้างแล้วมัดเชือกที่คอตุ๊กตาปิดหนัง
ยางให้มิด(ตามรูป) และน าอีกเส้นมัดปมอีก 2 ข้าง มาท าเป็นขาตุ๊กตาเย็บด้ายติดกับตัวเสื้อตุ๊กตา 
       - ตกแต่งหน้าตุ๊กตา โดยใช้กาวลาเท็กซ์ติดลูกตา น ากิ๊บมาติดท่ีหมวก ส่วนปากใช้เชือกผ้า 
เส้นเล็กหรือไหมพรมชุบกาวติดลงไป 
  - ท าเชือกแขวนเย็บติดที่หัวตุ๊กตา )อย่าท าที่หมวกเพราะอาจหลุดจากตัวตุ๊กตาเวลาแขวน(  
 4. นักเรียนร่วมชื่นชม น าเสนอ ผลงานให้เพ่ือน ๆ ในห้องชม 
 5. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ  ท าความ
สะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. ต ารา/เอกสารประกอบการท าตุ๊กตาการบูร 
 2. อุปกรณ์ส าหรับท าตุ๊กตา เช่น ถุงเท้า ก้อนการบูร ไหมพรม เชือก กาว ใยสังเคราะห์ เป็นต้น 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 
 

ตัวอย่างตุ๊กตาการบูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ทุกรายการ 
 http://www.thaismefriend.com/ 
 http://www.12market.com/product1567322/ 
 http://agjgi.blogspot.com/ 
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1. ชื่อกิจกรรม  ผ้าบาติก  
 
2. เวลาที่ใช ้  ๑๐ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครอูธิบายถึงการท าผ้าบาติก 
2. ครอูธิบายและแนะน าเกี่ยวกับชื่ออุปกรณ ์หน้าที่วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ท าผ้าบาติก 
3. ครสูาธิตการใช้อุปกรณ์ในการท าผ้าบาติก 
4. ครอูธิบายและสาธิตวิธีการเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท าผ้าบาติก 
5. ครอูธิบายขั้นตอนการขึงผ้าและสาธิตการขึงผ้า 
6. ครอูธิบายการเขียนเส้นเทียน สาธิต และฝึกปฏิบัติ 
7. ครอูธิบายการระบายสีและสาธิตขั้นตอนการผสมน้ ายาเคลือบ 
8. ครสูาธิตการเคลือบน้ ายากันสีตก 
9. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการท าผ้าบาติก 

 10. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 11. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1. รูปภาพ 
2. ใบความรู้  
3. วัสดุ/อุปกรณ์ ในการท าผ้าบาติก 
5. ตัวอย่างผ้าบาติก 
6. วิทยากรภายนอก 
7. เว็บไซท์เก่ียวกับการท าผ้าบาติก    

              -  http://graduate.srru.ac.th/teac/a6.pdf 
    -  http://kohsichang.go.th/UserFiles/File/batic.pdf 
    -  http://www.slideshare.net/panida428/ss-30804764 
    - http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content         

&task=view&id=787 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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    -  https://koryahpic.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%97%     
 E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3/ 

8. วีดีทัศน์การท าผ้าบาติก 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=PHF5qeY9VSI 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=-g1y2Renx7g 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=OlUPTkaAark 
    -  https://www.youtube.com/watch?v=MfzIj0lVa3s 
9. หนังสือ 

      -  ธัญญาวดี ธรรมเสถียร .ผู้พื้นฐานงานบาติกเทคนิคการเขียนเทียน . ส านักพิมพ์เศรษฐศิลป์. 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PHF5qeY9VSI
https://www.youtube.com/watch?v=-g1y2Renx7g
https://www.youtube.com/watch?v=OlUPTkaAark
https://www.youtube.com/watch?v=MfzIj0lVa3s
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ใบความรู้  เรื่อง การท าผ้าบาติก 
 

การท าผ้าบาติกเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แพร่หลายในแถบเอเชีย  ไม่มีใครทราบว่าการท าบาติก
เริ่มต้นจากที่ใด  ในแต่ละประเทศได้ใช้การท าลวดลายบาติกตกแต่งผืนผ้ามาช้านาน  บางครั้งอาจใช้เป็น
ลวดลายผ้านุ่ง  โสร่ง  หรือเสื้อ  ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 

ในประเทศไทย  ปัจจุบันนี้  นอกจากนิยมใช้ผ้าใยธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการท าบาติกแล้ว  ยังใช้
กระดาษสาซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นแล้วตกแต่งด้วยการเขียนลายแบบบาติกเพ่ือเป็นของประดับตกแต่งรูป  
เป็นรูปใส่กรอบประดับตกแต่งบ้าน  เป็นโคมไฟ หรือเป็นฉากกั้น  เป็นต้น  เอกลักษณ์ของงานบาติกนั้นอยู่
ที่ลวดลายและวัสดุที่ใช้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ สีย้อมผ้า  ผ้าลินิน/ผ้าฝ้าย/กระดาษสา  กรอบไม้   น้ ายาเคลือบกันสีตก    จ๊านติ้ง1

เตาต้มพาราฟิน2พาราฟิน 
 
ขั้นตอนการท าบาติก  แบ่งได้เป็น  5  ขั้นตอนดังนี้ 
 

๑. ขึ้นชิ้นงานบนกรอบขึงผ้า/กระดาษสา ลงบนกรอบไม้ให้ตึง  เขียนลายหรือลอกลายที่ชอบ 
ลงไป  tips ควรขึงผ้าให้ตึง  เพื่อเวลาเขียนลายจะได้ชัดเจน 

๒. เขียนลวดลายเขียนขอบลายด้วยพาราฟิน  เมื่อต้มพาราฟินให้ร้อนแล้ว  ใช้จ๊านติ้ง 
ตักพาราฟิน  น ามาเขียนยังลายที่ลอกไว้แล้ว  รอให้แห้ง tips เวลาเขียนลาย  ให้ระวังไม่ให้เกิดรอยแตก
หรือช่องว่าง  มิฉะนั้นสีจะซึมหากัน  ระหว่างท าให้ระวังความร้อน  ถ้าร้อนเกินไปพาราฟินอาจไหม้แต่ถ้าไม่
ร้อน  พาราฟินจะไม่เหลวพอจะเขียนได้  

๓. ให้สีระบายสีตามใจชอบ tips การลงสีให้สวยให้ยึดหลักการระบายสีน้ า  อาจใช้เทคนิคเปียก 
บนเปียก  ในกรณีที่ต้องการให้สี  soft  เข้าหากัน  ระวังอย่าระบายสีให้เกินขอบพาราฟินที่วาดไว้  เพราะสี
จะซึมหากันอย่างรวดเร็ว 

๔. ป้องกันสีตกท้ิงให้แห้งแล้วลงน้ ายากันสีตก tipsรอให้แห้งเรียบร้อยแล้วค่อยด าเนินการ 
ขั้นต่อไป 

๕. ขจัดพาราฟิน น าไปต้มในน้ าเดือดเพ่ือให้พาราฟินละลายหรือหากไม่สามารถต้มได้ให้น าผ้ า / 
กระดาษสา  รองด้วยกระดาษสีขาว  ไม่มีลวดลายหลายชั้น  รีดด้วยเตารีด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1จ๊านต้ิง  เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเขียนลายด้วยพาราฟิน  ท าจากทองเหลือง มีลักษณะเป็นกาเล็ก ๆ มีขนาดแตกต่างกันไป  ท าหน้าที่คล้ายพู่กัน 
2ในปัจจุบัน  อาจไม่จ าเป็นต้องใช้จ๊านต้ิง  พาราฟิน  และเตาต้ม  เนื่องจากมีพาราฟินส าเร็จ  ซึ่งใช้ง่าย  ปลอดภัย  แต่ราคาอาจแพงกว่า 

เรียบเรียงโดย 
อาจารย์บุญวด ี มนตรีกุล ณ อยธุยา 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศลิปะและวฒันธรรม 
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1. ชื่อกิจกรรม  การเลี้ยงปลาสวยงาม  
 
2. เวลาที่ใช ้  ๑๐  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. นักเรียนสามารถเลี้ยงปลาสวยงามได้ถูกต้องตามหลักการ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับปลาสวยงาม 
 ๒. นักเรียนออกแบบ วางแผน ที่จะเลี้ยงปลาสวยงามที่ตนชอบ 
 ๓. ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม 
 ๔. นักเรียนเลี้ยงปลาสวยงามที่ตนชอบได้ 
 ๕. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 ๖. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
    
5. สื่อการเรียนรู้ 

๑. ภาพปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อดูเล่น 
๒. ภาพปลาสวยงาม 
๓. วีดิทัศน์รายการกบนอกกะลา เรื่องปลาสวยงาม ปลางามตู้กระจก 
๔. เอกสารประกอบการเรียน  หนังสือเก่ียวกับการเลี้ยงปลาสวยงาม 
๕. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม 

6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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7. ภาพประกอบ 
เอกสารส าหรับครู 

 
ภาพปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อดูเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 ๑. www.naewna.com 
 ๒. sites.google.com 
 ๓. https://sites.google.com 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : www.answerthai.com 

ภาพจาก : http://e-shann.com 

ภาพจาก : www.naewna.com 

http://www.naewna.com/
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กลุ่มกจิกรรมที่ ๑4 ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญหา  
อยู่อย่างพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน 

 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม  เก้าอ้ีลีลาวดี 
 
2. เวลาที่ใช ้  2  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อน าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาดัดแปลงและใช้ให้เกิดประโยชน์   
 2. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดรายจ่าย 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. นักเรียนศึกษารูปแบบ ขั้นตอนวิธีการท าเก้าอ้ีลีลาวดี 
 ๒. นักเรียนออกแบบและวางแผนการท าเก้าอ้ีลีลาวดี 
 ๓. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าเก้าอ้ีลีลาวดี  
 4. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการท าเก้าอ้ีลีลาวดี 
 5. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. โครงเหล็กเก้าอ้ีเก่า 
 2. กระสอบพลาสติก 
 3. เข็มเย็บผ้า, ด้าย 
 4. พู่กัน, สี 
 5. ค้อน, ตะปู 
 6. จักรเย็บผ้า (ถ้ามี) 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
  
7. ภาพประกอบ 
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8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จังหวัด
จันทบุรี 
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1. ชื่อกิจกรรม  ตลาดนัดพอเพียง 
 
2. เวลาที่ใช ้  3  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 2. นักเรียนเตรียมสิ่งของ เช่น อาหาร ผลิตผลทางการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนท า อาหารแปร
รูป ผลิตภัณฑ์ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
  - ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนหามาได้โดยตนเอง มิใช่เป็นการซื้อมาแล้วน าขายต่อ 
  - ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนประดิษฐ์ / จัดท า ขึ้นมาด้วยตัวเอง 
  - ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนน ามาจากบ้าน เช่น ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
 3. นักเรียนติดป้ายราคาสินค้าให้เห็นชัดเจน 
 4. จัดตกแต่งร้านค้าของตนเองให้จูงใจต่อการค้าขาย โดยเน้นความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย  
(อาจมีคณะกรรมการมาให้คะแนนการตกแต่งร้านค้า เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน) 
 5. ด าเนินการตลาดนัดพอเพียง 
 6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ  ท าความ
สะอาดบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 1. สินค้าท่ีนักเรียนน ามาจ าหน่าย (ตามเงื่อนไข) 
 2. ป้าย / โต๊ะ / เก้าอ้ี / ของตกแต่งร้านตามจินตนาการ 
 3. ลานกว้างของโรงเรียน หรือ อาคารอเนกประสงค์ จ าลองเป็นตลาดนัดพอเพียง 
 4. เกียรติบัตร เพ่ือมอบให้กับร้านค้า  
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
7. ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
   
 http://www.surat3.go.th/school/index.php?name=gallery&file=readgallery&id=370 
  http://www.prc.ac.th/readpnews.php?i_id_pnews=158 
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1. ชื่อกิจกรรม  Pop up แสนสวย 
 
2. เวลาที่ใช้       ๒ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนงานและล าดับขั้นตอนการท างานได้ถูกต้อง 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าผลงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
     ๓.  เพ่ือให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
      ๔.  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าใจ และ รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน 
      ๕.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และ ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษารูปแบบ ขั้นตอนวิธีการท าการ์ด Pop up   
 ๒. นักเรียนออกแบบและวางแผนการท าการ์ด Pop up   
 ๓. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าการ์ด Pop up    
 4. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการท าการ์ด Pop up   
 5. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
 6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1. กระดาษ  100  ปอนด ์
2. ดินสอและยางลบ 
3. สีไม้หรือสีเทียน 
4. กาว 
5. กรรไกรหรือคัตเตอร์ 
6. ตัวอย่างการ์ด Pop up 

 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 “ D.I.Y. Pop-Up Card ส าหรับวันแม่.” 2012  

 [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา http://www.iurban.in.th/diy/d-i-y-pop-up-card-for-mothers-
 day/  )  15 กันยายน 2558). 

 

http://www.iurban.in.th/diy/d-i-y-pop-up-card-for-mothers-day/
http://www.iurban.in.th/diy/d-i-y-pop-up-card-for-mothers-day/
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1. ชื่อกิจกรรม  หนูรู้คุณค่า น ามาใช้ใหม่ 

  

2. เวลาทีใ่ช้  ๒ ชั่วโมง 
 

3. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 

๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. นักเรียนสามารถวางแผนและล าดับขั้นตอนการท างานได้อย่างถูกต้อง 

๔. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและมุ่งมั่นการท างาน 

๕. นักเรียนมีน้ าใจ  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๖. นักเรียนรู้จักกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

๗. นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนศึกษาตัวอย่างชิ้นงานและสนทนากับคุณครูเกี่ยวกับงานเปเปอร์มาเช 
2. ครูอธิบายขั้นตอนการท าหรืออาจเปิดขั้นตอนการท าผ่าน you tube 
3. นักเรียนออกแบบและวางแผนการท าเปเปอร์มาเช 
4. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการท าเปเปอร์มาเช 
5. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 
6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ

สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. กระดาษหนังสือพิมพ์ 
2. กาว 
3. แม่พิมพ์ 
4. สีสเปรย์ สีน้ า  หรือสีโปสเตอร์ 
5. แลคเกอร์ 

 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
7. ภาพประกอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
“เปเปอร์มาเช่.” 2551. 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.karn.tv/เสริมทักษะ/108-งานประดิษฐ์/83-
 kidcraft_83 (16 กันยายน 2558). 
“วิธีท าเปเปอร์มาเช่: การท าก าไลเปเปอร์มาเช่.” 2558. 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.breeze.co.th/กิจกรรมส าหรับเด็ก/วิธีท าเปเปอร์มา
 เช่-การท/ (16 กันยายน 2558).     
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1.ชื่อกิจกรรม  การประดิษฐ์กระปุกออมสินออมทรัพย์ 
 
2. เวลาที่ใช ้  ๓ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์กระป๋องออมสินจากเศษวัสดุได้ 
   2.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม 
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษารูปแบบ ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์กระป๋องออมสินจากเศษวัสดุได้ 
 2. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระป๋องออมสินจากเศษวัสดุได้ 
 3. นักเรียนออกแบบและวางแผนการประดิษฐ์กระป๋องออมสินจากเศษวัสดุได้ 
 4. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการประดิษฐ์กระป๋องออมสินจากเศษวัสดุได้ 
 5. นักเรียนน าชิ้นงานที่ท าแล้วมาเพ่ือใช้ในการสะสมเงินออม 
 6. นักเรียนร่วมชื่นชมต่อการออมเงิน ,ฝากเงิน และการใช้เงินให้เกิดเป็นประโยชน์ 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วัสดุส าหรับการประดิษฐ์กระป๋องออมสิน  
 2. อินเทอร์เน็ต 
 3. กระดาษโปสเตอร์ หรือกระดาษบรุ๊ฟ  สีเมจิก ฯลฯ   
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://museum.socanth.tu.ac.th/images/page5Online%20Exhibition/4.asketwork/photo 
 http://www.arthousegroups.com/stocks/showcase_image/461_20100503131601. g 

        http://www.pramool.com/classified/attach/F02858-0.jpg .
 http://www.artbangkok.com/wp-content/uploads/2015/05/NIPPRIG2.jpg 
 http://img.tarad.com/shop/p/pornsri/img-lib/1767200000072_b.jpg 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://museum.socanth.tu.ac.th/images/page5Online%20Exhibition/4.asketwork/photo
http://www.arthousegroups.com/stocks/showcase_image/461_20100503131601.jpg
http://www.pramool.com/classified/attach/F02858-0.jpg
http://www.pramool.com/classified/attach/F02858-0.jpg
http://www.artbangkok.com/wp-content/uploads/2015/05/NIPPRIG2.jpg
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กลุ่มกจิกรรมที่ ๑5 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม  กินอยู่ รู้คิด 
 
2. เวลาที่ใช ้  4  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกันด้วยระบบกลุ่มได้   
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรุงอาหารง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยได้ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษารูปแบบ วิธีการ การประกอบอาหารที่ตนเองชอบและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
 ๒. นักเรียนออกแบบและวางแผนการประกอบอาหาร 
 3. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
 4. นักเรียนลงมือปฏิบัติท าอาหารตามขั้นตอน 
 5. นักเรียนร่วมกันชิมอาหารของแต่ละกลุ่ม 
 6.นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์เรื่อง การประกอบอาหาร 
 2. แผนที่ความคิด 
 3. วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
  
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
7. ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
  http://www.foodtravel.tv/recfood_index      .  .   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.196828150349491.46885.1958377   
   13781868 
  http://www.nootalon.com 
  http://www.bspfood.com/food-and-drink.html 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.196828150349491.46885.1958377%20%20%2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.196828150349491.46885.1958377%20%20%2013
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1. ชื่อกิจกรรม  ภัยใกล้บ้าน 
 
2. เวลาที่ใช ้  2  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของสถานการณ์จากกรณีศึกษา “เรื่องภัยใกล้บ้าน” ได้  
 2. นักเรียนร่วมกันสร้างสถานการณ์แล้วแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องท่ีก าหนดให้ได้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษากรณีศึกษาอย่างหลากหลาย 
 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ 
 3. นักเรียนออกแบบและวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ 
 4. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแสดงบทบาทสมมุต ิ
 5. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 
 6. นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของแต่ละกลุ่ม 
 7. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบงานกรณีศึกษา “ภัยใกล้บ้าน” 
 2. อุปกรณ์การเล่นบทบาทสมมุติ ที่นักเรียนต้องใช้ และใบงาน 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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กรณีศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
สถานการณ์  “ภัยใกล้บ้าน” 

  จอมเป็นนักเรียนชั้น ป.5 ทุกวันเขาต้องเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งห่างจากบ้านเกือบ 2 
กิโลเมตร  
เขาอยากมีจักรยานปั่นไปโรงเรียน แต่พ่อไม่มีเงินซื้อให้ เพราะต้องหาเงินซื้อนมให้น้องและแม่ยังป่วยอีก 
  วันหนึ่งขณะจอมเดินกลับบ้าน ลุงศักดิ์ที่อยู่ใกล้บ้านจอมขับรถผ่านมา แล้วรับจอมขึ้นรถ 
ลุงศักดิ์ถามจอมว่า “ได้เงินค่าขนมวันละกี่บาท” จอมตอบไม่เต็มปากว่า “10 บาท ครับ” ลุงศักดิ์ ถามต่อ 
“แล้วพอเหรอหนู น้ าหวานแก้วเดียวก็หมดแล้ว เอาอย่างนี้มั๊ย ลุงมีงานพิเศษให้ท า งานเบา เงินดีนะ” จอม
ถามว่า “งานอะไรครับคุณลุง” ลุงศักดิ์ “ช่วยลุงส่งของให้ลูกค้า ลุงขายของทางอินเตอร์เน็ต ถ้าลูกค้าใกล้
บ้านลุงจะให้หนูน าไปส่ง ลุงจ่ายให้ครั้งละ 200 บาท เลยนะ” จอม “ขอบคุณครับคุณลุง ผมจะมีเงินให้พ่อ
พาแม่ไปหาหมอและซื้อนมให้น้องด้วย 
  จอมถือห่อของซึ่งปิดแน่นไปให้ชายแปลกหน้าที่คุณลุงศักดิ์นัดหมายไว้ เขาได้เงินค่าจ้าง 
200 บาท เขาดีใจมากและเอาเงินให้พ่อทั้งหมด พ่อสงสัยจึงถามว่าไปเอาเงินมาจากไหน จอมเล่าให้พ่อฟัง
และบอกว่า พรุ่งนี้จะไปส่งของให้ลุงศักดิ์อีกหลังเลิกเรียน แต่จอมกังวลใจมากที่เผลอบอกพ่อว่าไปส่งของให้
ลุงศักดิ์ เพราะลุงศักดิ์ย้ านักย้ าหนาว่าห้ามบอกใคร แม้แต่พ่อของเขาเอง................................ ................... 
 

( โดย  ทัศนีย์  ศรีหาบุตร ) 
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ใบงาน 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาสถานการณ์ เรื่อง ภัยใกล้บ้าน และคาดการณ์เหตุการณ์ที่น่าจะ
เกิดข้ึน และแสดงบทบาทสมมุติ (เวลาในการแสดง กลุ่มละไม่เกิน 8 นาที) 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาเรื่อง ภัยใกล้บ้าน  และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ระบุปัญหา  
วิธีแก้ดังนี้ 
1. สาเหตุของปัญหา คือ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
2. จากกรณีศึกษา จากปัญหาของจอม คือ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .... 
3. แนวทางการแก้ปัญหา คือ 

สถานการณ ์ ข้อดี ข้อเสีย 
 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

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

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

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

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

 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  ( กระจ่าง  สิงหเสนี ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 



 147 
 

 

 
 
 

1. ชื่อกิจกรรม  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 
2. เวลาที่ใช ้  ๒  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษารูปแบบ ขั้นตอนวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2. นักเรียนออกแบบและวางแผนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 3. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 4. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 5. นักเรยีนร่วมชื่นชมผลงาน 
 6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ต าราวิชางานบ้าน ต าราเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
อาหาร 
 2. ตัวอย่างของจริงหรือภาพอาหารแปรรูป 
 3. สถานที่ เช่น ห้องสมุด โรงเรียน ห้องปฏิบัติการท าอาหาร 
 4. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

http://www.teacher.ssru.ac.th/nattapol_pr/ 
http://www.pickyourownfarms.org.uk/productpics/img159.jpg 

  http://waymagazine.org/wp-content/uploads/2013/10/can-02.jpg 
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1. ชื่อกิจกรรม  ดอกไม้ประดิษฐ์  
 
2. เวลาที่ใช ้  ๔  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถประเมินดอกไม้ประดิษฐ์ได้  
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษา เรื่อง หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ใน
งานดอกไมป้ระดิษฐ์ 
 2. ศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้และออกแบบการประดิษฐ์  
        ๓. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะประดิษฐ์ดอกไม้ และลงมือปฏิบัติชิ้นงานจนส าเร็จ 
 ๔. นักเรียนน าผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ จัดแสดงภายในห้องเรียนแล้วช่วยกันวิจารณ์ผลงาน 
 ๕. นักเรียนจัดเก็บ ท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
       1. ใบความรู้และใบงานการประดิษฐ์ดอกไม้ 
       ๒. ตัวอย่างดอกไม้ประดิษฐ์ 
      3. หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนงานดอกไม้ประดิษฐ์ 
 4. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์เสริมความรู้  
 ๕. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้  
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://2.bp.blogspot.com 
        http://www.lovelinkflower.com 
 http://www.bloggang.com 
         http://www.thaitambon.com 
  http://www.wonderflowershop.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloggang.com/
http://www.thaitambon.com/
http://www.thaitambon.com/
http://www.wonderflowershop.com/
http://www.wonderflowershop.com/
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กลุ่มกจิกรรมที่ ๑๖ สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม      วันกีฬาครอบครัว 
 

๒. เวลาที่ใช้       ๓  ชั่วโมง 
 

๓. วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนและครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. จดักิจกรรมวันกีฬาครอบครัว โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขัน  
๒. กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขันเป็นกีฬาพ้ืนบ้าน 
๓. ให้ผู้แข่งขันทุกทีม ศึกษาวิธีการแข่งขัน โดยเคารพ กฎ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬา 
เกมที่ ๑ วิ่งสามขา หารัก 
 อุปกรณ์ที่ใช้ 
  เชือกไนล่อน  
 วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๓ ท่าน 
 ๒. ให้ผู้ปกครองท่านแรกและนักเรียนผูกขาติดกันให้มีลักษณะ ๓ ขา เมื่อพร้อมแล้ว ให้ทุกทีมยืนที่

จุดเริ่มต้น ให้ผู้ปกครองอีก ๑ ท่าน ยืนที่เส้นชัย 
 ๓. เมื่อผู้แข่งขันได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้เริ่มการแข่งขัน โดยการวิ่ง ๓ ขา ทีมที่วิ่งถึงเส้นชัยแล้ว ให้

ทั้ง ๓ ท่านกอดและหอมแก้มกัน ใครท าภารกิจเสร็จก่อนแสดงว่าทีมนั้นเป็นผู้ชนะ 
เกมที่ ๒ วิ่งวิบาก ฝากรัก  
 อุปกรณ์ที่ใช้  
  ๑. นม UHT เท่าจ านวนทีมแข่งขัน 
  ๒. อุปกรณ์แต่งหน้า แต่งตัว 
 ฐานที่ ๑ มาดื่มนมกันเถอะ 
 ฐานที่ ๒ แม่หนูสวยที่สุดในโลก 
  ฐานที่ ๓ พ่อหนูหล่อที่สุดในโลก  
 
 
     
  
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 



 152 
 

 

  วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๓ ท่าน ก าหนดให้ฐานที่ ๑ เป็นนักเรียน ฐานที่ ๒ และ ๓ เป็นผูป้กครอง 
 ๒. ให้นักเรียนของแต่ละทีมยืนที่จุดเริ่มต้น เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเริ่มแข่งขัน ให้นักเรียนวิ่งไป

ฐานที ่๑ แล้วดื่มนมให้หมดกล่อง  
 ๓. จากนั้นวิ่งไปฐานที่ ๒ จากนั้น ให้นักเรียนแต่งหน้า/แต่งตัวให้ผู้ปกครองคนที่ ๑ เมื่อแต่งตัวเสร็จ 

ให้ทั้ง ๒ ท่าน วิ่งไปฐานที่ ๓ และช่วยกันแต่งหน้า/แต่งตัวให้ผู้ปกครองคนที่ ๒  
 ๔. เมื่อแต่งเสร็จให้ผู้ปกครองทั้งสองผสานมือกัน ให้นักเรียนนั่งที่แขนของทั้ง ๒ ท่าน จากนั้นวิ่งไป

ที่เส้นชัย ใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะ 
เกมที่ ๓ สกีบก 
 อุปกรณ์ 
 สกีบก ส าหรับผู้เล่นทีมละ ๓ ท่าน 
 วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๓ ท่าน 

 ๒. ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมยืนที่จุดเริ่มต้น ทุกท่านสวมสกีบก  
 ๓. เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้แต่ละทีมแข่งสกีบก ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 
 เกมที่ ๔ แทงไม่ยั้ง 

 อุปกรณ์ 
 ๑. ลูกโป่ง  
 ๒. ไม้ไผ่สีสุก ยาว ๓ เมตร 
 ๓. เข็มเย็บผ้า 
 (น าเข็มเย็บผ้าติดที่ปลายไม้ไผ่, เป่าลูกโป่ง น าแขวนไว้ที่เส้นชัย อย่างน้อย ๑๐ ลูก) 
 วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดให้แต่ละทีม มีผู้ เล่น ๕ ท่าน (แต่ละคนอาจเป็นเพ่ือนบ้าน/เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ของลูกและทุกทีมต้องมีครูร่วมแข่งขันด้วยอย่างน้อยทีมละ ๑ ท่าน) 
 ๒. ให้แต่ละทีมยืนค่อมที่ ไม้ไผ่  และวิ่งไปที่ เส้นชัย และพยายามแทงลูกโป่งให้แตก ทีมใด 
ท าลูกโป่งแตกหมดก่อนให้ถือเป็นฝ่ายชนะ) 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

 กติกาการแข่งขันกีฬาครอบครัว 
  
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
 2. สังเกตความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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1. ชื่อกิจกรรม     เทเบิลเทนนิสพิชิตฝัน 
 

2.เวลาที่ใช้   ๕  ชั่วโมง 
 

3.วัตถุประสงค์   
1. นักเรียนสามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 

 2. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในกีฬาเทเบิลเทนนิส 
  3. นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 
๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนศึกษากติกา วิธีการเล่น เทเบิลเทนนิส 
 2. นักเรียนเตรียมความพร้อม อบอุ่นร่างกาย ส าหรับเตรียมเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  
 3. ครูจัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่นของนักเรียน 
   
๕.  สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. วีดีโอการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 ๒. โต๊ะที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานสากล 
     ๓. เอกสารประกอบการท ากิจกรรม เช่น ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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7. ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
 “คลับคนรักเทเบิลเทนนิส” 2556.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://pingpongbm.wordpress.com ( 15 กันยายน 2558 ) 
 “แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส” 2553.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.kroobannok.com/blog/28514  
 ( 15 กันยายน 2558 ) 
 “ศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ” 2558.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.ipelp.ac.th ( 15 กันยายน 2558 ) 
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1. ชื่อกิจกรรม       รวมพลเยาวชนคนรักฟุตบอล 
 

2. เวลาที่ใช ้     ๕ ชั่วโมง 
 

3. วัตถุประสงค์   
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ 
2. นักเรียนรู้และเข้าใจของการเล่นกีฬาเป็นทีมและความมีน้ าใจนักกีฬาและการเป็นนักกีฬาที่ดี 

 
๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑.  ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล 
๒.  ครสูนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอลกับนักเรียน           
๓.  นักเรียนอบอุ่นร่างกาย เตรียมความพร้อมก่อนเล่น 
4.  นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล  
5.  ครูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการปฏิบัติและการเล่นกีฬาที

ดีและมีน้ าใจนักกีฬา 
 
๕.  สื่อการเรียนรู้ 

1. วีดีโอสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล 
2. รูปภาพการฝึกทักษะของการเล่นกีฬาฟุตบอล 
3. แผนผังของขนาดสนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐาน 
4. สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล พร้อมอุปกรณ์การเล่น 

  
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  
 

ตัวอย่างกิจกรรมที ่3 
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๗. ภาพประกอบ  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
 “แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล” 2553.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.kroobannok.com/blog/28509  
 ( 15 กันยายน 2558 ) 
 “มาตรฐานขนาดสนามกีฬาแต่ละประเภท” 2553.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.ipesp.ac.th ( 15 กันยายน 2558 ) 
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1. ชื่อกิจกรรม      พัฒนาทักษะ เข้าใจกติกา วอลเลย์บอล 
 

2. เวลาที่ใช ้       ๕  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
2. นักเรียนรู้และเข้าใจของการเล่นกีฬาเป็นทีมและความมีน้ าใจนักกีฬาและการเป็นนักกีฬาที่ดี 

 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพ

ของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลว่าเป็นอย่างไรเพ่ือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนและเพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับนักเรียนในอนาคต 

๒. ครสูนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกับนักเรียน           
๓. นักเรียนอบอุ่นร่างกาย เตรียมความพร้อมก่อนเล่น 
4. นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล  
5. ครูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดทักษะการปฏิบัติและการเล่น

กีฬาทีดีและมีน้ าใจนักกีฬา 
   
๕.  ส่ือการเรียนรู้ 
 1. วีดีโอการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทย 
 2. รูปจ าลองสนามการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้มาตรฐานสากล 
     3. สนามวอลเลย์บอล และอุปกรณ์การเล่น 
 
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4  
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๗. ภาพประกอบ                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
“แนะน าอุปกรณ์วอลเลย์บอล” 2551.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.tlcthai.com ( 15 กันยายน 2558 ) 
 “สนามและอุปกรณ”์ 2555 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://pirun.ku.ac.th (15 กันยายน 2558 ) 
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1. ชื่อกิจกรรม      เข้าใจกติกาพัฒนาทักษะฟุตซอล 
 
2. เวลาที่ใช ้      ๕ ชั่วโมง 
 

3. วัตถุประสงค์   
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
2. นักเรียนรู้และเข้าใจของการเล่นกีฬาเป็นทีมและความมีน้ าใจนักกีฬาและการเป็นนักกีฬาที่ดี 

 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑.   ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของทีมชาติไทยเพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพ

ของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลว่าเป็นอย่างไรเพ่ือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนและเพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับนักเรียนในอนาคต 

๒.  ครสูนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอลกับนักเรียน           
๓.  นักเรียนอบอุ่นร่างกาย เตรียมความพร้อมก่อนเล่น 
4.  นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล  
5.  ครูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดทักษะการปฏิบัติและการเล่นกีฬาที

ดีและมีน้ าใจนักกีฬา 
 

๕. สื่อการเรียนรู้ 
 -  วีดีโอการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในระดับนานาชาติ 
 -   สนามการแข่งขันกีฬาฟุตซอลที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมอุปกรณ์การเล่น 
    -   เอกสารประกอบการท ากิจกรรม เช่น ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล,รูปภาพการปฏิบัติ   
ทักษะต่างๆของกีฬาฟุตซอล เช่น การเดาะบอล,การเลี้ยงบอล,การส่งบอล, เป็นต้น 
    
6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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๗. ภาพประกอบ 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูล 
   “ประวัติความเป็นมากีฬาฟุตซอล.” 2558. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  
 https://futsaladvance.wikispaces.com.( 15 กันยายน 2558) 
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๑. ชื่อกิจกรรม    พืชผักสวนครัว 
 
๒. เวลาที่ใช ้  ๑๐ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษารูปแบบ ขั้นตอนวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
 2. นักเรียนออกแบบและวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัว 
 3. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชผักสวนครัว 
 4. นักเรียนลงมือปฏิบัติปลูกพืชผักสวนครัวตามข้ันตอน 
 5.นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานร่วมกัน 
 6. นักเรียนเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ที่น ามาใช้ให้พร้อมส าหรับใช้งานในครั้งต่อไป และ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อยร่วมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

๑. คอมพิวเตอร์ 
๒. ใบความรู้ 
๓. อุปกรณ์ส าหรับท าการเกษตร เช่น จอบ เสียม บัวรดน้ า เมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น 
4. หนังสือค้นคว้าจากห้องสมุด 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

     
     

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 6 
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7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://www.doae.go.th/ni/so/a3.html 
 http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=6162.0 
 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no40/index.html 
 http://4.bp.blogspot.com 
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ส่วนที่ ๔ 
รายชื่อหน่วยงาน/ องค์กรที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา 

 

หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน 
๑. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  (๑) นางสาวลัดดาวัลย์  จาดพันธุ์อิน โทร. 085 - 143 - 3987 
joy_laddawanj@hotmail.com  โทรสาร 0 - 2 591 - 7804 
        (๒) นายวทัญญู  หนูช่วย boyd_watanyoo@hotmail.com   
                โทร. ๐ - ๒๑๔๙ – ๕๖๗๘   โทรสาร 0 - 2 591 - 7804 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. แปลงผักสมุนไพร เพ่ือการเรียนรู้ สู่การใช้

ประโยชน์ครบวงจร 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสมุนไพร การน าผลผลิต
ไปใช้รักษาโรค เมนูอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพร 

๒. ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  นางผุสดี  จันทร์บาง            โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๔๒๐๔ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. สมุนไพรย้อมสีฟัน การตรวจสอบความสะอาดจากการแปรงฟันด้วยตนเองได้

โดยใช้สมุนไพรใกล้ตัวและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน 

๒. รักฟัน ต้องหมั่นแปรง การฝึกทักษะการแปรงฟันได้อย่างถูกต้องและการเรียนรู้
อนามัยในช่องปาก 

๓. จิตอาสาทันตน้อย “ พ่ีพาน้องแปรงฟัน” ปลูกฝังค่านิยมและการมีจิตสาธารณะในการให้บริการ
ด้านทันตสุขภาพ 

๔. เรียนรู้เรื่องฟัน เล่นผ่านละคร พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และการ
ท างานเป็นทีม น าเสนอข้อมูลความรู้ด้านทันตสุขภาพผ่าน
ศิลปะการแสดงละครปาฐนาฎ 

๓. ส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  (๑) นางกุลพร  สุขุมาลตระกูล (๒) นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ 
        (๓) นางสาวสุทธาศินี  จันทร์ใบเล็ก  โทร.๐ - ๒๕๙๐ -๔๓๐๗, ๐ – ๒๕๙๐ - ๔๓๐๘ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. กินผักผลไม้ 5 สีมีประโยชน์ ผักผลไม้หลายสีช่วยให้เด็กกินผักได้ 
๒. ประกวดห้องเรียนกินผัก ช่วยให้เด็กกินผักได้มากข้ึน และรู้ปริมาณการกินผักในแต่

ละวัน ผักหลากชนิด 
๓. น้ าผักผลไม้ท าได้ไม่ยาก ช่วยให้เด็กกินผักผลไม้ที่ค้ันสดได้และไม่ใส่น้ าตาล 
๔. เลือก ล้าง กินผักผลไม้ ช่วยให้เด็กรู้จักเลือกผัก ล้างผัก กินผักให้ถูกวิธี 
 
 

mailto:joy_laddawanj@hotmail.com%20%20โทรสาร
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๔. กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ ส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  (๑) นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล   โทร.๐ - ๒๕๙๐ - ๔๓๒๗ 
         (๒) นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    โทร.๐ - ๒๕๙๐ - ๔๓๓๘ 
        (๓) นางสาวลักษณิน  รุ่งตระกูล   โทร.๐ - ๒๕๙๐ - ๔๓๒๗ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. โภชนาการดี...เด็กสูงดีสมส่วน การประเมินการเจริญเติบโตได้ด้วยตนเองและได้รับ

สารอาหารเพียงพอ มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
๕. ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  ดร.ละมัย  มั่นคง  โทร./โทรสาร ๐ – ๒๕๙๐ - ๔๑๖๕ 
   Email : kungunang@hotmail.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. โตแล้วยังและอนามัยวัยทีน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และฝึกให้

นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
๖. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้ประสานงาน : ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. ๐๒ – ๕๗๗ - 9999 ต่อ ๒๑๐๙ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. IT Workshop Activity เรื่อง ดนตรี

สร้างเสียง 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคลื่นเสียง 

๒. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์   - 
นิทรรศการวิทยาศาสตร์    แสนสนุก 
(Fun Science) - นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๓. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
นักสืบธรรมชาติตัวน้อย 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๔. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ช็อกโกแลต ฮาเฮ (Chocolate) 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๕. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดี
เอ็นเอ กล้วยๆ (DNA) 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๖. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง.  
เคมีในบ้าน(Kitchen Chemistry) 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๗. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พลังแม่เหล็ก 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๘. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สมดุลหรรษา(Center of mass) 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๙. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ไอศกรีมแสนอร่อย(Ice-cream)  

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑๐. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

ร้อยเสียงหรรษา (Seeing Sound)  
ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๑. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สนุกกับ pH (Power of Hydrogen) 
 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๒. การทดลองทางวิทยาศาสตร์      
เรื่อง สนุกกับพลาสติก 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๓. การทดลองทางวิทยาศาสตร์   
เรื่อง แสงและเงา (Light and Shadow) 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๔. การทดลองทางวิทยาศาสตร์      
เรื่อง ปอดทรงพลัง  

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๕. การทดลองทางวิทยาศาสตร์       
เรื่อง สีสันแห่งแสง 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๖. การทดลองทางวิทยาศาสตร์      
เรื่อง อาหารพืชตามสั่ง 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๗. การทดลองทางวิทยาศาสตร์      
เรื่อง มีอะไรอยู่ในน้ า 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๘. การทดลองทางวิทยาศาสตร์      
เรื่อง ผลึกลึกลับ 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๑๙. การทดลองทางวิทยาศาสตร์       
เรื่อง ตามรอยนักสืบ 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

20. การทดลองทางวิทยาศาสตร์      
เรื่อง ค้นฟ้า คว้ารุ้ง 

ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

๒1. รายการโทรทัศน์วิทยาศาสตร์ ของ 
อพวช. ได้แก่ รายการช่างคิด ช่าง
สังเกต/รายการ เพาเวอร์คิด 
เพาเวอรว์ิทย์/รายการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

สร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเจตนคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 

๒2. การประดิษฐ์จรวดขวดน้ า ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๒3. โครงการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ผ่าน

ระบบ  video conference 
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน  นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์  โทร. ๐๘๑ - ๓๔๗ - ๒๒๑๑ 
โทร. ๐ - ๒๖๔๔ - ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ –๒๖๔๔ – ๔๙๐๑ - ๒ 
   Email : maliwan.ma24@gmail.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. สนับสนุนวิทยากรและแหล่งเรียนรู้   การฝึกปฏิบัติกระบวนการท ากิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๒. ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน 
(๑.) นายแพทย์พรชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๑๘๙ โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๐๙๑๘ Email : tapanokr@yahoo.com 
(๒.) นางเพ็ญศรี  ปัญญาตั้งสกุล 
โทร. ๐ – ๒๕๙๐ - ๓๑๘๐ โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๘๔๓๖ Email : tuips99@hotmail.com 
(๓.) นางสาวทิวานนท์  สมนาม 
 โทร. ๐ – ๒๕๙๐ - ๓๑๘๐ โทรสาร ๐ – ๒๙๕๑ - ๘๔๓๖ Email : thiwa.sut@gmail.com 
(๔.) นายคณุตม์  ทองพันชั่ง 
 โทร. ๐ – ๒๕๙๐ - ๓๑๘๓ โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๘๔๓๖ Email : peace.gcd@gmail.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม (เสียงตาม

สาย: โรคติดต่อทางอาหารและน้ า) 
โรคติดต่อทางอาหารและน้ า วิธีการปรุงประกอบอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ และการเลือกอาหารที่ปลอดภัย 

 
หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๕ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด 
             แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) 
๑. ส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  (๑) นางกุลพร  สุขุมาลตระกูล (๒) นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ 
        (๓) นางสาวสุทธาศินี  จันทร์ใบเล็ก  โทร.๐ - ๒๕๙๐ – ๔๓๐๗, ๐ - ๒๕๙๐ - ๔๓๐๘ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. บาร์บีคิวผักผลไม้ ช่วยให้เด็กกินผักผลไม้ 
๒. สร้างสรรค์จานผักของตัวฉัน Do it 

By Yourself (D.I.Y) 
ช่วยให้เด็กรักการกินผักผลไม้ 

๓. เมนูจานผัก ท าเองง่ายจัง เด็กภูมิใจอาหารที่ตัวเองท าและช่วยให้เด็กกินผักได้ 
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๒. ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน (๑) นายอนันต์  พระจันทร์ศรี   โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๑๓๒  
โทรสาร ๐ - ๒๕๙๑ - ๘๔๒๗  Email : anandp@yahoo.co.th 
   (๒) นางเสริมศิริ  แสงสว่าง      โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๑๓๓  
โทรสาร ๐ - ๒๕๙๑ - ๘๔๒๗    Email : boom_eim@hotmail.com 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ (Cognitive) และปลูกฝัง

การตระหนักรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๗ พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน  นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์  โทร. ๐๘๑ - ๓๔๗๒ - ๒๑๑ 
โทร. ๐ - ๒๖๔๔ - ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ - ๒๖๔๔ - ๔๙๐๑ - ๒ 
   Email : maliwan.ma24@gmail.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. สนับสนุนสื่อ แผ่นซีดี และ วีดทีัศน์ 

ที่สอดคล้องกับกิจกรรม หมวดต่างๆ  
การใช้องค์ความรู้สื่อต่างๆ เผยแพร่ในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 

๒. เปิดหน้าต่าง เว็บไซด์ “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  

การสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาสร้างการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 

๒. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้ประสานงาน : ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. ๐๒ - ๕๗๗ - 999๙ ต่อ ๒๑๐๙ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. IT Workshop Activity เรื่อง 

กระดาษท ามือ 
ศึกษาเรื่องกระดาษ ความส าคัญและกระบวนการผลิต
กระดาษ  

๒. 
IT Workshop Activity เรื่อง สร้าง
ภาพสามมิติ 

เรียนรู้ภาพสามมิติ ประเภทและหลักการสร้างภาพสามมติ 
 
  

๓. IT Workshop Activity เรื่อง พื้นที่
โลกของฉัน 

เรียนรู้ภาพถ่ายดาวเทียม วิธีการอ่าน และการแปลผล
ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม 

๔. IT Workshop Activity เรื่อง 
Geodesic Dome : โดมจอมพลัง 

ฝึกกระบวนการคิด และการบูรณาการความรู้ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ในแนวทางของ STEM Education  

๕. IT Workshop Activity เรื่อง ของ
เล่นฟันเฟือง 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น
เกี่ยวกับเรื่องของเฟือง (Gear) 

๖. กิจกรรมท่องโลก  พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  (Science Walk Rally) 

สร้างเสริมประสบการณ์ ตรงในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 



 168 
 

 

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๘ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน  นายกมลาศ  เพ็งชะอุ่ม  (รถพิพิธภัณฑ์สัญจร) โทร. ๐ - ๒๒๘๒ - ๘๕๕๔ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่เด็กและเยาวชน  

๒. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน  (๑) นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรักษ์  
   (๒) นายวุฒินันท์  แช่มช้อย 
โทร. ๐ - ๒๔๘๒ - ๒๐๑๓ โทรสาร ๐ - ๒๔๘๒ – ๒๐๑๕   Email : bowwow@yahoo.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและ

เมืองมายา 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทยและเมืองมายา 

๒. 
โรงหนังโรงเรียน 

จัดฉายภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้รถโรงหนังในการ
ด าเนินการจัดฉายตามพ้ืนที่ต่างๆ 

๓. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้ประสานงาน : ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. ๐ - ๒๕๗๗ - 999๙ ต่อ ๒๑๐๙ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. Mini - Copter เรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศ และหลักการบินของ 

เฮลิคอปเตอร์ 
๒. ฟองเต้นระบ า เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหนาแน่นของ ของเหลว และการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
๓. เขาวงกตพิศวง  ภาพมายา เรียนรู้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น และหลักการเกิด

ภาพจากกระจกเงา 
๔. ตุ๊กตากลิ้งม้วน เรียนรู้และเข้าใจเรื่องจุดศูนย์ถ่วง 
๕. กายกรรมนกน้อย เรียนรู้และเข้าใจ เรื่องจุดศูนย์ถ่วง 
๖. จักจั่นเสียงใส เรียนรู้เรื่องของเสียง เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร 
๗. หนอนดิน เรียนรู้เรื่องสปริงเกิดจากการปิดเกลียวของหนังยาง     

ท าให้หนอนเคลื่อนที่ 
๘. ก าหมุน เรียนรู้เรื่องแรงการเกิดโมเมนต์ความเฉื่อยท าให้ใบมัดหมุน

ต่อเนื่อง 
๙. ค็อปเตอร์ไม้ไผ่ เรียนรู้เรื่องแรงการเกิดแรงยกท าให้ค็อปเตอร์ไม้ไผ่บินได้ 

๑๐. พญาลืมงาย เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบ อย่างเป็น
ขั้นตอน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑๑. บรรยายการดูดาวในท้องฟ้าจ าลอง การดูดาวการสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้น การใช้งานแผนที่ดาว

ภายในท้องฟ้าจ าลอง 
๑๒. กิจกรรมดูดวงอาทิตย์ ศึกษาพ้ืนผิวดวงอาทิตย์ / การสังเกตจุดบนดวงอาทิตย์ 
๑๓. กิจกรรมระบบสุริยะ ศึกษาระบบสุริยะ สร้างแบบจ าลองขนาด ระยะทาง ของ

ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
๑๔. กิจกรรมดวงจันทร์ ประดิษฐ์อุปกรณ์

สังเกต ข้างขึ้น ข้างแรม ปฏิทิน
จันทรคติไทย 

ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับดวงจันทร์ เช่นข้างข้ึน - 
ข้างแรม  การศึกษาเรื่องวันแบบจันทรคติ 

๑๕. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ชุดวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์  
(Magic Science) 

สร้างทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์  

๑๖. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไข่
มหัศจรรย์ (Amazing Egg Show) 

ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๑๗. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ชุดบั๊มโชว์ (Bump Show)  

ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๑๘. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
สนุกกับเสียงและดนตรี  

ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๑๙. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง   
โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น  

ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๒๐. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง   
พลังงานมหาสนุก (Energy Show)  

ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๒๑. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
หรรษาอากาศโชว์ 

ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๒๒. การแสดงชุดธรรมชาติมหัศจรรย์ ความรู้ ความสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดี           
ทางวิทยาศาสตร์  

๒๓. ผีเสื้อแมลงปีกสวย การจ าแนกชนิดผีเสื้อ โครงสร้างและลักษณะส าคัญ    
ของผีเสื้อ 

๒๔. กล้องถ่ายรูปนักธรรมชาติ ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้       
เรื่อง  ของเลนส์ 

๒๕. นกไต่จอมซน ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้       
เรื่องสมดุล 

๒๖. ตะลุยโลกธรรมชาติ ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้       
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒๗. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้       
เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๒๘. ท้องฟ้าจ าลอง สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการศึกษาวิชา 

ดาราศาสตร์ 
๒๙. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ 

ชุด puzzling thing 
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางด้านกลศาสตร์ 
แม่เหล็ก การมองเห็นและประสาทรับรู้ 

๓๐. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ 
ชุด Science on the move 

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางด้านการมองเห็นและ
ประสาทรับรู้ 

๓๑. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ 
ชุดLife and material 

ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจถึงลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา และสรีระวิทยาของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และท าความ
เข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี และ
ฟิสิกส์ของวัสดุชนิดต่าง ๆ 

๓๒. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ 
ชุดEarth quest 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกประกอบด้วยดาราศาสตร์, 
ชั้นบรรยากาศ,ใต้พ้ืนโลก และพ้ืนผิวโลก 

๓๓. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ 
ชุดScience in daily life 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์ แสง การมองเห็นและ
การได้ยิน 

๓๔. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ 
ชุด Huttinger 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์ คณิตศาสตร์ แม่เหล็ก 
ไฟฟ้า แสงและการมองเห็น 

๓๕. กิจกรรมไก่กะต๊าก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดเสียง 
น าวัสดุใกล้ตัวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๓๖. กิจกรรมเกมกล ฝึกทักษะด้านการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และฝึกสมาธิ  

๓๗. กิจกรรมแทนแกรม ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

๓๘. กิจกรรมลูกบอลค้างฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงดันอากาศ มีความเข้าใจถึง
แรงมีท าให้ลูกบอลสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ 

๓๙. กิจกรรมเครื่องร่อน ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์  ฝึกทักษะด้าน
การประดิษฐ์ และการออกแบบ 

๔๐. กิจกรรมจรวดหลอด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎของนิวตัน ปรับครีบและ
ก าหนดแรงลมเพ่ือให้จรวดหลอดพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่
ต้องการได้ 

๔๑. กิจกรรม บิงโก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สัตว์ อวยัวะภายในร่างกาย และธาตุ
ต่าง ๆ ทักษะการคิด และวัดระดับความรู้รอบตัวของตนเอง 

๔๒. กิจกรรม 180 IQ ฝึกพ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร 
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ในเวลาที่จ ากัด  

๔๓. กิจกรรม SUDOKU ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
รู้จักกับรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๔๔. กิจกรรม ผีเสื้อกายกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วง และจุดศูนย์กลางมวล 

ผู้เล่นสามารถใช้จินตนาการในการออกแบบลงสีเพื่อให้
เกิดลวดลายที่สวยงาม 

๔๕. กิจกรรมสีสันที่ซ่อนอยู่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคเปเปอร์โครมาโทกราฟี 
(Paper Chromatography) 
ผู้เล่นสามารถใช้จินตนาการในการออกแบบลงสีเพื่อให้
เกิดลวดลายที่สวยงาม 

๔๖. กิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ อากาศพลศาสตร์ 
ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์ และการออกแบบ 

๔๗. กิจกรรม กล้องรูเข็ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การสะท้อนแสง 
ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์ และการออกแบบ 

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๙ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  
             และการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
๑. กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน  นางสาวฐิติมา  สุภภัค โทร. ๐ - ๒๔๒๒ - ๘๘๑๗ โทรสาร ๐ - ๒๔๒๒ - ๘๘๑๓ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. คุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทยเพาะ

บ่มได้ด้วยศาสนา 
ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทย 

๒. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  นางสาวปรียนิตย์  ใหม่เจริญศรี  โทร. ๐ – ๒๕๙๐ - ๔๒๕๓ 
   Email : Preyanit.m@anamai.mail.go.th 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการลดขยะด้วยหลัก 3Rs 
๒. โรงเรียนมหาสนุก ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะเรื่องความปลอดภัยใน

โรงเรียน 
 
หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต   
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๕ พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
๑. ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๙๖๗ โทรสาร ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๙๖๘   
(๑) นางสาวนันนภัส  กันตพัตชญานนท์ Email : nannaphatmuoy@gmail.com 
(๒) นางสุชาดา  เกิดมงคลการ Email : jew_suchada@hotmail.com 
(๓) นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ  Email : som_atat@yahoo.com 
(๔) นางสาวปริมล  อ่อนมะเสน Email : wonbin_jib6@hotmail.com 
(๕) นางสาวนิพา  ศรีช้าง Email : srichang_ncd@hotmail.com 

mailto:jew_suchada@hotmail.com
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. รู้จักจุดเสี่ยงในโรงเรียน เพ่ือป้องกัน

การบาดเจ็บ 
การรู้จักจุดเสี่ยง หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากจุดเสี่ยง
ในโรงเรียน 

๒. การเอาชีวิตรอดทางน้ าและการ
ช่วยเหลือ 

เรียนรู้กฎความปลอดภัยทางน้ า การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง 
ให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ า ทักษะการ
ช่วยเหลือคนตกน้ า จมน้ าที่ถูกต้อง 

๓. เอาชีวิตรอดจากความรุนแรง สร้างทักษะในการแก้ปัญหา เพ่ิมความปลอดภัย ห่างไกล
จากการถูกท าร้าย โดยการใช้สถานการณ์สมมติ 

๒. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน โทร. ๐ - ๘๑ - ๕๖๓๕ - ๒๘๘ โทรสาร ๐ - ๒๕๙๐ - ๗๑๒๒   
นางสินีนาฏ  โรจนประดิษฐ์ Email : SARJ@FDA.moph.go.th 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. อย. น้อย พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
๒. ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน นางผุสดี  จันทร์บาง  โทร. ๐-๒๕๙๐-๔๒๐๔   
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. เมนูอ่อนหวาน ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง มีทักษะ

พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
๓. ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน โทร. ๐ - ๒๕๘๙๐ - ๔๓๓๔ โทรสาร ๐ - ๒๕๙๐ - ๔๓๓๙ 
(๑) นางสาวพรวิภา  ดาวดวง   Email : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
(๒) นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์   Email : jairak.l@anamai.mail.go.th 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. Food for Fun การเรียนรู้ด้านอาหาร โภชนาการ การดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
๔. ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน 
(๑) นายแพทย์พรชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๑๘๙  
  โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๐๙๑๘ Email : tapanokr@yahoo.com 
(๒) นางเพ็ญศรี  ปัญญาตั้งสกุล  โทร. ๐ – ๒๕๙๐ - ๓๑๘๐  
  โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๘๔๓๖  Email : tuips99@hotmail.com 
 
(๓) นางสาวทิวานนท์  สมนาม โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๑๘๐  
โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๘๔๓๖  Email : thiwa.sut@gmail.com 
(๔) นายคณุตม์  ทองพันชั่ง โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๓๑๘๓  
โทรสาร ๐ - ๒๙๕๑ - ๘๔๓๖  Email : peace.gcd@gmail.com 

mailto:tuips99@hotmail.com
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. แกนน าอาหารปลอดภัย ความรู้แก่แกนน านักเรียนในเรื่องโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

(โรคติดต่อทางอาหารและน้ า) 
ความรู้โรคอาหารเป็นพิษ มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอาหาร
เป็นพิษ 

๕. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน 
(๑) นายวิโรจน์  วัชรเกียรติศักดิ์  โทร. ๐-๒๕๙๐-๔๖๐๖ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๔๑๘๘ 
(๒) นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย  โทร. ๐-๒๕๙๐-๔๖๐๔ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๔๑๘๘ 
(๑) นายรัชชผดุง  ด ารงพิงคสกุล  โทร. ๐-๒๕๙๐-๔๑๗๙ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๔๑๘๘ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. น้ าดื่มสะอาดกับ อ 11 การตรวจสอบคุณภาพน้ าบริโภคและตระหนักถึงโรคที่เกิดจากน้ า 
๒. เครื่องกรองน้ ามีภัยท ายังไงดี ความรู้ในการเลือกเครื่องกรองที่เหมาะสมและการดูแลเครื่อง

กรองด้วยตนเอง 
๓. น้ าที่กินที่ใช้เป็นยังไงนะ ความรู้ในเรื่องโรคท่ีเกิดจากน้ าและสามารถประเมินความเสี่ยง

ของตนเอง 
๔. ล้างผัก การเลือกซื้อผักสดและล้างผักสดให้สะอาดปลอดสารพิษ 
๕. ล้างมือ 7 ท่า 2 ก่อน 5 หลัง 

หยุดยั้งเชื้อโรค 
ความตระหนักและพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง 

๖. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  นางสาวปรียนิตย์  ใหม่เจริญศรี  โทร. ๐ – ๒๕๙๐ - ๔๒๕๓ 
   Email : Preyanit.m@anamai.mail.go.th 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. ส้วมหรรษา ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องลักษณะของส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การใช้

ห้องส้วม และการท าความสะอาดส้วมอย่างถูกวิธี 
๗. ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  โทรสาร ๐ – ๒๕๙๐ - ๘๐๗๘ 
(๑) นางสาวอมรากุล  อินโอชานนท์ โทร. ๐ - ๒๕๙๐ – ๘๔๒๒ Email : amarakuli@gmail.com 
(๒) นางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๐๑๕ Email: chtech.childado@gmail.com 
(๓) นางสาวปภาศรี  ปัญญวชิรชัย โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๒๒๗ Email : child.mhpo@gmail.com 
(๔) นางสาวศจี  แซ่ตั้ง โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๒๒๗  Email : child.mhpo@gmail.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. เสริมสร้าง EQ วัยรุ่นไทย เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เน้นการมีเป้าหมายในชีวิต ความ

อดทนและการรอคอย 
๒. เสริมสร้างอีคิวนักเรียน พัฒนาความพร้อมทางอารมณ์ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท า การพัฒนาตนเอง

ให้เกิดความสุขและไปสู่ความส าเร็จ 
 

mailto:chtech.childado@gmail.com
mailto:child.mhpo@gmail.com
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หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต   
             กลุ่มกิจกรรมที่ ๑๖ สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
๑. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ผู้ประสานงาน  ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โทร. ๐๙๒ - ๒๖๙ - ๑๒๐๙   โทรสาร ๐ - ๒๒๑๔ - ๒๕๗๘ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ 
๒. กลุ่มสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๔๕๙๐ โทรสาร ๐ - ๒๕๙๐ - ๔๕๘๔ 
 (๑) ดร.ดวงพร  ศุภพิชน์    Email : suppich@hotmail.com 
 (๒) นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน  Email : got_achi@hotmail.com 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน

โรงเรียน “Fun for Fit” 
การเล่นที่หลากหลายน าไปสู่การมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ทางวิชาการ และการแก้ปัญหาสุขภาพ 

 
๓. ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน    นางศศิวิมล  ปุจฉาการ  โทร. ๐ - ๒๕๙๐ - ๔๔๙๔ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
๑. โครงงานสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน การจัดท าโครงงาน

ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

  



 175 
 

 

บรรณานุกรม 
 
กนกอร หมื่นเจริญ. ๒๕๕๗ “โครงงานการท าสมุดเล่มเล็ก.” 

[ระบบออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา http://deejajar.blogspot.com/๒๐๑๔ /๑๑ /blog-
post.html   (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 

กฤษณา  มาเลิศ. คู่มือการท าหนังสือเล่มเล็ก. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  นครราชสีมา เขต ๕ 
การแกะสลักผัก-ผลไม ้ http://bbt.ac.th/carved/How/how%๒๐to.htm 
การแกะสลัก ลายกุหลาบ www.youtube.com/watch?v=Tjjtb๒VnJJw 
การแกะสลัก ลายกุหลาบ https://www.youtube.com/watch?v=mEPz๒C๖XacY 
การแกะสลัก ลายกุหลาบมอญ https://www.youtube.com/watch?v=s๑sIIvR๒๙VM 
การแกะสลัก ลายบานชื่นhttps://www.youtube.com/watch?v=vUF๔SulIhhs 
การแกะสลัก ลายรักเร่ https://www.youtube.com/watch?v=CAH๘Crumgu๐ 
การแกะสลัก ลายรักเร่ https://www.youtube.com/watch?v=CSXBohQYQE๔ 
การท าขนมครองแครงกรอบ https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR๘ 
  (21 กันยายน 2558) 
การท าขนมช่อม่วง https://www.youtube.com/watch?v=๕๖alDkDILaE (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
การท าขนมชั้น https://www.youtube.com/watch?v=๗YMeoOdqdps (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
การท าขนมดอกจอก https://www.youtube.com/watch?v=gz๐izdku๔no (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
การท าขนมปากหม้อ https://www.youtube.com/watch?v=mN๐w๑hm_GOk  
  (๒๑ กันยายน 2558) 
การท าขนมปุยฝ้าย www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz๘c (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 
การท าขนมลืมกลืน https://www.youtube.com/watch?v=R๑brocZXako (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
การท าถัว่ลิสงทอดแผน https://www.youtube.com/watch?v=๙yKVss_fONI (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ role play. ๒๕๕๗. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=๗๓N๖qFrDzYc          
   (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
การแสดงบทบาทสมมุติ.๒๕๕๒. 
  [ ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า  http://www.trueplookpanya.com                      
(๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
ขจิต ฝอยทอง. 2558. “ค่ายภาษาอังกฤษที่อ าเภอปาย.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
 https://www.gotoknow.org/posts/140642 (21 กันยายน 2558) 
คนใต้สร้างสุข. 2556. [ระบบออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า http://happynetwork.org/paper/1658         
(21 กันยายน 2558). 
คลับคนรักเทเบิลเทนนิส 2556.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://pingpongbm.wordpress.com ( 15 กันยายน 2558 ) 

http://bbt.ac.th/carved/How/how%20to.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Tjjtb2VnJJw
https://www.youtube.com/watch?v=mEPz2C6XacY
https://www.youtube.com/watch?v=s1sIIvR29VM
https://www.youtube.com/watch?v=vUF4SulIhhs
https://www.youtube.com/watch?v=CAH8Crumgu0
https://www.youtube.com/watch?v=CSXBohQYQE4
https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR8
https://www.youtube.com/watch?v=56alDkDILaE
https://www.youtube.com/watch?v=7YMeoOdqdps
https://www.youtube.com/watch?v=gz0izdku4no
https://www.youtube.com/watch?v=mN0w1hm_GOk
http://www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz8c
https://www.youtube.com/watch?v=R1brocZXako
https://www.youtube.com/watch?v=9yKVss_fONI


 176 
 

 

ความหมายของโขน . ๒๕๕๘.  
[ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E๐%B๙ %๘๒% E๐%B๘ %๘๒%  E
๐%B๘ %๙๙ ) ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 

ความหมายของภาษาท่านาฏศิลป์. ๒๕๕๗.  
 [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่ม า https://sites.google.com/site/tenlalita/khwam-hmay-khxng-
 phasa-tha-natsilp (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
จักรพันธ์ รูปงาม. กระทงลอยวิจิตร. โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 บริษัท วาดศิลป์ จ ากัด. ๒๕๔๖. 
ชาวบ้านบางระจัน. ๒๕๕๓. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://iseehistory.socita.com  (๒๓ กันยายน ๒๕๕๘). 
ซ้อมการแสดงบทบาทสมมติระบบสุริยะ. ๒๕๕๔. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=UTgmIfgDMKI         
     (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘). 
ทัศพร  ศรเกต ุ.๒๕๕๕ .นาฏศิลป์ไทย  
  [ระบบออนไลน์  .[แหล่งที่ม า http://www.silpathai.com/nat/r๑.html (๒๑ กันยายน  
  ๒๕๕๘).  
ทิศนา แขมมณ.ี (๒๕๕๐). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
  ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที ่๕). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทิศนา แขมมณี. (๒๕๕๐). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. (พิมพ์ครั้งที่ ๖).กรุงเทพฯ: 
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
แนะน าอุปกรณ์วอลเลย์บอล 2551.  
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.tlcthai.com ( 15 กันยายน 2558 ) 
ใบความรู้เรื่องละครไทย  ๒๕๕๕.  
  [ร ะบ บ ออ น ไล น์  .[แ ห ล่ งที่ ม า https://sites.google.com/site/ajanthus/lakhr-
thiy                   (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
ประวัติความเป็นมากีฬาฟุตซอล. 2558. [ระบบออนไลน์].  
เปเปอร์มาเช่. 2551. 
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.karn.tv/เสริมทักษะ/108-งานประดิษฐ์/83-
 kidcraft_83 (16 กันยายน 2558). 
แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส 2553.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.kroobannok.com/blog/28514  
 ( 15 กันยายน 2558 ) 
แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล 2553.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.kroobannok.com/blog/28509  
 ( 15 กันยายน 2558 ) 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ๒๕๕๓. 
  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://kroobannok.com/blog/๓๘๘๑๓ (๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘). 
พรพรรณ สีกะพา .2558 .“ยางค าเธียเตอร์ โรงหนังในโรงเรียน.” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25๘๒%25
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25๘๒%25
https://sites.google.com/site/tenlalita/khwam-hmay-khxng-
https://sites.google.com/site/tenlalita/khwam-hmay-khxng-
http://iseehistory.socita.com/


 177 
 

 

 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/651006     
 (16 กันยายน 2558). 
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. พับกลีบประดิษฐ์ใบตอง. บริษัทศรีสยามการพิมพ์ จ ากัด. ๒๕๕๑.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 2558. “ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ.” [ระบบออนไลน์].  
 แหล่งที่มา http://www.kru.ac.th/th/new_detail.php?new_id=1350  
 (21 กันยายน 2558) 
มาตรฐานขนาดสนามกีฬาแต่ละประเภท 2553.  
 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.ipesp.ac.th ( 15 กันยายน 2558 ) 
รวมพลังผลสัมฤทธิ์พิชิตความเป็นหนึ่ง. 2556. “เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.” [ระบบออนไลน์].  
 แหล่งที่มา http://db.kkzone1.go.th/plus/?mode=article1&news_id=19  
 (21 กันยายน 2558) 
ร าวงมาตรฐาน.๒๕๕๗  https://sites.google.com/site/ajanthus/rawng-matrthan     
  (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 
ร าวงมาตรฐาน. ๒๕๕๕. 
 ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id= 
  pornmaihom&month=๑๗-๐๑-๒๐๑๒&group=๒&gblog=๖ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 
โรงเรียนบ้านเวียงพาน. ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมล้อม .เชียงราย :กิจกรรมพัฒนา นักเรียน,  
   ๒๕๕๘ 
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  [ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา https://wangderm.wordpress.com (๒๓ กันยายน 
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  เพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย  ,๒๕๕๔.  
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แหล่งที่มา https://drive.google.com/file/d/0B-CnS7QDe4t_OEFuRktEenRneWs/edit?pli=1 
แหล่งที่มา http://www.sciencetoy.in.th/home/  
แหล่งที่มา http://p-ject.com/ 
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แหล่งที่มา http://www.graphtecthai.com 
แหล่งที่มา http://www.bloggang.com 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=qcV9O_9pBc4 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=f3hX7IUvcFE 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=wf4x2j5yFnQ 
แหล่งที่มา http://easyshirtscreen.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 
แหล่งที่มา http://www.artsbkk.ac.th/2014/files/1409151616274052_14091619195341.pdf 

แหล่งที่มา http://www.oknation.net/blog/mrapirak/2011/03/09/entry-1 
แหล่งที่มา http://www.klongdigital.com/webboard4/48322.html 
แหล่งที่มา http://www.siamphone.com/review/2005/lenovo/i856/page2.php 
แหล่งที่มา http://pantip.com/topic/33477610 
แหล่งที่มาhttp://wanida002.igetweb.com/index.php?mo=18&display    
แหล่งที่มา http://group.wunjun.com/kroodee/topic/484342-18329 
แหล่งที่มา http://krupatch.blogspot.com/2010/06/8-microsoft-excel.html 
แหล่งที่มา http://www.incitymag.net                          
แหล่งที่มา http://lpsci.nfe.go.th 
แหล่งที่มา http://61.19.248.138/~udon4/doc_rome/rung_2556_2.pdf  
แหล่งที่มา http://www.baanrimtai.ac.th 
แหล่งที่มา http://www.oknation.net 
แหล่งที่มา http://www.horonumber.com/w-๖๕/ 
แหล่งที่มา https://sajee๑๒๓๔.wordpress.com/เหรียญโปรยทาน/เหรียญโปรยทานดอกบัว 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=UuWjLIlOhQA  
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=UuWjLIlOhQA  
แหล่งที่มา www.youtube.com/watch?v=GpdstIwUQTM 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=CAH๘Crumgu๐ 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=vUF๔SulIhhs 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=mEPz๒C๖XacY 
แหล่งที่มา www.youtube.com/watch?v=RqrcfSmnz๘c (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=gz๐izdku๔no (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘).  
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=yKVss_fONI (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘).  
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=vtrRMBOagR๘ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘).  
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=R๑brocZXako (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=๗YMeoOdqdps (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://sites.google.com/site/milknuchanok/ngan-bitxng (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://elearningcvc.freetzi.com/page๒.php (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
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แหล่งที่มา http://teen.mthai.com/variety/๘๒๑๕๔.html (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.sookjai.com/index.php?topic=๑๔๒๓.๐ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Ng๔๔MF๓eCdQ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=f๔vevVjqI๗A (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL๔&list=PLAdp๐๘u๒_๔XO-nolmV     
             ๓EeaHigQRywrJ๘B (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา www.youtube.com/watch?v=GpdstIwUQTM 
แหล่งที่มา http://mutita๒.igetweb.com/articles/๓๔๓๒๓๖/เอกสารประกอบการสอน.html 
แหล่งที่มา http://www.kroobannok.com/blog/๕๒๐๐๘ 
แหล่งที่มา http://krongkaewkinja.exteen.com/images/m๒.๑.๒.jpg 
แหล่งที่มา http://img.tarad.com/shop/k/krudang/img-lib/spd_๒๐๑๒๐๑๓๑๒๒๑๒๔๑_b.jpg 
แหล่งที่มา http://www.khjflorist.com/upload/images/Image 
แหล่งที่มา http://img.tarad.com/shop/k/krudang/img-lib/spd_๒๐๑๒๐๑๓๐๑๖๕๔๒๔_b.jpg 
แหล่งที่มา http://malai.๖te.net/๙๒.jpg 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=B๒iCyc๘RPJc&list=PLCXfUXkfqAm๔X๒-Rr-          
               ZdnO๖๒๘eQaSj-SO (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://sites.google.com/site/milknuchanok/ngan-bitxng (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=mN๐w๑hm_GOk (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.trueplookpanya.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://elearningcvc.freetzi.com/page๒.php (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://teen.mthai.com/variety/๘๒๑๕๔.html (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.sookjai.com/index.php?topic=๑๔๒๓.๐ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Ng๔๔MF๓eCdQ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=f๔vevVjqI๗A (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=DGGLLTDSlL๔&list=PLAdp๐๘u๒_๔XO-nolmV  
              ๓EeaHigQRywrJ๘B (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=B๒iCyc๘RPJc&list=PLCXfUXkfqAm๔X๒    -Rr-          
              ZdnO๖๒๘e  QaSj-SO (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.thaismefriend.com/ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.12market.com/product1567322/ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://agjgi.blogspot.com/ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://graduate.srru.ac.th/teac/a6.pdf (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://kohsichang.go.th/UserFiles/File/batic.pdf (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.slideshare.net/panida428/ss-30804764 (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
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แหล่งที่มา http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content          
  &task=view&id=787 (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://koryahpic.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%97% 

EB8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E 
0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3/ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 

แหล่งที่มา www.naewna.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา www.google.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://sites.google.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.surat3.go.th/school/index.php?name=gallery&file  
  =readgallery&id=370 (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.prc.ac.th/readpnews.php?i_id_pnews=158 (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
D.I.Y. Pop-Up Card ส าหรับวันแม่.” 2012 

 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.iurban.in.th/diy/d-i-y-pop-up-card-for-   
    mothers- day/  ) 15 กันยายน 2558). 

แหล่งที่มา http://museum.socanth.tu.ac.th/images/page5Online%20Exhibition/4.asketwork/photo  
  (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มาhttp://www.arthousegroups.com/stocks/showcase_image/461_20100503131601. g  
  (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.pramool.com/classified/attach/F02858-0.jpg . 
  (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.artbangkok.com/wp-content/uploads/2015/05/NIPPRIG2.jpg 
   (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://img.tarad.com/shop/p/pornsri/img-lib/1767200000072_b.jpg 
แหล่งที่มา http://www.foodtravel.tv/recfood_index (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘).      
แหล่งที่มาhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.196828150349491.46885. 
   195837713781868 (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.nootalon.com 
แหล่งที่มา http://www.bspfood.com/food-and-drink.html (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.teacher.ssru.ac.th/nattapol_pr/ (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.pickyourownfarms.org.uk/productpics/img159.jpg  
  (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://waymagazine.org/wp-content/uploads/2013/10/can-02.jpg  
   (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘).   
แหล่งที่มา http://2.bp.blogspot.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.lovelinkflower.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.bloggang.com  (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.thaitambon.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 

https://koryahpic.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%97%25
http://www.naewna.com/
https://sites.google.com/
http://www.iurban.in.th/diy/d-i-y-pop-up-card-for-
http://museum.socanth.tu.ac.th/images/page5Online%20Exhibition/4.asketwork/photo
http://www.arthousegroups.com/stocks/showcase_image/461_20100503131601.jpg
http://www.pramool.com/classified/attach/F02858-0.jpg
http://www.pramool.com/classified/attach/F02858-0.jpg
http://www.artbangkok.com/wp-content/uploads/2015/05/NIPPRIG2.jpg
http://www.pickyourownfarms.org.uk/productpics/img159.jpg
http://waymagazine.org/wp-content/uploads/2013/10/can-02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/
http://www.lovelinkflower.com/
http://www.thaitambon.com/
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 แหล่งที่มา http://www.wonderflowershop.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา https://futsaladvance.wikispaces.com.( 15 กันยายน 2558) 
แหล่งที่มา http://www.doae.go.th/ni/so/a3.html (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=6162.0 (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-
4/no40/index.html (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
แหล่งที่มา http://4.bp.blogspot.com (๒๑  กันยายน ๒๕๕๘). 
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.๓. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ  :อักษรเจริญทัศน์.  
E-Leaning วิชาศิลปะงานใบตองและการแกะสลัก http://elearningcvc.freetzi.com/index.php 
   รวมผลงานแกะสลักของ อ.มนัส บุญเหมือน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wonderflowershop.com/
http://elearningcvc.freetzi.com/index.php
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 

1. นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา  
3. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นางเบญจลักษณ์  น้ าฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ครั้งที่ 1   คณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและกำรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมควำมรู้ 
  ระหว่ำงวันที่ 2 – 5 กันยำยน 2558  ณ  โรงเรมรอแยล  เบญจำ  กรุงเทพมหำนคร 

 
1. นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
3. นายวินัย  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 2 
4. นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
5. นายเจิดจ้า  น้อยส าลี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
6. นายบุญสม  โพธิ์เงิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 
7. นายสมศักดิ์  อินทจักร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา เขต 3 
8. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
9. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 

10. นางอุบลรัตน์  บุญลือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 
11. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์เถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
12. นางสาววัชรี  ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 
13. นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.เขต 6 
14. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 2 
15. นายวิเชียร  ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ล าพูน เขต 1 
16. นายสุเนตร  รักแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
17. นางผกาทิพย์  โกสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
18. นายธัญญะ  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
19. นางเตือนใจ  เกษณียบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 
20. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
21. นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาราชรังสฤษฎ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
22. นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 
23. นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
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24. นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 
25. นายสมนึก  แพทย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด 
26. นายไพบูลย์  พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
27. นายธ ารงค ์ น่วมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
28. นายสุรินทร์  มั่นประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 
29. นายสันติ  มุ่งหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
30. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 3 
31. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
32. นายสมชาย  เสมากูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาวง  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
33. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
34. นายพนม  จันทร์ดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
35. นายสุมนต์  มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
36. นางสุภาพร  พาภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 
37. นางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย ์
38. นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 
39. นายประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
40. นายไพฑูรย์  ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
41. นายศักดา  เรืองเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 
42. นายเจริญ  แจ่มใส ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
43. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 
44. นางพรพิพัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
45. นางน้ าผึ้ง  เจริญข า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
46. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
47. นางลัดดา  จุ้ยประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  สพป.นนทบุรี เขต 1 
48. นายชาญวิทย์  อัมพาผล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  สพป.นครราชสีมา เขต 1 
49. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
50. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  สพป.จันทบุรี เขต 1 
51. นายสุรศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก  สพป.นครนายก 
52. นายณรงค์  เทพศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
53. นายมงคล  สุภามณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  สพป.เชียงราย เขต 1 
54. นางวรรญมาศ  จันทรา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  สพป.เชียงราย เขต 1 
55. นางจิตรลดา  เปรื่องวิชาธร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา  สพป.พะเยา เขต 1 
56. ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์  พ่วงพร้อม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณโุลก  สพป.พิษณุโลก เขต 1 
57. นางสาววลัยภรณ์  อาทิตย์เที่ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
58. นางสมถวิล  โชติคณาทิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
59. นายสิปปนนท์  มัง่อะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล้อทอ  สพป.ตาก เขต 2 
60. นางมาลิษา  วันนา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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61. นางธนัชา  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
62. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.อนุบาลสมุทรสงคราม 
63. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
64. นางผกาทิพย์  โกสิทธิ์  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
65. นายกรกฎ  พลตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 
66. นางสาวพิชญ์สินี  ภารมงคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
67. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
68. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
69. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

70. นางมัทนา  มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

71. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

72. นายวีระเดช  เชื้อนาม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

73. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

74. นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

75. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

76. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

77. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

78. นางปัญจนี  วีเลปสุวรรณ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

79. นางศรินทร  ต้ังหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

80. นางสาวบุณกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

81. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

82. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 ครั้งที่ 2  คณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
  ระหว่ำง  วันที่  14 - 18  กันยำยน  2558  ณ โรงแรมรอแยล เบญจำ  กรุงเทพมหำนคร 

 
1. นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
2. นายวินัย  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 
3. นายชล า  อรรถธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต 
4. นายกิตติพศ  พลพิลา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 
5. นางมณฑ์ณัฐทอร  วุฒิวิชญานนัต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
6. นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
7. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 
8. นายสมศักดิ์  อินทจักร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา เขต 3 
9. นายมนตรี  อุสาหะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม. เขต 7 

10. นายสุชิน  วรรณฉว ี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
11. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
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12. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
13. นางสาวพัชรินทร์  อินทรเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
14. นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.เขต 6 
15. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 2 
16. นายวิเชียร ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน  สพป.ล าพูน เขต 1 
17. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพนียด  สพป.ลพบุรี เขต 1 
18. นายธัญญะ  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
19. นายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
20. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
21. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง  สพป.สงขลา เขต 3 
22. ว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้  สพป.เพชรบุรี เขต 1 
23. นายสมชาย  เสมากูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาวง  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
24. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
23. นายพนม  จันทร์ดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
26. นางพรพิพัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง  สพป.พิจิตร เขต 2 
27. นายสุมนต์  มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
28. นางสาวรุจิรา  เรือนเหมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กล่องป่า  สพป.ตาก เขต 2 
29. นายวิเชียร  แก่นไร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา จ.ชัยนาท  สพม.เขต 5 
30. นายถวัลย์  ตันธีระพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท  สพม.เขต 5 
31. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ  สพม.เขต 6 
32. นายสุริยา  จันทิมา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก  สพม.เขต 39 
33. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล้อทอ  สพป.ตาก เขต 2 
34. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  สพป.จันทบุรี เขต 1 
35. นายนิยม  รอดเนียม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
36. นางชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ  สพม.เขต 6 
37. นายวนิชชัย  แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา  สพม.เขต 6 
38. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  สพป.จันทบุรี เขต 1 
39. นายลภชัย  พรมวิหาร โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
40. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
41. นางร าพึง  ฟักทองอยู่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 
42. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 
43. นางอาพร  มะสุทธิ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป.ลพบุรี เขต 2 
44. นางศรีประภา  ระดมยศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 
45. นางสาวอาภาภรณ์   กระโจมแก้ว โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง สพป.ลพบุรี เขต 2 
46. นางสาวทัศนีย์  ศรีหาบุตร โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
47. นางสาววราภรณ์  ทองสุข โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
48. นางมาลิษา  วันนา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
49. นางธนัชา  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
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50. นายอภิชาติ  พลับสวาท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
51. นายวัสนะ  วีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
52. นางชุลีพร  รุ่งเรืองศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
53. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
54. นางสาวสุวรรธณี  กมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
55. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
56. นางวลิญดา  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 4 
57. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 5 
58. นางสาววรรณา  เดชอ าพร โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
59. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
60. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
61. นางสาวปิยชาติ  ชูชาต ิ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป.ราชบุรี เขต 1 
62. นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 
63. นายจักรพันธ์ ขันอุละ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 
64. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.กทม.  
65. นางนัยนา  อุปกุล โรงเรียน.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
66. นางสาวเอ้ืองไพร  สุขพินิจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
67. นายกฤษดา  หุ่นเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
68. นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
69. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
70. นางสาวมัลลิการ ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต 3 
71. นางสาวอารมณ์  สุดมี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท สพม.เขต 5 
72. นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
73. นายพิเชษฐ  ยังตรง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
74. นางพณิษนันท์  งามสม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
75. นายนวราช  อภัยวงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
76. นายปรัชญา  นนทะสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม สพม.เขต 26 
77. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอ้ือ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม.เขต 29 
78. นายสมชาย  เกตุศรีบุรินทร์ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพม.เขต 30 
79. นางแสงเทียน  เพ็งคุ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก สพม.เขต 39 
80. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 
81. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 
82. นายจเร  หินแก้ว โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 
83. นางสาวเมธาพร  เกตุธนากานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวัดสุพรรณบุรี 
84. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
85. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
86. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
87. นางมัทนา  มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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88. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
89. นายวีระเดช  เชื้อนาม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
90. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
91. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
92. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
93. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
94. นางสาวโสภ ี ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
95. นางสาวณัฐฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
96. นางสาวนภานันท์ ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
97. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
98. นางสาวบุณกัณฐพันธ์  วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
99. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  100. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
 ครั้งที่ 3  คณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
  ระหว่ำง วันที่  21 - 25  กันยำยน  2558  ณ โรงแรมรอแยล เบญจำ  กรุงเทพมหำนคร 

 
1. นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
2. นายวินัย  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 
3. นางมณฑณ์ัทอร  วุฒิวิชญานนัต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
4. นางรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
5. นายสมศักดิ์  อินทจักร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา เขต 3 
6. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
7. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
8. นางอุบลรัตน์  บุญลือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 
9. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

10. นางสาวพัชรินทร์  อินทรเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
11. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 2 
12. นายวัชระธรรม  จอมสืบ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 6 
13. นางสาวชลากร เจริญผล ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
14. นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 3 
15. นายวิเชียร ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ล าพูน เขต 1 
16. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพนียด สพป.ลพบุรี เขต 1 
17. นายสันติ  มุ่งหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
18. นายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
19. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
20. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 3 
21. ว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
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22. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
23. นายพนม  จันทร์ดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
24. นางพรพิพัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
25. นายสุมนต ์ มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
26. นางสาวรุจิรา  เรือนเหมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กล่องป่า สพป.ตาก เขต 2 
27. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
28. นายสุริยา  จันทิมา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก สพม.เขต 39 
29. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
30. นางพรสวรรค์  โฆษิตจินดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
31. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล้อทอ สพป.ตาก เขต 2 
32. นายนิยม  รอดเนียม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
33. นางชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
34. นายวนิชชัย  แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
35. นางธัญมัย  แฉล้มเขตต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ สพม.เขต 2 
36. นายเจรญิ  พรหมมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาบุญสิริวิทยา สพม.เขต 8 
37. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 
38. นายลภชัย  พรมวิหาร โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
39. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
40. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 
41. นางศรีประภา  ระดมยศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 
42. นางสาวอาภาภรณ์   กระโจมแก้ว โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง สพป.ลพบุรี เขต 2 
43. นางสาวทัศนีย์  ศรีหาบุตร โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
44. นางมาลิษา  วันนา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
45. นางธนัชา  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
46. นายอภิชาติ  พลับสวาท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
47. นายวัสนะ  วีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
48. นางชุลีพร  รุ่งเรืองศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
49. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
50. นางสาวสุวรรธนี  กมลมาลย ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
51. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
52. นางวลิญดา  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 4 
53. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 5 
54. นางสาววรรณา  เดชอ าพร โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
55. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
56. นางรัชวงค ์ เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
57. นางนัทธมน  ค าครุฑ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป.น่าน เขต 2 
58. นางรัตนา  จิณะชิต โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป.น่าน เขต 2 
59. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
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60. นางสาวปิยชาติ  ชูชาต ิ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป.ราชบุรี เขต 1 
61. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.กทม. 
62. นายปรเมศวร์  ศรีปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป.พิษณุโลก เขต 1 
63. นายมนตรี  ชัยชราแสง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ-จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 
64. นางนัยนา  อุปกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
65. นายกฤษดา  หุ่นเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
66. นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
67. นางสาวมัลลิการ ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต 3 
68. นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
69. นายพิเชษฐ  ยังตรง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
70. นางพณิษนันท์  งามสม โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
71. นายนวราช  อภัยวงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
72. นายปรัชญา  นนทะสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม สพม.เขต 26 
73. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอ้ือ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม.เขต 29 
74. นายสมชาย  เกตุศรีบุรินทร์ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพม.เขต 30 
75. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
76. นางธนพร  มนึกคา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
77. นายชาญ์ณรงค์  สุขสุสร โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  จ.กทม. สพม. เขต 2 
78. นางสาวเมธาพร  เกตุธนากานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวัดสุพรรณบุรี 
79. นางบรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
80. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
81. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
82. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
83. นางมัทนา  มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
84. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
85. นายวีระเดช  เชื้อนาม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
86. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
87. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
88. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
89. นางสาวโสภ ี ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
90. นางสาวณัฐฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
91. นางสาวนภานันท์ ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
92. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
93. น.ส.บุณกัณฐพันธ์  วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
94. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
95. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 

 ครั้งที่ 4  คณะท ำงำนบรรณำธิกำรคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและ 
  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
   ระหว่ำงวันที่ ๒9 กันยำยน – ๒ ตุลำคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมรอแยล เบญจำ  กรุงเทพฯ 

 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมจันทร์ ข้าราชการบ านาญ 
2. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
3. นางสาวชวลีย์  พ่ึงแสงสี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
4. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
5. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
6. นางสาวพัชรินทร์  อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
7. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 2  
8. นายวิเชียร  ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน  สพป.ล าพูน เขต 1 
9. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง  สพป.สงขลา เขต 3 

10. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
11. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
12. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
13. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
14. นายวนิชชัย   แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต ๖ 
15. นางธัญมัย  แฉล้มเขตต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ สพม.เขต ๒ 
16. นายพิเชษฐ  ยังตรง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ สพม.เขต ๖ 
17. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
18. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
19. นายชาญณรงค์  สุขสุสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี 2) สพม.เขต ๒ 
20. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
21. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
22. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

23. นางมัทนา มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

24. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

25. นางสาวชยพร  กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

26. นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

27. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

28. นางสาวโสภี  ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

29. นางสาวณฐัฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

30. นางสาวนภานันท์  ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

31. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

32. นางสาวบุญกัณฐ์พันธ์  วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

33. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 

 ครั้งที่ 5  คณะท ำงำนบรรณำธิกำรคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนและ 
  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
   ระหว่ำงวันที่ 6 – 9 ตุลำคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมรอแยล เบญจำ  กรุงเทพฯ 
 

1. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
2. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
3. นายวชิรธรรม  จอมสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม. เขต ๖ 
4. นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายวิเชียร  ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน  สพป.ล าพูน เขต 1 
6. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
7. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
8. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
9. นายวนิชชัย   แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต ๖ 

10. นายพิเชษฐ  ยังตรง ข้าราชการบ านาญ 
11. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
12. นายสุพจน์  มหาสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท 
13. นายสรวิชญ์  สินสวาท โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ 
14. นายปรเมศวร์  ศรีปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 
15. นายมนตรี  ชัยชราแสง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)  สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 
16. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
17. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
18. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

19. นางมัทนา มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

20. นางสาวชยพร  กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

21. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

22. นางสาวโสภี  ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

23. นางสาวณัฐฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

24. นางสาวนภานันท์  ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

25. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

26. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 


