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ค าน า 
 
 
 

 เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์                    
ยุค Thailand 4.0 ฉบับนี้ ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน                    
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1                       
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและ
งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ได้จัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการอบรม                        
เชิงปฏิบัติการแก่ครูในนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัด                    
การเรียนรู้ แนว Active Learning แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้
กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยน ากระบวนการของ PLC : Professional Learning 
Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรูสู้่คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0  
 สาระส าคัญในเอกสารนี้  ประกอบด้วย  เนื้อหาส าคัญ 12 ประการ ดังนี้ 

1. ความหมาย PLC : Professional Learning Community   
2. PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ 

  3. แผนงาน PLC สู ่ครูเพื่อศิษย์ 
4. ความหมาย Thailand 4.0   
5. แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์Thailand 4.0   
6. ความหมายActive Learning  
7. Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน  
8. ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ต าแหน่ง Active Learning สิ่งท่ีได้ปฏิบัติจริง  
9. Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 
10. การน า Active Learning ไปเสริมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบาย 
     “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
11. การเชื่อมโยงหลักสูตร : Curriculum Alignment กุญแจส าคัญของการ 
     เข้าถึงผลลัพธ์ Thailand 4.0 
12. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 
13. ใบงานท่ีใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการของครู 
14. ใบงาน แผนงาน PLC สู่ครูเพื่อศิษย์ 
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การน ากระบวนการ PLC : Professional Learning Community มาใช้ในการพัฒนา
ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 นี้ ถือว่าเป็นก้าวแรกของโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย                     
ท่ีต้องขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ไปพร้อมๆกัน อย่างชัดเจนและมั่นใจ ซึ่งของเอกสารนี้ สามารถ
น าไปประยุกต์ใชไ้ด้ในทุกบริบทของโรงเรียน ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื่องจาก
มีกรณีตัวอย่างหลากหลาย และออกแบบการน าเสนอแบบง่ายๆ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
ซึ่งผู้เรียบเรียง มีความยินดีบริการวิชาการ ในเนื้อหา/เรื่องราว ต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกับเนื้อหา              
ในเอกสารนี ้ ได้ตลอดเวลา ผ่าน facebook นาม ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ท่ีพร้อมเป็นแหล่ง
ส่งเสริมงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
            ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
           Ph.D in Curriculum & Instruction 
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เนื้อหา หน้า 

 
ค าน า 1 
สารบัญ 3 
α ความหมาย PLC : Professional Learning Community   4 
α PLC สู ่ครูเพื่อศิษย์ 5 
α แผนงาน PLC สู ่ครูเพื่อศิษย์ 6 
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α การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์Thailand 4.0 มีแนวทางอย่างไร 9 
α Active Learning คือ อะไร 10 
α Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน 11 
α ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ต าแหน่ง Active Learning สิ่งท่ีได้ปฏิบัติจริง 12-13 
α Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 14-16 
α การน า Active Learning ไปเสริมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบาย 
   “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
α การเชื่อมโยงหลักสูตร : Curriculum Alignment กุญแจส าคัญของการเข้าถึง 
    ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

17-18 
 

19 

α ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 20-47 
α ใบงานท่ีใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการของครู 48-52 
α ใบงาน แผนงาน PLC สู่ครูเพื่อศิษย์ 53 
เอกสารอ้างอิง 54 
ประวัติผู้เขียน/วิทยากร 55 
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PLC : Professional Learning Community  คือ อะไร 
 

 Professional Learning Community (PLC) ตรงกับข้อความในภาษาไทย ว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความหมายตรงกับเหตุการณ์ว่า “เกิดการรวมตัว รวมใจ รวม
พลัง ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ แนะน า ให้ก าลังใจกัน ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา                    
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลดีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 : 
Teachers, administrators, teacher educators, and communities seeking advice 
and motivation for restructuring schools for the 21st century would be well 
advised to consult this work." (Sergiovanni,1994) 

ความหมาย Professional Learning Community (PLC) ในองค์กรระดับโรงเรียน  
ท่ีน าเสนอมานั้น เมื่อพิจารณารูปแบบ (Model) ของ Hiatt-Michael, D. (Ed.). (2001)                    
เราจะเห็นภาพของกระบวนการ PLC ได้ลึกซึ้ง ชัดเจน ดังภาพ 

 

 
 

ดังนั้น PLC ในองค์กรระดับโรงเรียน จะต้องเกิดจากความเป็นตัวตนในวิชาชีพของ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนในช่วงเวลา 3-5 ปี
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ 
 

 ระบบของ PLC (Professional Learning Community) กรณีตัวอย่างของโรงเรียน
แห่งหนึ่ง ท่ีมีความต้องการจ าเป็นให้เกิด “ระบบ PLC ให้ทีมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
โดยใชS้TEM Education เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0” มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยของPLC 

วินัย 5 ประการ ของบุคลากรในโรงเรียน 
1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) 
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ  
    (Systematic Thinking) 

Senge (1990) 

กระบวนการของPLC 
 

ขั้นตอนที่ 1 Community 
สร้างทีมครูบูรณาการ STEM Education 

 

ขั้นตอนที่ 2 Practice 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education 
ขั้นตอนที่ 3 Reflection 
สะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติ              
ขั้นตอนที่ 4 Evaluation     
ประเมินเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะครู 
ขั้นตอนที่ 5 Network Development  
สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
 

ผลผลิตของPLC 
ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการ STEM Education 

 

ผลลัพธ์ของPLC 
คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0 

 
       -คิดเองได้ 
       -ท าเองได้ 
       -ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ได้ 
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แผนงาน PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ 
 
 

 แผนงาน/ปฏิทินงาน PLC กรณีตัวอย่างของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นให้เกิด “ระบบ PLC ให้ทีมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้STEM Education 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0” มีแผนงาน/ปฏิทินงาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
ของกระบวนการPLC 

ผู้เกี่ยวข้อง 
ในขั้นตอนของกระบวนการPLC 

ระยะเวลา 
เครื่องมือพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1 Community 
สร้างทีมครูบูรณาการ 
STEM Education 
 

1.สาระการพัฒนา คือ สร้างทีมครูบูรณาการ 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา และครูวิชาการ 

สัปดาห์ที่ 1 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบบันทึก 
ทีมครูบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 Practice 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ 
STEM Education 
 

1.สาระการพัฒนา คือ สร้างหน่วยการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา ครูวิชาการ และ 
  ศึกษานิเทศก์ 

สัปดาห์ที่ 2-4 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบประเมินคุณภาพ 
หน่วยการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 3 Reflection 
สะท้อนคิด 
เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติ              
 

1.สาระการพัฒนา คือ การพบกลุ่มเพ่ือสะท้อน
คิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา และครูวิชาการ 

สัปดาห์ที่ 2-4 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบบันทึก 
การสะท้อนคิด 

ขั้นตอนที่ 4 Evaluation     
ประเมินเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะครู 
 

1.สาระการพัฒนา คือ การประเมิน                                
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะครู 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา และครูวิชาการ 

สัปดาห์ที่ 2-4 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบบันทึกการประเมิน 
สมรรถนะครู 
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Thailand 4.0 คือ อะไร 
 
 

 Thailand 4.0 คือ Model การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้การบริหารประเทศไทย                     
ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) บนวิสัยทัศน์ภายใน 5-6 ปี ท่ีระบุว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เป็นประเทศ                 
ท่ีมีเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง จากเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Value Based Economy) 
 

 
 

 

Value Based Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ท่ีเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ                        
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

Thailand 4.0 พัฒนาเรื่องส าคัญ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 
   ท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
   ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง   

      ท่ีมา : http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223
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การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์Thailand 4.0 มีแนวทางอย่างไร 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการปฏิรูป
การศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ท่ีครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาใน 4 องค์กรหลัก
ท่ีมีกรอบบทบาท หน้าท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทย4.0
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยให้ทุกองค์กร จัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตที่ดี
ตามระดับหลักสูตร และเกิดผลลัพธ์ในเป้าหมายการขับเคล่ือนประเทศโมเดล Thailand 4.0 

 

 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ าเป็นต้องส่งเสริม
สถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้ได้คุณภาพในผลผลิตท่ีดีและเกิดผลลัพธ์ในเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศโมเดล 
Thailand 4.0 ดว้ยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวActive Learning ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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Active Learning คือ อะไร 
 
 

 Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป : Active learning is "anything that 
involves students in doing things and thinking about the things they are doing" 
(Bonwell & Eison, 1991, p. 2) 
 

 
 

Active Learning  คือ การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ 
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) บุคคล แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ 
ท่ีแตกต่างกัน : Active learning is based on two assumptions : (1) that learning                      
is by nature an active endeavour and (2) that different people learn in different 
ways" (Mayers and Jones, 1993).  
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Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบอิง
มาตรฐาน (Standards-based curriculum) ท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน 
และเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดโครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรระดับชาติ จนถึงหลักสูตรระดับชั้นเรียน                 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับชั้นเรียน จะต้องจัดการเรียนการสอนให้อิง
มาตรฐาน (Standards-based instruction) และการประเมินผลจะต้องอิงมาตรฐาน 
(Standards-based assessment)  

 

 
 

Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน จะปรากฏชัดเจนในหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีครูออกแบบไว้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
จะมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีก าหนดไว้ในตัวชี้วัดชั้นปี ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดท้ังความรู้/ความคิด
รวบยอด (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (Desirable Characteristic) หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute) 
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ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ต าแหน่ง Active Learning สิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง 
กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “มุมสูงภาพสวยด้วยมือเรา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ว 7.2 ป.6/1 สืบค้น อภิปราย 
ความก้าวหน้าและประโยชน์ 
ของเทคโนโลยี อวกาศ 
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Passive Learning  
คือ อ่านหนังสือ อ่านใบความรู้ 
แนว Active Learning  
      คือ สืบค้นความรู้ 
      จากการใช้คอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการค้นหาข้อมูล 
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Active Learning  
คือ ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นความรู้ 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการ
ส ารวจ ตรวจสอบ ท่ีถูกต้องเหมาะสม    
ให้ได้ผลท่ีครอบคลุมและเชื่อถือได ้
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Active Learning  คือ เลือก 
      อุปกรณ์ท าการถ่ายภาพมุมสูง 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ค 3.2 ป.6/3 เขียนแผนผังแสดง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆและแผนผัง             
แสดงเส้นทางการเดินทาง 
ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะ            
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์        
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา             
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท า        
ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึก         
และมีความรับผิดชอบ 
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Active Learning  
คือ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน 
     “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา”  
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Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 
กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ค 6.1 ป.3/2    ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา 
                                                                 ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ว 2.1 ป.3/1    ส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ 
                   สิ่งแวดล้อม 
พ 4.1 ป.3/1    อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ว 2.2 ป.3/3    อภิปรายและน าเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และมี 
                                                                 สว่นร่วมในการปฏิบัติการ 
  
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ว 8.1 ป.3/2    วางแผนการสังเกต เสนอวิธี ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด 
                    ของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ง 3.1 ป.3/1    ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน และน าเสนอข้อมูล ในลักษณะต่างๆ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ค 2.2 ป.3/3    อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา  
ค 6.1 ป.3/6    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning  

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 
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Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนว STEM Education 

กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 
 
 

    กิจกรรมแนว STEM Education เป็นกิจกรรมท่ีสะท้อน Active Learning ได้ชัดเจน 
ผลผลิตและลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ จะได้คุณภาพผู้เรียนตามโมเดล Thailand 4.0                      
คือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ดี มีความสามารถสูง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนสามารถสร้าง
นวัตกรรม ท่ีน ามาใช้แล้วเกิดคุณค่ากับคุณภาพชีวิตได้ มีขั้นตอนการเรียนรู้  6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
 
 
 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมนั้น 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

                                                               
 

 ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม  
 

ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนานวัตกรรมได้ 
 

                   ขั้นตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม 
ท่ีพัฒนาได้ 

………เราจะท าอย่างไร ห้องเรียนของเราจึงจะมีความสะอาด
และสวยงามอยู่เสมอ น่าอยู่ น่าเรียน และมีความสุข สามัคคี 
ในหมู่คณะนักเรียนของเรา………                                                        
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Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนว STEM Education 

                 กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ภาพสูงมุมสวยด้วยมือเรา” 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
 
 
 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การ

พัฒนานวัตกรรมนั้น 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

                                                    
 

 ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม  
 

ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนานวัตกรรมได้ 
 

                   ขั้นตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม 
ท่ีพัฒนาได้ 

                                                        

………เราจะท าอย่างไร โรงเรียนของเราจึงจะมี “ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา” ท่ีดูแล้วสวยงาม ส าหรับประชาสัมพันธ์
ทัศนียภาพของโรงเรียน………                                                        
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Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนว STEM Education 

กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน” 
 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา  
 
 
 
 

                          

ขั้นตอนท่ี 2  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่ 
การพัฒนานวัตกรรมนั้น 

 
ขั้นตอนท่ี 3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
 ขั้นตอนท่ี 4  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนานวัตกรรมได้ 

ขั้นตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม 
ท่ีพัฒนาได้ 
                         

  

 

                 ………โรงเรียนของเราต้องการพัฒนานวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 
                 กรอบแนวคิด “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน” ท่ีบริโภคแล้วปลอดภัย 
                 จากโรคโดยเฉพาะโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี………                                                                     
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การน า Active Learning ไปเสริมประสิทธิภาพ 
การขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   

…………………………………………………………………………………………… 
 

 นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้เป็นนโยบายท่ีกระตุ้นให้สถานศึกษา โดยครูผู้สอน 
ต้องออกแบบกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีลดบทบาทผู้สอนในการบรรยายหรือให้ความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน            
ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นเป้าหมายหลัก 4H ได้แก่ กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาสมอง (Head) 
กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรม
ท่ีมุ่งพัฒนาสุขภาพ (Health) ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีเชื่อมโยงจากกิจกรรมลดเวลาเรียน 
 

 
 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงลดเวลาเรียน     
จากตัวชี้ วัดชั้นปี ในแต่ละรายวิชา ท่ีมุ่ ง ให้ผู้ เ รียนเกิด ท้ังความรู้ /ความคิดรวบยอด                            
(K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(Desirable Characteristic) หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute) สู่การจัดกิจกรรม                  
เพิ่มเวลารู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ (Active Learning) ตามความถนัดความสนใจจากการได้มี    
ส่วนร่วมในประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง ยกตัวอย่าง กรณีพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
จากการลงมือปฏิบัติจริง การท างานสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ  หรือเลือกแนวทางการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูง และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีพร้อมสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ                    
ในยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ดังความชัดเจนท่ีน าเสนอในภาพกรอบ
แนวคิดแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ 
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กิจกรรม 

ลด 

เวลา 

เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

K P A 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

Active Learning 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 

K 

P 

A 

Knowledge 
ความรู้แกน 

Performance 
ทักษะ/การ
ปฏิบัติ 
Attribute 
คุณลักษณะ 

สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน กิจกรรมเลือก 

Head Heart 

Health Hand 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ต้องรู ้

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

P A A P 

Theme / หัวข้อ 

กรอบแนวคิดแสดงความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้ 
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การเชื่อมโยงหลักสูตร : Curriculum Alignment  
กุญแจส าคัญของการเข้าถึงผลลัพธ์ Thailand 4.0 

 

 

 

 แผนภูมินี้ เป็นแผนภูมิแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ของแฮร์ริส, ดักลาส อี. 
ซ่ึง รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2545 : 18) ได้แปลและเขียนไว้ในหนังสือ หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ...สู่ชั้นเรียน 
โดยกรมวิชาการได้จัดพิมพ์ และส่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อปีการศึกษา 2546  
 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า หลักการเชื่อมโยงหลักสูตรจะรับประกันคุณภาพผลผลิตของระบบ
หลักสูตร คือ การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี ของผู้เรียนทุกคน ซึ่งในแผนภูมินี้ อธิบายให้เห็น
ว่า เมื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัดชั้นปี ระบุผลลัพธ์Thailand 4.0             
“ผู้เรียนคิดได้ ท าได้ อย่างสร้างสรรค์” การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ต้องสะท้อน
ผลลัพธ์ Thailand 4.0 “ผู้เรียนคิดได้ ท าได้ อย่างสร้างสรรค์” ด้วย 

 

มาตรฐานระดับชาต ิ มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวช้ีวัดช้ันป ี 
ผลลัพธ์Thailand 4.0 คิดได้ ท าได้ อย่างสร้างสรรค ์

 

หลักสตูรและการประเมิน 
ระดับโรงเรยีน 

 

การเรยีนการสอนในช้ันเรียน 
 

 

การประเมิน  
-  เกณฑ์การประเมิน (Criteria) 
-  ค าอธิบายคุณภาพ (Descriptions) 
-  แนวการให้คะแนน (Scoring guide) 

ผลงานตัวอย่างทีไ่ด้มาตรฐาน 
(Exemplars) 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 
ช้ินงานหรือภาระงาน 

ที่นักเรียนปฏิบตั ิ

ความสนใจ 

ความต้องการ 

ของนักเรียน 
 

- แหล่งข้อมูล 
- ปัญหา 
- เหตุการณ์ส าคญั 
   ในชุมชน 

การเชื่อมโยงหลกัสูตร(Curriculum
 Alignm

ent) 

สะท้อนผลลัพธ์Thailand 4.0  
ผู้เรยีนคิดได้ ท าได้ อย่างสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการSTEM     เรื่อง “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                  เวลา 8 ชั่วโมง 
 

…..…………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต        
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศน์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 
ท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ                       
มีคุณธรรม 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นป ี
           พ 4.1 ป.3/1   อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค  

ว 2.1 ป.3/1    ส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ 
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ว 2.2 ป.3/3    อภิปรายและน าเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า  
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

ว 8.1 ป.3/2    วางแผนการสังเกต เสนอวิธี ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ 
ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 

ค 2.2 ป.3/3    อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
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ค 6.1 ป.3/2    ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

ค 6.1 ป.3/6    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ง 3.1 ป.3/1    ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน และน าเสนอข้อมูล ในลักษณะต่างๆ 

 

2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ด้วยการวางแผน การสังเกต การน าเสนอวิธีการส ารวจ 

ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ รวมถึงการใช้ความสามารถในการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และน าเสนอข้อมูล ในลักษณะ
ต่างๆ ตลอดจนการใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม จะท าให้ได้แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ส าหรับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้วยการอภิปราย และ
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงอธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและ
แพร่กระจายของโรค ผ่านทักษะอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลาอย่างมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเกิดวัฒนธรรมของสังคมในการพิทักษ์ รักษา 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือชีวิตที่ดี 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ 
                    3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
  3.1.2 แนวทางการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
  3.1.3 การติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค 
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   3.2.1  ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
                              มีความสามารถในการสังเกต  การวัด  การจ าแนกประเภท  การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  การค านวณ  การจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล  
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ                               
การก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
   3.2.2  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

         มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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   3.2.3  ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี 
           มีความสามารถก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและ
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
   3.2.4  ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน 
      3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.3.1 มีวินัย 
   3.3.2 ใฝ่เรียนรู้ 
   3.3.3 มุ่งม่ันในการท างาน 
   3.3.4 มีจิตสาธารณะ 
     3.3.5 อยู่อย่างพอเพียง 
   3.3.6 รักความเป็นไทย 
   3.3.7 ซื่อสัตย์สุจริต 
 
4.  การวัดและประเมินผล 
     4.1  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
            4.1.1 ชิ้นงาน Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
            4.1.2 ภาระงาน จัดนิทรรศการน าเสนอ ชิ้นงาน Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและ
สวยด้วยอันใด” 
     4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
-การติดต่อและวิธีการ 
 แพร่กระจายของโรค 
 
  
 
 
-แนวทางการใช้ทรัพยากร 
 ธรรมชาติในท้องถิ่น 
 จัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 

 
- ท าใบงาน 
  เรื่อง ปฏิบัติตน 
  ตามหลักสุขบัญญัติ 
  แห่งชาติ                            
  10 ประการ 
 
- ท าใบงาน 
  เรื่อง ส ารวจ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในท้องถิ่นที่จะใช้ 
  ในการจัด 
  สิ่งแวดล้อม 
  ในห้องเรียน 
 

 
- แบบ  
  ประเมิน 
  ใบงาน 
 
 
 
- แบบ  
  ประเมิน 
  ใบงาน 
 
 
 

 
คะแนนร้อยละเทียบ 
ระดับคุณภาพ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 70-79  
ระดับดีมาก 
ร้อยละ 60-69  
ระดับดี 
ร้อยละ 50-59  
ระดับผ่าน 
ร้อยละ 1-49  
ระดับปรับปรุง 
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     4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ) 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
-ทักษะการสืบค้นและรวบรวม 
 ข้อมูล 
-ทักษะการวิเคราะห์ 
-ทักษะการวางแผน 
-ทักษะการสร้างทางเลือก 
 ที่หลากหลาย 
-ทักษะการประเมินทางเลือก 
-ออกแบบและปฏิบัติการ 
-ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-ทักษะการน าเสนอ 

 
- การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 
และประเมิน 
ด้านทักษะ 

 

 
ได้คะแนน 
จากการประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 9-10 ระดับดีเยี่ยม  
คะแนน 7-8 ระดับดีมาก 
คะแนน 5-6 ระดับผ่าน 
คะแนน 0-4 ระดับปรับปรุง 

ด้านเจตคติ (A) 
-มีวินัย  
-มุ่งม่ันในการท างาน  
-อยู่อย่างพอเพียง  
-ใฝ่เรียนรู้ 
-รักความเป็นไทย 
-ซื่อสัตย์สุจริต 
-มีจิตสาธารณะ 

   

 
- การสังเกต 
 

 
- แบบบันทึก 
 การสังเกต 

 
ผ่านการประเมิน 
ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1-2    

  1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
  2.  ครูก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียน “เราจะท าอย่างไร ห้องเรียนของเราจึงจะมีความสะอาด

และสวยงามอยู่เสมอ น่าอยู่ น่าเรียน และมีความสุข สามัคคี ในหมู่คณะนักเรียนของเรา”                                                    
  3.  นักเรียนสนทนา อภิปราย เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่ปลอดภัยจากการติดต่อ

และวิธีการ แพร่กระจายของโรคต่างๆ 
  4.  นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
  5.  ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
  6.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อม                

ในห้องเรียนและการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
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ชั่วโมงที่ 3-4    
           1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  

 2.  นักเรียนค้นหาแนวทางการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่นจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน 

 3.   ท าใบงาน เรื่อง ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นที่จะใช้ ในการจัดสิ่งแวดล้อม 
ในห้องเรียน 

 4.  ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 5.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อม                

ในห้องเรียนจากทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย 
ชั่วโมงที่ 5-8    

           1.   นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
 2.   นักเรียนทบทวนความรู้จากใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

และใบงาน ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นที่จะใช้ ในการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 3.  จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4–5 คน  ให้ทุกกลุ่มท าชิ้นงาน Mind Mapping “ห้องเรียน

สะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 4.  นักเรียนท าภาระงาน จัดนิทรรศการน าเสนอ ชิ้นงาน Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและ

สวยด้วยอันใด” 
 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการเยีย่มชมนิทรรศการ                          

ของแต่ละกลุ่ม 
 6.  นักเรียนทุกคน ร่วมสนทนา อภิปราย แล้วร่วมกันสร้าง Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาด

และสวยด้วยอันใด” ที่เป็นแนวปฏิบัติของทุกคนในห้องเรียน เพ่ือตอบโจทย์สถานการณ์ “เราจะท า
อย่างไร ห้องเรียนของเราจึงจะมีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ น่าอยู่ น่าเรียน และมีความสุข สามัคคี 
ในหมู่คณะนักเรียนของเรา”                   

  7.  นักเรียน น า Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” ติดไว้ป้ายนิเทศ                           
ในห้องเรียนเพ่ือน าไปปฏิบัติร่วมกัน               

             
6. สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1.  ใบความรู้  เรื่อง  หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
2.  VDO สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
3.  รูปภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

          4.  Internetเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
5.  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 
6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7.  เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th 

          8. หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
          
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/www.livercare.kku.ac.th
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             ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
                            10 ประการ 
 

…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. 
…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. 

 
 

    A 

                                                                                ๑. 

                                

 

    B 

  

 

 

    C 

  

                                                                                            

 

    D 

  ๔. 

 

 

 

 

 

2 

ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

3 
กินอาหารสุก สะอาด  
ปราศจากสารอันตราย 

และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

4 
รักษาฟันให้แข็งแรง 

และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 

1 

ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 

ใบงาน 
เร่ือง ปฏิบัติตนตามหลักสขุบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
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     E 

 

   

     F 

 

  

  

    G                                                                                

 

 

    

    H 

 

 

     I 

   

 

     J 

 

                           

    ชื่อ-สกุล..................................................................................................ชั้น.........................เลขที่…....... 

 

 

 

 

 

5 

ล้างมอืให้สะอาด 
ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย 

6 

ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

8 

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

7 
งดบุหรี่ สุรา สารเสพตดิ  

การพนันและการส าส่อนทางเพศ 

9 

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

และตรวจสุขภาพประจ าป ี

10 

มีส านึกต่อส่วนรวม สรา้งสรรค์สังคม 
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             ค าชี้แจง : ให้นักเรียนระบุชื่อของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ส ารวจได้ และเลือกที่จะน า 
มาใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น/วาดภาพประกอบ น ามาจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน/วาดภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
ชื่อ-สกุล....................................................................................................ชั้น.........................เลขที่............... 

     

 

ใบงาน 
เร่ือง ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่จะใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
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             ค าชี้แจง : ให้นักเรียน จัดท า Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 

 
 
 
 
 
 

“ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด”  
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อกลุ่ม…………………………………………………สมาชิกในกลุ่ม จ านวน………………………….คน 
 
ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่......... ...... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น............ .............เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่......... ...... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่......... ...... 

 

ชิ้นงานรวบยอด 
เรื่อง Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
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ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการSTEM                เรื่อง “มมุสูงภาพสวยด้วยมือเรา” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                 เวลา 10 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตร และการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล และ                       
มีคุณธรรม 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นป ี

ว 7.2 ป.6/1 สืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจ ตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผล 

ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ค 3.2 ป.6/3 เขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆและแผนผังแสดงเส้นทาง 

การเดินทาง 
ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท า 

ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
ความสามารถในการสืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ท าให้มีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ที่เชื่อมโยงไปสู่ความสามารถ                  
ในการเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจ สภาพบริเวณโรงเรียน และตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม                        
ให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ แล้วน ามาเขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในบริเวณโรงเรียน
ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีความสามารถรวบยอดในการ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน                
“ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา”อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ อันส่งผลดีต่อชื่อเสียงของโรงเรียน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ 
                    3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
  3.1.2 การเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียน  

 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   3.2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

       มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3.2.2 ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี 
         มีความสามารถก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและ
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
   3.2.3 ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา” 
      3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.3.1 มีวินัย 
   3.3.2 ใฝ่เรียนรู้ 
   3.3.3 มุ่งม่ันในการท างาน 
   3.3.4 มีจิตสาธารณะ 
 
4.  การวัด / ประเมินผล 
 4.1  ประเมินผลรวบยอด (ชิ้นงาน / ภาระงาน) 
                    ชิ้นงาน “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา” 
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 4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน 
สิ่งท่ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K) 
-ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
และประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
-การเลือกอุปกรณ์และวิธีการ
ส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียน  

 
-ประเมินใบงาน 
-ใบงาน  
 เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจ 
 ภาพมุมสูง 
 

  

 
คะแนนร้อยละเทียบระดับคุณภาพ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 70-79 ระดับดีมาก 
ร้อยละ 60-69 ระดับดี 
ร้อยละ 50-59 ระดับผ่าน 
ร้อยละ 1-49 ระดับปรับปรุง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
-ทักษะและกระบวนการ 
 ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
-ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์ 
 ช่วยสร้างชิ้นงาน  
 “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา” 

 
-สังเกต 
-แบบบันทึกการสังเกต 
 

  

 
ผ่านการประเมินทุกทักษะ 

ด้านเจตคติ (A) 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีจิตสาธารณะ 

 
-สังเกต 
-แบบบันทึกการสังเกต 
 

  

 
ผ่านการประเมินทุกคุณลักษณะ 

 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1-2 

         1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง  
         2.  ครกู าหนดสถานการณ์ ท าอย่างไร โรงเรียนของเรา จะมี “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา”                   
ที่สวยงามส าหรับประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา 
         3.  นักเรียนด าเนินการสืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  
         4.  นักเรียนท าใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจภาพมุมสูง 
         5.  นักเรียน เชื่อมโยงความรู้จากใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจภาพมุมสูง สู่ความสามารถ                  
ในการเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจ สภาพบริเวณโรงเรียน และตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม                        
ให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
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ชั่วโมงที่ 3-4 
         1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง  
         2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละประมาณ 3-5 คน 
         3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในโรงเรียน 

 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์…ท าอย่างไร โรงเรียนของเรา จะมี “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา”                   
ที่สวยงามส าหรับประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา… 

ชั่วโมงที่ 5-7 
         1.  ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Drone บินส ารวจภูมิประเทศในมุมสูง 

 2.  วิทยากรภายนอกสาธิตการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมุมสูง 
 3.  วิทยากรภายนอกด าเนินการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมุมสูง และ

บันทึกภาพ หลากหลายทิศทาง ส าหรับมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน “ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา” 

ชั่วโมงที่ 8-10 
         1.  ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Drone บินส ารวจภูมิประเทศในมุมสูง 

 2.  วิทยากรภายนอกสาธิตการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมุมสูง 
 3.  วิทยากรภายนอกด าเนินการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมุมสูง และ

บันทึกภาพ หลากหลายทิศทาง ส าหรับมอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน “ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา” 
 
6.   สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 6.1  คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น 

6.2  รูปภาพเครื่องร่อน (paramotor) 

        
6.3  วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Drone บินส ารวจภูมิประเทศในมุมสูง 
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ค าช้ีแจง :  
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ “ท าอย่างไร โรงเรียนของเรา จะมีภาพมุมสูง 

โรงเรียนของเราที่สวยงามส าหรับประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา” 
     2. ให้นักเรียนด าเนินการสืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยี 

อวกาศโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  แล้วบันทึกข้อมูลใน ใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจ 
ภาพมุมสูง ตามประเด็นค าถามที่ก าหนด 
 

ประเด็น ข้อมูล 
เทคโนโลยีอวกาศที่สืบค้นได้ 
มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

จากสถานการณ์ “ท าอย่างไร 
โรงเรียนของเราจะมีภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา ที่สวยงาม
ส าหรับประชาสัมพันธ์
ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา” 
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับเทคโนโลยี                  
ภาพมุมสูงที่เราสามารถเลือก 
มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม  
คืออะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

อุปกรณ์ที่เก่ียวกับเทคโนโลยี                  
ภาพมุมสูงที่เลือกมาใช้ในงาน 
“ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา” 

 
 
 
 

 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่......... ...... 

 

ใบงาน 
เร่ือง เทคโนโลยีการส ารวจภาพมุมสูง 
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ชิ้นงานรวบยอด เร่ือง ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา 

 

 
 

 
 

ชื่อกลุ่ม…………………………………………………สมาชิกในกลุ่ม จ านวน………………………….คน 
 
ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่......... ...... 

ชื่อ-สกุล............................................................................................. ......ชั้น.........................เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่......... ...... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............  

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น......................... เลขที่............... 
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ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากับSTEM 
เรื่อง  “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน”  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา 10 ชั่วโมง        
                                 

………………………………………………… 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ  
การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ                       
มีคุณธรรม 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นป ี

พ 4.1 ม.3/1    ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึง 
ความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

พ 4.1 ม.3/3    รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ว 8.1 ม.3/9    จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 

กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ค 2.1 ม.3/4    ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
ค 6.1 ม.3/6    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ง 3.1 ม.3/4    ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท า 

ในชีวิตประจ าวัน ตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
ความสามารถในการก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัด

และคุณค่าทางโภชนาการ จากรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ทางอาหารเพ่ือการบริโภคและการจ าหน่าย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์                    
จากจินตนาการ และใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างมีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ พร้อมจัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพของชีวิตในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ 
                    3.1.1 รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า                
ทางโภชนาการ 
  3.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   3.2.1  ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
                              มีความสามารถในการสังเกต  การวัด  การจ าแนกประเภท  การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  การค านวณ  การจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล  
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ                               
การก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
   3.2.2  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

        มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3.2.3  ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี 
          มีความสามารถก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและ
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
   3.2.4  ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ ไทอีสาน” 
      3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.3.1  มีวินัย 
   3.3.2  ใฝ่เรียนรู้ 
   3.3.3  มุ่งม่ันในการท างาน 
   3.3.4  มีจิตสาธารณะ 
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4.  การวัดและประเมินผล 
     4.1  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
            4.1.1 ชิ้นงาน “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทอีสาน” 
            4.1.2 ภาระงาน นิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 
     4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
-ก าหนดรายการอาหาร 
 เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ                        
 โดยค านึงถึงความประหยัด 
 และคุณค่าทางโภชนาการ 
 
 
-เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็น 
 สาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วย 
 และการตายของคนไทย 
-รวบรวมข้อมูลและเสนอ 
 แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
 ในชุมชน 

 
- ท าใบงาน 
  เรื่อง เมนู 
  อาหารปลา 
  เพ่ิมคุณค่า 
  ทาง 
  โภชนาการ 
- ท าใบงาน 
  เรื่อง ผลิตภัณฑ์ 
  ปลาวิถีใหม่ 
  ไทอีสาน 
- ท าสมุดรายงาน 
  เรื่อง แนวทาง 
  แก้ไขปัญหา 
  สุขภาพ 
  ในชุมชน 
 

 
- แบบ
ประเมิน 
  ใบงาน 
 
 
 
- แบบ
ประเมิน 
  ใบงาน 
 
- แบบ 
 ประเมิน 
  สมุดรายงาน 
 

 
ผ่านการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 
 
 

ผ่านการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 

ผ่านการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
-ทักษะการสืบค้นและรวบรวม 
 ข้อมูล 
-ทักษะการวิเคราะห์ 
-ทักษะการวางแผน 
-ทักษะการสร้างทางเลือก 
 ที่หลากหลาย 
-ทักษะการประเมินทางเลือก 
-ออกแบบและปฏิบัติการ 
-ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-ทักษะการน าเสนอ 
 

 
 

 
แบบสังเกต 
และประเมิน 
ด้านทักษะ 
 

 
นักเรียนได้คะแนน 
จากการประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 9-10 ระดับดีเยี่ยม  
คะแนน 7-8 ระดับดีมาก 
คะแนน 5-6 ระดับผ่าน 
คะแนน 0-4 ระดับปรับปรุง 
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4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านเจตคติ (A) 
-มีวินัย  
-มุ่งม่ันในการท างาน  
-อยู่อย่างพอเพียง  
-ใฝ่เรียนรู้ 
-รักความเป็นไทย 
-ซื่อสัตย์สุจริต 
-มีจิตสาธารณะ 

   

 
- การสังเกต 
 

 
- แบบบันทึก 
 การสังเกต 

 
ผ่านการประเมิน 
ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1-2    

  1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
  2.  นักเรียนน าเสนอแนวทางการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

สุขภาพในชุมชน 
  3.  จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน  ให้ทุกกลุ่มเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 

และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
  4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ                

ในชุมชน ตามวิธีการศึกษาค้นคว้า ที่แต่ละกลุ่มเลือก โดยให้นักเรียนเน้นเนื้อหา เรื่อง การเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจากพฤติกรรมการกินของคนอีสาน   

 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน  เรื่อง เมนูอาหารปลาเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ แล้วท าใบงาน
รายบุคคลส าหรับรวบรวมเป็นรูปเล่มสมุดรายงาน เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ 

 6.  ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 7.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา

สุขภาพในชุมชน เกี่ยวกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจากพฤติกรรมการกินของคนอีสาน  
 
ชั่วโมงที่ 3-4    

           1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
 2.  นักเรียนน าเสนอรายการอาหารจากปลาที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัด

และคุณค่าทางโภชนาการ  
 3.   นักเรียนคิดเชื่อมโยงถึงการจะน าปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลา ในแนววิถีใหม่ ไทอีสาน       

คือ กินปลาสุก ปราศจากเชื้อโรค และคงคุณค่าทางโภชนาการ 
 4.   นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ ไทอีสาน 
 5.   นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ ไทอีสาน 
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ชั่วโมงที่ 5-6    
           1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  

 2.  นักเรียนเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตาย 
ของคนไทย 

 3.  จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4–5 คน  ให้ทุกกลุ่มเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
และเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าสมุดรายงาน เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้จากการท ารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมส่งสมุดรายงาน 

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ให้ครูประเมินผลงาน 
 6.  นักเรียนสนทนา อภิปราย เกี่ยวกับการวางแผนการจัดงานนิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน”   

เน้นการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์    “ผลติภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน”  ของนักเรียนและชุมชน  
พร้อมส่งเสริมการขายผ่าน facebook โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบonline
ประจ าชุมชน 
 
ชั่วโมงที่ 7-10    
           1.  นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  

 2.  นักเรียนจัดงานนิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน”    
 3.  ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ร่วมงานนิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน”    
 4.  นักเรียนส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ต่องานนิทรรศการ                   
      “งานสุขภาพชุมชน”    
 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
1.  ใบความรู้  เรื่อง วัฒนธรรมการกินของคนอีสาน 
2.  VDO เมนูอาหารจากปลา 
3.  เมนูอาหารจากปลาในชุมชน 

          4.  Internetเพ่ือการสืบค้นและการสื่อสารเพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
5.  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 
6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7.  เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th 

          8. หนังสือ ความรู้พ้ืนฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
         9.  สื่อความรู้ส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
ท่อน้ าดี 
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับคนในชุมชน ส าหรับวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก                   
วัยเด็ก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า                     
ทางโภชนาการ ตลอดจนความปลอดภัยจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
  

วัย เมนูอาหาร/ภาพประกอบ 
วัยทารก  

 
 

วัยเด็ก/ 
วัยก่อนเรียน 

 
 
 
 

วัยเรียน  
 
 

วัยรุ่น  
 
 

วัยผู้ใหญ่  
 
 

วัยผู้สูงอายุ  
 
 

 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่............... 

ใบงาน 
เร่ือง เมนูอาหารปลาเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพวงจรของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี แล้วคิดเชื่อมโยง                     
ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ปลา แนววิถีใหม่ไทอีสาน อาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และคงคุณค่า                        
ทางโภชนาการ โดยระบุเมนูอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ที่จะใช้ในการผลิต “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทยอีสาน” 

 
 
 

 
ใบงาน 

เร่ือง ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทยอีสาน 
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เมนูอาหาร บรรจุภัณฑ์ 

  
 

ภาพประกอบ “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทอีสาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook เพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบonline………………………………………………………………… 

 

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

สมาชิกกลุ่ม 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... 

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... 
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สมุดรายงาน เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
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ภาระงานรวบยอด นิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 
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ใบงานที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการของครู 
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ใบงานที ่1 
คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0  

 
ค าช้ีแจง ให้ครูวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0  
            ในรายวิชาท่ีครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู(้K : Knowledge) 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………… 
 

ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

คุณลักษณะ (A : Attribute) 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………… 
 

 

นวัตกรรม (Innovation) ผลลัพธ์จากการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0 
                                       นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : Product Innovation 
                                       นวัตกรรมกระบวนการ : Process Innovation 
                                       นวัตกรรมการบริการ : Services Innovation 
 
ระบุประเภทนวัตกรรม…………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที ่2 
ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ต าแหน่ง Active Learning สิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง 

กลยุทธ์การเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนความเป็นพลเมอืงยุคThailand 4.0  
 
ค าช้ีแจง ให้ครูเลือกตัวชี้วัดชั้นปี ในรายวิชาท่ีครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน มาออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Active Learning  
      คือ ……………………………………….. 
…………………………………………………….  
…………………………………………………….      

ตัวชี้วัดชั้นป ี
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Active Learning  
      คือ ……………………………………….. 
…………………………………………………….  
…………………………………………………….      

ตัวชี้วัดชั้นป ี
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
กิจกรรมการเรียนรู้  
แนว Active Learning  
      คือ ……………………………………….. 
…………………………………………………….  
…………………………………………………….      

 

นวัตกรรม 
………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………      
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ใบงานที ่3 
Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แนว STEM Education 

 
ค าช้ีแจง ให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
 
 
 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….     
                                                           

 ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                               

 

ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนานวัตกรรมได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                               
 

                   ขั้นตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม 
ท่ีพัฒนาได ้

 
 
 
 

 

สถานการณ์ : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
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ใบงานที ่4 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ผลลัพธ ์Thailand 4.0  

 
ค าช้ีแจง ให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบพื้นฐานของหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้………………………………………………………………………………………………….
ชั้น……………………………………………………..……………………………..เวลา………………….ชั่วโมง 
 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 1.2  ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 
2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ 
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
      3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
4.  การวัดและประเมินผล 
     4.1  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด (นวัตกรรมที่พัฒนาได้) 
 
 
 
 
 

 
 
 
     4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้        
     กิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 6 ขั้นตอน 
 
6.  สื่อและแหลง่เรียนรู ้

…………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
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ใบงาน 
แผนงาน PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ 

 

 โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขั้นตอน 
ของกระบวนการPLC 

ผู้เกี่ยวข้อง 
ในขั้นตอนของกระบวนการPLC 

ระยะเวลา 
เครื่องมือพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1 Community 
สร้างทีมครูบูรณาการ 
STEM Education 
 

1.สาระการพัฒนา คือ สร้างทีมครูบูรณาการ 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา และครูวิชาการ 

สัปดาห์ที่ 1 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบบันทึก 
ทีมครูบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 Practice 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ 
STEM Education 
 

1.สาระการพัฒนา คือ สร้างหน่วยการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา ครูวิชาการ และ 
  ศึกษานิเทศก์ 

สัปดาห์ที่ 2-4 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบประเมินคุณภาพ 
หน่วยการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 3 Reflection 
สะท้อนคิด 
เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติ              
 

1.สาระการพัฒนา คือ การพบกลุ่มเพ่ือสะท้อน
คิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา และครูวิชาการ 

สัปดาห์ที่ 2-4 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบบันทึก 
การสะท้อนคิด 

ขั้นตอนที่ 4 Evaluation     
ประเมินเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะครู 
 

1.สาระการพัฒนา คือ การประเมิน                                
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะครู 
2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 
3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ                   
  ผู้อ านวยกาสถานศึกษา และครูวิชาการ 

สัปดาห์ที่ 2-4 
วัน/เดือน/ปี 
……………………………… 
แบบบันทึกการประเมิน 
สมรรถนะครู 

 

 



PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์                                                                                     54 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 

ดักลาส อี แฮร์ริส & จูดี้ เอฟ  คาร์.  (2546).  หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ…สู่ชั้นเรียน.  (รุ่งนภา  นุตราวงศ์, 
               ผู้แปล).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.   
Bonwell, C. C., and Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement  

    in the classroom. ERIC Digests (ED340272, pp. 1-4). George Washington 
    University, Washington D.C.: ERIC Clearinghouse on Higher Education. 

Hiatt-Michael, D. (2001). Caring and the learning community. Unpublished manuscript, 
              Pepperdine University, Malibu, CA. 
Hiatt-Michael, D. (Ed.). (2001). Promising practices for family involvement in school.  
              Greenwich, CT: Information Age Publishing, Inc. 
Meyers, Chet and Jones, Thomas B. (1993). Promoting Active Learning: Strategies  

    for the Collage Classroom. San Francisco: Jossey-Bass. 
Senge,P.M. (1990). The fifth discipline :Theart andpracticeof the learningorganization. 
               London: CenturyPress. 
Sergiovanni, T. J. (1994). Building community in schools. San Francisco: Jossey-Bass.  
 
 



PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์                                                                                     55 
 

 


