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โครงการพลังรวมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู

ระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Education: ICE) ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของ

การอยูรวมกันอยางสันติ ใหความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมทองถิ่นของผูเรียนทุกคน และสามารถ                  

บูรณาการไดกับทุกสาระวิชา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดาน อัตลักษณ ความเช่ือ วิถีวัฒนธรรม จนเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองในขณะเดียวกันก็มีความพรอมในการเรียนรูการใหความเคารพ ยอมรับในความหลากหลาย                           

ทางวัฒนธรรม และสามารถสื่อสาร อธิบายตัวตนไดอยางมั่นใจและเหมาะสม โดยมีแนวคิดการสอนมาจาก                   

การกำหนดเปาหมายและเนื้อหาการศึกษาซึ่งเปนมาตรฐานท่ีไดมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก 

UNCRC (มาตรา 2 ขอ 28, 29 และ 30) รวมดวยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 

4.7) มาตรฐานเหลานี ้ไดกำหนดใหการศึกษาตองดำเนินการในลักษณะที่สงเสริมความเขาใจในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ความสงบสุขและความอดทนอดกลั้น และความเคารพซึ่งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมรวมถึงการศึกษาดานสิทธิเด็กซึ่งครอบคลุมองคประกอบท่ีสำคัญของการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และสรางรากฐานของวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและการไมใชความรุนแรง และเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ                      

นอกจากนี้ทางโรงการฯไดนำหลักการการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางและการจัดการเรียนรู

แบบปฏิบัติการ (Active Learning) รวมถึง gender (เพศสภาพ) มาปรับปรุงประยุกตใชในการออกแบบ                   

และพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูได

ดวยตนเองทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม บทบาทของครูมีหนาที่เอื้ออำนวยความสะดวกใหผู เรียนประสบ

ผลสำเร็จโดยสรางบรรยากาศการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ทำใหผู เรียนสามารถเชื ่อมโยง

ความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆในเชิงบูรณาการดวยวิธีการที่หลากหลายเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสรุปความรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ นำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข    

 หลักสูตรและแผนการสอนเลมนี้ ไดออกแบบการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยาง

หลากหลาย หวังว าจะเปนประโยชนต อการนำไปประยุกตใช ในการจัดการเร ียนรู  ให เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของผูเรียนตอไป 
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ระดับ หนวย 

การเรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด วิชาสังคม ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการ 

เรียนรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

I ตัวตนและ 

ความเกี่ยวพัน 

ความเปนตัว 

ตนท่ีมีความ 

เกี่ยวพันกับ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

และประวัติศา

สตรความเปน

มาของ ตนเอง 

ต้ังแตระดับ 

ปจเจกบุคคล 

ชุมชน 

ชาติพันธุ 

เพศวิถี 

ตลอดจน 

ป.4 

ส 4.2 ป.4/1 

อธิบายการ 

ต้ังหลักแหลง 

และพัฒนาการ 

ของมนุษยยุค 

กอนประวัติศาสตร 

และยุค 

ประวัติศาสตร   

โดยสังเขป 

ส 4.2 ป.4/2 

ยกตัวอยาง 

หลักฐานทาง 

ประวัติศาสตรท่ี 

พบในทองถ่ินท่ี 

ป.4 

1.อธิบายความหมา

ยและความสำคัญข

องอัตลักษณตนเอง

และประวัติศาสตร

ความเปนมาของตน

เอง 

(คนหาความเปนตัว

ตนในประเด็น 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถี ครอบครัว 

ชุมชน ชนเผา 

ประเด็นวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน) 

โดยสังเขป 

1.ทบทวนท่ี 

มาของความ 

เปนตัวตน 

2.อัตลักษณ 

ความเปน 

ตัวตน   

3.อัตลักษณ 

ทาง 

วัฒนธรรม 

7 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เกี่ยวกับความห

มายและความ 

สำคัญ 

ของอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

และ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมา 

ของตนเอง 

ครอบครัว 

เพศวิถี ชุมชน 

ชนเผา 

รวมถึงประเด็น 

ผูเรียนมีทักษะในการ

ส่ือสารอธิบายความ 

หมายและความ 

สำคัญของอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

ครอบครัว 

เพศวิถีชุมชน ชนเผา 

รวมถึงประเด็น 

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียน 

 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ 

ในอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความเปน

มาของตนเอง ครอบครัว 

เพศวิถี ชุมชน ชนเผา 

รวมถึงประเด็น 

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียนได 

2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม KSA (ระดับประถมศึกษาปท่ี 4) 



 
 

ระดับ หนวย 

การเรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด วิชาสังคม ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการ 

เรียนรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

ประเด็น 

วัฒนธรรมของ

แตละโรงเรียน 

แสดงพัฒนาการ 

ของมนุษยชาติใน 

ดินแดนไทย 

2. ยกตัวอยางเรื่อง 

ราวความเปน 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ

ตนเอง (ตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

ชนเผา ประเด็น

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน)  

ไดอยางชัดเจน 

 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน 

ได 

 

 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก           จำนวน 7 ช่ัวโมง 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของอัตลักษณตนเองและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

โดยสังเขป (คนหาความเปนตัวตนในประเด็นวัฒนธรรมและเพศวิถี ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็นทาง

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน)  

2. ยกตัวอยางเรื่องราวความเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

ไดอยางชัดเจน (ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน)  

ความคิดรวบยอด 

การตระหนักในอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรความเปนมา และภาคภูมิใจในอัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมของตนเอง 

สาระการเรียนรู 

1. ความหมาย ความสำคัญของอัตลักษณ และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

2. เรื่องราวความเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

 

 

1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี ่ยวกับความหมาย ความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง เพศวิถี รวมถึงประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียนได (K) 

2. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสารสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและ      

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง ครอบครัว เพศวิถี ชุมชน ชนเผา รวมถึงประเด็นวัฒนธรรมของแตละ

โรงเรียน (S) 

3. ผู เร ียนมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

ครอบครัว เพศวิถี ชุมชน ชนเผา รวมถึงประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียนได (A) 

4. ผูเรียนสามารถระบุความสำคัญของแหลงเรียนรู ขอมูลอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

ความเปนมาของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (S) 

5. ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง (A) 

6. ผูเรียนเกิดการเปดใจท่ีจะเรียนรูตนเองในประเด็นของเพศวิถี (A) 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

ตัวตนและความเกี่ยวพัน 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 4 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

                       

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย              จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายความหมาย ความสำคัญของอัตลักษณตนเอง และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

โดยสังเขป (คนหาความเปนตัวตนในประเด็นวัฒนธรรมและเพศวิถีครอบครัวชุมชนชนเผาประเด็นวัฒนธรรม

ของแตละ โรงเรียน) 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ความหมายและความสำคัญของอัตลักษณตนเองและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนตนเองในชวงเวลาตาง ๆ ของชีวิต รวมถึงบุคลิกลักษณะและความคิดเห็น

ของตนเอง  

2. เพื่อใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจความเปนตัวตน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

  

 

 

1. ผูสอนเตรียมใบไม ไมเสียบลูกช้ินโดยตัดหัวแหลมออก จากนั้นแจกใบไม ไมเสียบลูกช้ิน และเสียบ

ใหกับผูเรียนทุกคน      

 2. ผูสอนใหผูเรียนฉีกใบไมสวนปลายดานบน สวนหัวดานลางออก เจาะรูตรงกลางใบ แลวนำไมเสียบ

ลูกช้ินท่ีไดรับใสไวตรงกลาง 

 3. ใหผูเรียนทดลองวิ่งในบริเวณที่ทำกิจกรรมใหใบไมหมุนเปนใบพัด จากนั้นเช็ควาของใครไมหมุน

และทำจนกวาจะหมุนทุกคน 

 4. ผูสอนถามผูเรียนวา ส่ิงท่ีผูเรียนผลิตข้ึนมานั้นเรียกวาอะไร  

 5. ผูสอนถามผูเรียนวา กอนจะมาเปนใบพัด วัสดุเหลานี้ช่ืออะไรและเปนอะไรมากอน 

 6. ผูสอนอธิบายเช่ือมโยงกับหนวยการเรียนรู คนหาท่ีมาของตนเองท่ีเปรียบเสมือนใบพัดวากอนท่ีจะ

มาเปนใบพัดนั้น วัสดุท้ังสองส่ิงนี้เคยเปนใบไมและเปนไมเสียบลูกช้ินมากอน ตัวเราเองก็เหมือนกันกอนจะเปน

ตัวเราในวันนี้เรามีท่ีมาท่ีไปเปนอยางไร ดังนั้น วันนี้เราจะมาทบทวนท่ีมาของความเปนตัวตนของเราแตละคน 

 (หมายเหตุ) การเรียนรูข้ันนำเขาจะเรียนรูรวมกันท้ัง ป.4 ป.5 ป.6 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.1 

ทบทวนที่มาของความเปนตัวตน 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

5 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

 

 

 

                  1. ผูสอนช้ีแจงเรื่องอัตลักษณความเปนตัวตนท่ีผูเรียนจะไดมาทบทวนตัวเองในชวงท่ีผานมา

  2. ใหผูเรียนเลือกนั่งในมุมที่คิดวา สบาย ปลอดภัย มีความสุข (ในมุมที่ทำกิจกรรม) เมื่อ 

ทุกคนไดท่ีนั่งแลวใหนั่งในทาท่ีสบาย ผอนคลายท่ีสุด คอย ๆ หลับตาลง จากนั้นผูสอนเปดเสียงดนตรีประกอบ

จังหวะสบายเพื่อใหผูเรียนไดผอนคลายพรอมท่ีจะไดทบทวนชวงเวลาท่ีผานมา 

  3. ผูสอนนำผูเรียนเขาสูการทบทวนตัวเอง โดยอาจมีขอความนำความรูสึก *** ดังนี้***  

“ใหทุกคนนั่งในทาท่ีผอนคลายท่ีสุด ปลอยวางความรูสึกท่ีมันผอนคลายทุกสวนของรางกายรูสึกสบาย

ผอนคลายที่หัว ผอนคลายที่ไหล ผอนคลายที่แขนขา หายใจเขาลึก คอย ๆ ผอนลมหายใจออก ใหทุกคนรูวา

ตอนนี้เราอยูที่ไหน เราเปนใคร เรากำลังทำอะไร เราเรียนอะไร เปาหมายในชีวิตของเราคืออะไร หายใจเขา

หายใจออก หายใจเขา หายใจออก หายใจเขา ลองยอนกลับไปตอนที่เราเปนเด็กตอนที่เราอยูกับครอบครัว  

อยูในชุมชน เราอยูที่ไหนตอนนั้น เราทำอะไร คิดถึงวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ตัวเองชอบไป

และมีความสุขมากที่สุด สถานที่นั้นเปนอยางไร กิจกรรมนั้นทำอะไร  มีชื่อวาอะไร เราไดมีสวนรวมทำอะไร 

เราทำรวมกับใคร ผูใหญทำอะไร เด็กทำอะไร ผูหญิงทำอะไร ผูชายทำอะไร ลองทบทวนและเก็บความรูสึก

ตอนท่ีมีความสุข เราอยูกับใคร แลวเราไปทำอะไร ทำไมถึงมีเรา  หายใจเขาลึก ๆ ในชวงเวลานั้น คอย ๆ ออก

จากจุดนั้นถอยออกมา ตอนนี้ทุกคนกลับมาอยูท่ีใตตนไมใหญท่ีเราไดนั่ง จุดนี้เรามีความสุขกับทุกชวงเวลาของ

ชีวิต ยิ้มใหกับชีวิตของเรา แลวคอย ๆ ลืมตา” 

 4. ผูสอนจัดวางอุปกรณ สีไม สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร กาว ดินสอไวกลางหองใหกับทุกคน  

 5. ใหผูเรียนไปเปดแบบฝกใบงานท่ี 1.1 ฉากภาพความฝน พรอมกับเดินไปหยิบอุปกรณท่ีได

เตรียมไวใหกลางหอง จากนั้นวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่ไดทบทวนตัวเองโดยแบงดังนี้ ขอท่ี 1 วัฒนธรรมหรือ 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีตัวเองชอบไปและมีความสุขมากท่ีสุด ขอท่ี 2 สถานท่ีนั้นเปนอยางไร กิจกรรมนั้น 

ทำอะไรบาง มีชื่อวาอะไร ขอท่ี 3 เราไดมีสวนรวมทำอะไร ทำรวมกับใคร ผูใหญทำอะไร เด็กทำอะไร ผูหญิง

ทำอะไร และผูชายทำอะไร  

 6. ใหทุกคนจับคูเพื่อแลกเปลี่ยนกันวา สิ่งตัวเองไดทบทวนและวาดลงในใบงานนั้นคืออะไร 

วัฒนธรรมท่ีไดเขารวมไปกับใคร ไปทำอะไร ทำไมถึงมีความสุข เมื่อทุกคูแลกเปล่ียนกันเสร็จแลวใหกลับมานั่ง

เปนวงใหญเหมือนเดิม  

         7. ผูสอนบันทึกขอสะทอนของผูเรียนตามขอ 6 เปนรายบุคคลโดยใชแบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.1 

ทบทวนที่มาของความเปนตัวตน 

ข้ันสอน 

6 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

         1. ผู สอนถามผู เร ียนวา มีใครอยากนำเสนอใหกับเพื ่อนในกลุ มใหญหรือไม (ถาไมมี ) 

ผูสอนใชวิธีการสุม 1-2 คน  

  2. ผูสอนสรุปกระบวนการและเนื้อหาการเรียนรูอัตลักษณความเปนตัวตนอัตลักษณ เปนการ

นิยามตัวตนใหผูอื่นไดรับรูและตัวตนที่ถูกนิยาม เชน การคิดวาตนเองเปนคนมุงมั่นตั้งใจเรียนหรือการคิดวา

ตนเองเปนคนจริงใจตอผูอื่นเปนตน การไดทบทวนตนเองผานฉากภาพความฝนเปนกิจกกรรมเพื่อใหผูเรียนได

คิดทบทวนตนเองในชวงเวลาท่ีผานมาและรูจักตนเองอยูกับตนเองมากข้ึน 

  3. ใหผู สอนอธิบายเรื ่องความสำคัญของอัตลักษณความเปนตัวตน โดยใชใบความรู 1.1 

ความสำคัญของอัตลักษณ และสรุปปดทายใหผูเรียนอีกครั้ง 

 

อุปกรณ 

 1. กระดาษ         2. กาว        3. กรรไกร         4. สี      

5. ดินสอ         6. เชือก 

สื่อการเรียนรู  

 1. ตัวอยางฉากภาพอัตลักษณของฉัน 

 2. ใบความรู 1.1 ความสำคัญของอัตลักษณ 

ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 1.1 ฉากภาพความฝน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.1 

7 
ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอความท่ีนำเขาสูการทบทวน

ตองเหมาะสมกับบริบทของ 

ผูเรียน 

ทบทวนที่มาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 1.1 

ฉากภาพความฝน 

ภาพวาด 

ฉากภาพความฝน 

1. ใหผูเรียนแลก 

เปล่ียนคำตอบ 

กับเพื่อนท่ีจับคู 

2. ตรวจช้ินงาน 

ใบงานท่ี 1.1 เกณฑ 

-วาดภาพส ื ่ อความหม าย 

และสามารถอธิบายภาพได 

อยางครบถวนให 3 คะแนน 

- วาดภาพสื ่อความหมายได 

แต สามารถอธ ิบายได บาง 

สวนให 2 คะแนน 

- วาดภาพไดแตไมส่ือความ 

หมายและไมสามารถอธิบายไ

ด ให 1 คะแนน  

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกต 

พฤติกรรมผู 

เรียนเปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม 

ของผูเรียนแตละคน 

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม 

การมีสวนรวมในช้ัน 

เรียนเพื่อวัดและจด 

บันทึกความต้ังในการ

เรียนการตอบคำถาม 

การใหความรวมมือ 

กับเพื่อนและผูสอน 

ในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ 

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

 

8 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

ทบทวนท่ีมาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรง 

กับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

                      

                                                                  ………………………/…………………………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.1 

 ทบทวนที่มาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่น ๆ (พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล ถามี) 

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

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

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

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

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

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

 

10 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.1 

 
ทบทวนที่มาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

                 ลงช่ือ…………………………………………………….. 

          (……………………………………………………………..) 

                                                      ตำแหนง…………………………………………………… 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

 

11 
ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

ทบทวนท่ีมาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายความหมายและความสำคัญของอัตลักษณตนเองและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

โดยสังเขป (คนหาความเปนตัวตนในประเดน็วัฒนธรรมและเพศวิถีครอบครัวชุมชนชนเผาประเด็นวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน)   

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ความสำคัญของอัตลักษณตนเองและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อทบทวนอัตลักษณความเปนตัวตน 

2. เพื่อนำเสนออัตลักษณความเปนตัวตนผานรูปแบบท่ีหลากหลาย 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

   

   

 

1. แบงกลุมผูเรียนโดยวิธีการ นับเลข 1-3 คนท่ีนับเลขเดียวกันอยูดวยกัน 

  2. ผูสอนเตรียมสัญลักษณภาพ (สื่อความหมาย) เชน โตโยตา 7-11 ปลากระปองตราสาม 

แมครัว นมโรงเรียน ขนมมันฝรั่งทอดยี่หอเลย (เนนท่ีเด็กเขาใจ) ใหกับผูเรียนแตละกลุม 

  3. ใหผูเรียนแลกเปล่ียนสัญลักษณภาพท่ีไดรับวา คืออะไร ส่ือถึงอะไร 

   4. ผูสอนอธิบาย ทุกส่ิง ทุกอยางมีสัญลักษณ มีความหมาย แมกระท่ังตัวเราเอง วัฒนธรรมท่ี

ส่ือคุณคาและวันนี้เราจะมาเรียนรูอัตลักษณความเปนตัวตน 

  

   

 

1. ผูสอนใหผูเรียนหามุมสำหรับนั่งหรือพิงพื้นท่ีไหนก็ไดภายในหองท่ีจัดกิจกรรมท่ีผูเรียนรูสึก

สบายใจ   

          2. ใหผูเรียนหลับตา ทบทวนหรือคิดตามเรื่องราวท่ีผูสอนไดเลาหรือบอก โดยเรื่องราวท่ีผูสอน

เลาเปนสิ่งที่ผูเรียนชอบอะไร ไมชอบอะไร สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต สิ่งที่รัก สิ่งที่อยากเปน ส่ิงที่ฝน 

ใหผูเรียนคอย ๆ นึก คอย ๆ คิด โดยที่ผูสอนเปดเพลงเสียงดนตรีจังหวะสบายเพื่อสรางอารมณและ

บรรยากาศในการในการทบทวนตัวตนอยางผอนคลาย โดยผูสอนมีเวลาใหผูเรียนประมาณ 5 นาทu 
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หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.2 

อัตลักษณความเปนตัวตน 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (10นาที) 

ข้ันสอน (1 ช่ัวโมง 20 นาที) 

ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 



 
 

 

 

 

3. ผูสอนใหผูเรียนไดคิดเปรียบเทียบตัวเองกับภาพตัวแทนท่ีจะสามารถแทนตัวตนของผูเรียน 

วาคืออะไรหรือเปรียบเหมือนสิ่ง เชน เราคือใคร เพศหญิง เพศชาย เพศอื่น ๆ เรามีวัฒนธรรมอะไรบาง เรามี

ความรูสึกอะไร อยางไรกับคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม สิ่งที่แสดงถึงความเปนตัวตนของเราที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมคืออะไร (เช่ือมกับวัฒนธรรมท่ีทางโรงเรียนไดเลือก) ใหคิดเปรียบเทียบภาพแทนตัวตนออกมาคนละ 

1 อยาง 

         4. ในระหวางการหลับตาทบทวนตัวเองนั้นใหผูสอนหรือผูชวยสอน (ถาม)ี จัดเตรียมอุปกรณท่ี 

ใชสำหรับการวาด เขียน ตัด ปะแปะหรืออื่นๆ และแจกใบงานท่ี 1.2 สัญลักษณของฉัน ใหกับผูเรียนในการวาด

ภาพแทนความเปนตัวตนของตนเองโดยนำมาวางไวกลางสถานท่ีเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถมาหยิบไดสะดวก  

        5. ใหเวลาผูเรียนไดอยูกับตัวเอง ประมาณ 1 นาที แลวคอย ๆ  ลืมตาขึ้น ผูสอนถามความรูสึก

ของผูเรียนวา เห็นภาพตัวเองหรือไม ไดภาพตัวเองหรือเปลา พรอมกับปดเพลง 

        6. ผูสอนอธิบายใหผูเรียนวาดภาพตัวแทนที่ไดจากการทบทวนลงบนใบงานท่ี 1.2 สัญลักษณ

ของฉัน โดยสามารถเขียนเปนตัวหนังสือ สัญลักษณ หรือรูปภาพตามแตที ่ผู เรียนแตละคนไดเปรียบภาพ                    

หรือสัญลักษณแทนตัวเอง ผูสอนใหผูเรียนแตละคนไปหยิบอุปกรณท่ีไดจัดเตรียมไวโดยไมใหมีการพูดคุยกัน 

        7. ใหเวลาผูเรียนในการวาดภาพหรือสัญลักษณแทนตนเอง โดยใหผูเรียนนำภาพท่ีวาดนำไปไว

ดานหนาฉากภาพความฝน  

         8. ใหผูเรียนเขียนคำอธิบายใตภาพเกี่ยวกับความหมายและการเช่ือมโยงตัวตนของตนเอง  

         9. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนนำเสนอสัญลักษณความเปนตัวตนของแตละคนโดยใชกระบวนการ

นำเสนอเปนคูกอนจาก 2 คน เปน 4 คน เปน 8 คน จนกระทั่งเปนกลุมใหญโดยใชเวลาทั้งหมดประมาณ  

30นาที (สำหรับผูเขารวม 30 คน)    

         10. ผู สอนใหผู เรียนนั่งเปนวงกลมแลวใหผู เรียนสะทอนสิ่งที ่ไดเรียนรู โดยใชแนวคำถาม                  

ชวนคุยดังนี้   

   10.1 ผูเรียนรูสึกอยางไรจากท่ีไดทำกิจกรรม 

   10.2 ภาพท่ีผูเรียนไดวาดส่ือถึงตัวตนอยางไรบาง 

   10.3 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวตนอยางไร ฯลฯ 

พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมทุกคนโดยไมบังคับ (ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมจากนั้นผูสอนเปดเพลง

แลวใหสงลูกบอลตอกันถาเพลงหยุด ลูกบอลไปอยูท่ีมือใครคนนั้นตองเปนคนนำเสนอ) 

                11. ผูสอนบันทึกขอสะทอนของผูเรียนตามขอ 10.1, 10.2, 10.3 เปนรายบุคคลโดยใชแบบ

บันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

อัตลักษณความเปนตวัตน 

13 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

1. ใหคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก 

ใหผูเรียนไดมีวิธีการท่ีหลากหลายในการ      

นำเสนอความ เปนอัตลักษณตัวตนของ

ตนเอง เชน การวาด การตัด การเขียน  

2.การอำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดมี 

สวนรวมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอยาง 

ท่ัวถึง ดยไมใชวิธีการบังคับ 

3. สังเกตอารมณความรูสึกความเขาใจ

เรื่องภาษา 

  

 

 

   

 

ผูสอนไดสรุปเรื่องอัตลักษณความเปนตัวตนซึ่งการเรียนรูอัตลักษณความเปนตัวตนนั้นผูเรียนไดเรียนรู

ผานกิจกรรม I LOGO หรือ สัญลักษณตราของฉัน  I LOGO เปนหนาตางสำคัญท่ีจะกำหนดภาพลักษณความ

เปนตัวตนของแตละคน โดยผูสอนนำตัวอยาง LOGO เปรียบเทียบตราของสินคา (ยกภาพตัวอยางตราสินคา) 

เปนตัวบงบอกคุณคาคุณภาพ สีสัน ลีลา ความเปนเฉพาะที่ไมเหมือนคนอื่น ที่คนทุกคนตองระบุความเปน

เฉพาะท่ีบงบอกตัวตนของตนเองไดท้ัง เพศ วัย และสถานภาพ เพื่อใหผูเรียนเขาใจตัวเองและอธิบายตัวเองได

อยางชัดเจนลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน     

 

อุปกรณ 

1. กระดาษ A4 สีขาวและสีตาง ๆ       2. กรรไกร  3. สีเทียน สีชอลค สีน้ำ หรือสีชนิดอ่ืน ๆ 

4. กาว          5. กระดาษกาว       6. กระดาษฟลิปชารท 

7. ดินสอ/ปากกา/ปากกาเคม ี

สื่อการเรียนรู 

1. ใบความรู (ประเภทของอัตลักษณ) 

2. ตัวอยาง I LOGO 

3. ตราหรือสัญลักษณของสินคาของตาง ๆ 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 1.2 สัญลักษณของฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.2 

อัตลักษณความเปนตัวตน 

14 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

ข้ันสรุปบทเรียน (30 นาที) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล  

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงาน 1.2 

สัญลักษณของฉัน 

 

ภาพวาด สัญลักษณ 

ของฉัน 

1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียน

ภาพสัญลักษณของฉัน 

2.ตรวจช้ินงาน 

ใบงานท่ี 1.2 เกณฑ 

วาดภาพส่ือความหมาย

และสามารถอธิบาย 

ภาพไดอยางครบถวน 

ให 3 คะแนน 

 

วาดภาพส่ือความหมาย

ไดแตสามารถอธิบาย 

ไดบางสวน                     

ให 2 คะแนน 

 

วาดภาพไดแตไมส่ือ 

ความหมายและไม 

สามารถอธิบายได  

ให 1 คะแนน  

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกตพฤติกรรม              

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการม ี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนใน 

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ 

สังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ 

สังเกตพฤติกรรมราย 

บุคคล) 
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อัตลักษณความเปนตวัตน 

ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
15 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเคร่ืองหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

    ………………………/…………………………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.2 

อัตลักษณความเปนตัวตน 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 3 ช่ัวโมง 

 ยกตัวอยางเรื่องราวความเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

ไดอยางชัดเจน (ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน)  

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 เรื่องราวและความสำคัญของความเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาตาม 

ประเด็นท่ีโรงเรียนเลือก 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถยกตัวอยางเรื่องราวความเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความ

เปนมาตามประเด็นท่ีโรงเรียนเลือก 

2. เพื่อใหผูเรียนรูความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมตามประเด็นท่ีโรงเรียนเลือก 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

1. ใหผูเรียนยืนเปนวงกลมจากนั้นผูสอนอธิบาย “เกมใครมากอนใครมาหลัง” ซึ่งเกมนี้จะใหผูเรียน

เรียงลำดับตามวันเกิดของตนเองวาใครเกิดกอน ใครเกิดหลัง โดยการยืนเรียงลำดับหนากระดาน 

 2. ใหผูเรียนทำตามคำส่ังของผูสอนจากนั้นผูสอนสุมถามวาทำถูกตองหรือไมถาไมถูกใหเรียงใหมโดย

ใหโอกาสสองครั้งในการแกตัว 

 3. เมื่อผูเรียนเรียงลำดับวันเกิดไดถูกตองแลวผูสอนถามผูเรียนวาไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรม 

 4. ผูสอนเช่ือมโยงไปสูการเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมาตามประเด็นท่ีโรงเรียนเลือก โดยเกม ใคร

มากอน ใครมาหลัง เปนการเรียงลำดับวันเกิดของตนเองผูเรียนไดรู วาเพื่อนแตละคนเกิดวันไหน ซึ่งการ

เรียงลำดับนี้จะนำไปสูการเรียนรูลำดับเหตุการณในข้ันตอไป 

  

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3  

อัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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 1. ใหผูเรียนนับ 1 2 3 เพื่อแบงกลุม (ถาผูเรียนนอยใหอยูกลุมเดียวกัน) เมื่อนับเสร็จแลวใหคนที่นับ

เลขเดียวกันอยูดวยกัน    

 2. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาตามประเด็นตามที่แตละโรงเรียนเลือก ดังตาราง

ตอไปนี้ 

ประวัติศาสตรความเปนมา โรงเรียน 

เตหนา โรงเรียนบานหวยกระทิง และโรงเรียน ตชด. ทานผูหญิงทวี มณีนุตร 

จักสาน-ทอผา โรงเรียนบานส่ีหลัง โรงเรียนบานสามหมื่นหองเรียนสาขาบานหวยขนุน และ 

Morning glory 2 

พืชผักพื้นบาน โรงเรียนบานแมกื้ดดสามทา และโรงเรียนบานปาไรเหนือ 

ระบำเกลียวเชือก โรงเรยีนบานพะเดะ 

อาหารและขนมพื้นบาน Morning glory 1 

หองภูมิปญญา โรงเรียน ตชด. บานถ้ำเสือ 

ขาวมง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 

รำตง กระทบไมไผ และ ฮิปฮอป ศูนยการเรียนรูซูแมคี 

หมายเหตุ : โรงเรียนไหนท่ีมีลำดับเหตุการณอยูแลวใหศึกษาเรียนรูจากขอมูลสวนโรงเรียนไหนท่ีไมมีใหไปศึกษากับผูรู

ในชุมชนหรือ อินเทอรเน็ต 

 3. ผูสอนแจกอุปกรณใหกับทุกกลุม (ปากกาเมจิก กระดาษฟลิปชารท สี เทปกาว) ใหผูสอน ครูผูรู 

หรือผูชวยประกบตามกลุมเพื่อใหคำปรึกษา  

 4. ผูสอนอธิบายความหมายและความสำคัญของการทำลำดับเหตุการณโดยใชใบความรูที่ 1.3 เรื่อง 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูเรียนไดเห็นภาพจริง 

 5. ผูสอนใหแตละกลุมลองมองยอนกลับไป (ตามประเด็นที่แตละโรงเรียนไดเลือก) วาเรื่องราวทาง     

วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนและตัวเองไดเลือกนั้นมีประวัติความเปนมาอยางไรบางมีเหตุการณอะไรบางท่ีเกิดข้ึนแลว

สงผลดีหรือผลเสียตอวัฒนธรรมอดีตวัฒนธรรมมีลักษณะเปนอยางไรปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไรถาเปลี่ยน 

แปลงเปล่ียนชวงไหน ใครมีบทบาทบาง ผูหญิง ผูชาย เพศอื่น ๆ มีบทบาทอยางไร  

6. ใหผูเรียนเริ่มเขียนจากเสนตรงกอน จากนั้นใหลง พ.ศ. เชน 2500 2520 2540 2563 เปนชวงเวลา 

ระยะหางประมาณ 20 ป จากนอยไปหามาก เพื่อคำนวณ พ.ศ. ของเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวใหแตละกลุม

ชวยกันเขียนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของตัวเองนั้นมีความเปนมาและมีลำดับเหตุการณ อยางไรบาง  

ข้ันสอน 
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1. ทุกข้ันตอนตองเปนไปอยางชา ๆ 

และมีผูสอนคอยใหคำแนะนำ 

2. ใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของของ

ทุกคนในการทำกิจกรรม 

3. ใหคำนึงถึงการนำเสนอผลงานท่ี

หลากหลายและสรางสรรคเปน

ประโยชนตอโรงเรียน 

 

  

7. เมื ่อเขียนเสร็จแลวใหแตละกลุมสงตัวแทนนำเสนอลำดับเหตุการณที ่ไดเขียนขึ้น (ชื ่อเร ื ่อง 

ช่ือเหตุการณ ป พ.ศ. ใครมีบทบาทในชวงเวลานั้น ผูหญิง ผูชาย เพศอื่น ๆ  เปนอยางไรสงผลตอตนเองครอบครัว 

ชุมชน สังคมอยางไร ท้ังดานบวก และดานลบ)  

 8. ผูสอนบันทึกขอสะทอนของผูเรียนตามขอ6และขอ7เปนรายบุคคลโดยใชแบบบันทึกการสังเกต 

พฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล 

 9. เมื่อผูเรียนนำเสนอลำดับเหตุการณเรียบรอยแลวจากนั้นใหผูเรียนวาดลำดับเหตุการณท่ีไดนำเสนอ 

ลงในใบงานท่ี 1.3 ลำดับเหตุการณของฉัน 

 

 

 

 

ผูสอนไดสรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรูเรื่องราวอัตลักษณทางวัฒนธรรม ดังนี้   

 1.ลำดับเหตุการณเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสะทอนใหผูเรียนสามารถมองเห็นถึงเรื่องราวเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม โดยผูสอนยกตัวอยาง เชน ทอผาในอดีตใครเปนผูสืบทอด 

บทบาทหนาที่ของผูชายมีหนาที่ทำอะไร ผูหญิงมีหนาที่ทำอะไรในการทอผา สาเหตุที ่ทำใหการทอผาเริ่ม 

ลดนอยลงคืออะไร อยูชวงเวลาใด ปจจุบันการทอผามีลักษณะเปนอยางไร ใหผูเรียนไดเห็นภาพ 

 2. ประโยชนของการเขาใจในเรื่องราวเหตุการณตามประเด็นวัฒนธรรมแตละพื้นท่ีนั้นจะทำ 

ใหผู เรียนเขาใจและเห็นความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมแสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรมมาเปน 

อัตลักษณของตนเอง 

อุปกรณ 

 1. กระดาษฟลิปชารท/กระดาษ A4  2. เทปกาว  3. สี/ปากกาเคม ี

สื่อการเรียนรู 

 1. ตัวอยางลำดับเหตุการณ  

 2. ใบความรู 1.3 เรื่องอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 1.3 ลำดับเหตุการณของฉัน 

 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 



 
 

 

 

 

การวัดและประเมินผล  

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 1.3 

ลำดับเหตุการณของฉัน 

การตอบคำถาม 1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียน 

ลำดับเหตุการณท่ีเขียน 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 1.3 ป.4 เกณฑ 

-เรียงลำดับเหตุการณสำคัญ 

ไดถูกตองครบถวน  

ให 3 คะแนน 

-เรียงลำดับเหตุการณสำคัญ 

ไดบางสวน ให 2 คะแนน 

-เรียงลำดับเหตุการณสำคัญ 

ไมถูกตอง ให 1 คะแนน 

แบบสังเกตพฤติกรรมผู

เรียนเปนรายบุคคล 

การแสดง 

พฤติกรรมของ 

ผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม 

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ 

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก 

การสังเกต 

พฤติกรรม 

ผูเรียนราย 

บุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
22 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3  

 
อัตลักษณทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
 

คำช้ีแจง:  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

   ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

       ………………………/…………………………/…………… 
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เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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อัตลักษณทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24 
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อัตลักษณทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                        ตำแหนง…………………………………………………… 
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อัตลักษณทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางภาพ อัตลักษณคววามเปนตัวตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบความรูท่ี 1.1 

ความหมายและความของสำคัญอัตลักษณ 

 

      “อัตลักษณ” เปนเรื่องที่เรารูจักคุนเคยกัน

     ดีเหมือนที่เรารู จักตัวเอง แตบางครั้งความคุนชิน 

     ความเปนอันเดียวกันนี้ทำใหเรายากที่จะเขาใจใน 

“อัตลักษณ”คำถามท่ีวา“ฉันคือใคร”ก็คือคำตอบของอัตลักษณเพราะวามันคือความรูสึกนึกคิดท่ี

มีตอตนเองอันเกิดจากการปะทะสังสรรคระหวางตัวเรากับผู อ ื ่นผานการมองตัวเองและ 

ผูอื ่นมองเรา อัตลักษณจึงเปนการนิยามตัวตนใหผูอื่นไดรับรูและตัวตนที่ถูกนิยามโดยผูอื่น 

(ผานกระบวนการหร ือว ิธ ีการตาง ๆ) เช น การคิดว าตนเองเปนคนมุ งมั ่น ตั ้งใจเร ียน 

ขณะที ่คนอื ่นมองวาเปนเด็กเนิร ด บาเรียน หรือการคิดวาตนเองเปนคนจริงใจตอผู อื่น 

จากนิสัยการพูดจาเปดเผย ทำความรู จักคนไดงาย แตคนอื ่นมองวาเปนคนไมมีมารยาท 

ไมรูกาลเทศะ เปนตน  
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 ทบทวนท่ีมาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ใบความรูที ่1.2 

การจำแนกประเภทของอัตลักษณ 

อัตลักษณท่ีเลือกเองไมได 

เชน เช้ือชาติ ลักษณะทางกายภาพ   สถานะ

ความเปนลูก ภูมิลำเนาสถานท่ีเกิด เปนตน 

อัตลักษณท่ีสามารถเลือกเองได 

เชน คูครอง การนับถือศาสนา อาชีพ 

การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ เปนตน 

อัตลักษณ 

มีความหมายครอบคลุมทุกแงมุมท่ีเก่ียวของ 

กับชีวิต ต้ังแตเช้ือชาติ ถ่ินกำเนิด รูปลักษณ 

กลุมสังคม ศาสนา เพศ ฯลฯ ในคนหนึ่งๆ 

จึงมีหลายอัตลักษณซอนทับกันอยู 
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ทบทวนท่ีมาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง I LO GO 

 

ตัวอยางสัญลักษณ 
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ทบทวนท่ีมาของความเปนตัวตน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางภาพ อัตลักษณคววามเปนตัวตน 

 

 

 

 

 

 

 

   สวัสดีคะนองๆวันนี้เราจะมาเรียนรูเร่ือง    

                 อัตลักษณทางวัฒนธรรมกันนะคะ 

จากแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมและอัตลักษณ จะเห ็นไดว าอ ัตลักษณของ 

ผูคน ทุกกลุมสังคม ลวนสัมพันธกับการนิยามตนเองดวยการเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมเราลองนึกถึงคำวา “วัฒนธรรมพื้นบาน” จะนึกถึงภาพโนรา หนังตะลุง 

วงโปงลาง ฟอนเล็บ เตนจะคึ 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม หร ือ ว ัฒนธรรมรวมของสังคมการเปน       

“คนพวกเดียวกัน” “คนบานเดียวกัน” “คนวัฒนธรรมเดียวกัน” แสดงถึงการ

ยอมรับวัฒนธรรมมาเปนอัตลักษณของสวนบุคคลพรอมกับการยอมรับเขาสูกลุม

วัฒนธรรมนั้น ๆ เชน ถาคนเหนือ(คนไตยวน) พบคนเหนือดวยกันจะพูดกันดวย

ภาษาเหนือ คนใต อีสาน กะเหรี่ยง มง ฯลฯ ก็เชนเดียวกัน หากใครอับอายที่จะ

พูดภาษาของตนเองหรือใชภาษาไทยกลางกับสมาชิกกลุม (ที ่รวมวัฒนธรรม

เดียวกันนั้น) ก็จะไมไดรับการยอมรับหรือถูกตอตาน กลุมเพศที่สามมีการสราง 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม โดยการใชภาษาของตนเองใหเปนเอกลักษณโดดเดน 

(เชน การใชศัพทแสลง,การใชสัญลักษณ,การสรางความหมายใหมใหกับคำเดิมท่ี

เขาใจกันไดเฉพาะในกลุมตัวเองหรือกลุมท่ีมีวัฒนธรรมคลายกันเทานั้น) บงบอก

ถึงความเปนตัวเองอยางชัดเจน 

ใบความรูท่ี 1.3 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3  
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อัตลักษณทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 ตัวอยางลำดบัเหตุการณ 
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อัตลักษณทางวัฒนธรรม 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม 

ตัวช้ีวัด ICE+gender หนวยการ 

เรียนรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

I-YOU ความเหมือน 

และ 

ความตาง 

ความเหมือน 

และความตาง 

ในความหลาก 

หลายทาง 

วัฒนธรรม 

สามารถส่ือสาร 

ความเปน 

อัตลักษณของ 

ตัวเองและ 

เรียนรูเขาใจและ 

เคารพอัตลักษณ 

ของผูอื่น 

 

ป.4 

ส 4.1  

ป.4/4  

อธิบาย 

ความ 

แตกตาง 

ทาง 

วัฒนธรรม 

ของ 

กลุมคน 

ในทองถ่ิน 

ป.4 

1.อธิบายความเหมือน 

และความตางของ 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลากหลาย 

ทางเพศ โดยสังเขป 

2.ยกตัวอยางเรื่องราว 

ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

และชาติพันธุสัมพันธ 

ไดอยางชัดเจน 

3.อธิบายรูปแบบการส่ือสาร 

และยกตัวอยางประกอบได 

โดยสังเขป 

1.ความ 

เหมือนและ 

ความตาง 

ของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

2.ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุ 

สัมพันธ 

3.รูปแบบการ 

ส่ือสารบนสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

6 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เกี่ยวกับความ 

เหมือนและ 

ความตางของ 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลาก 

หลายทางเพศ 

ยกตัวอยาง 

ประกอบได 

ผูเรียนมีทักษะ 

การส่ือสารใน 

ประเด็นความ 

เหมือนและความ

ตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยมและ

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลาก 

หลายทางเพศ 

ผูเรียนมีความภูมิใจใน

ความเหมือนและความ

ตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลากหลาย

ทางเพศ 
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โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม KSA (ระดับประถมศึกษาปท่ี 4) 

ข้ัน I -You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก           จำนวน 6 ช่ัวโมง 

1. อธิบายความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุ นิยม ชาติพันธุ สัมพันธ 

และความหลากหลายทางเพศโดยสังเขป 

2. ยกตัวอยางเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม และชาติพันธุสัมพันธ ไดอยางชัดเจน 

3. อธิบายรูปแบบการส่ือสารและยกตัวอยางประกอบได โดยสังเขป 

ความคิดรวบยอด 

ความเหมือน ความตางบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สื่อสารความเปนอัตลักษณของตัวเอง 

เรียนรูเขาใจและเคารพอัตลักษณของผูอื่น 

สาระการเรียนรู  

 1. ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 

 2. เรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม และชาติพันธุสัมพันธ 

 3. รูปแบบการส่ือสารและยกตัวอยางประกอบ 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

 1. ผู เร ียนมีความรู  ความเขาใจ เกี ่ยวกับความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ และความหลากหลายทางเพศ ยกตัวอยางประกอบได (k)  

2. ผู เร ียนมีทักษะการสื ่อสารในประเด็นความเหมือนและความตางของสังคมพหุว ัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยมและชาติพันธุสัมพันธ และความหลากหลายทางเพศ (S) 

3. ผู เร ียนมีความภูมิใจในความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุ น ิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ และความหลากหลายทางเพศ (A) 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 
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ความเหมือนและความตาง 



 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (10 นาที) 

ข้ันสอน (40 นาที) 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุ น ิยม ชาติพันธุ สัมพันธ 

และความหลากหลายทางเพศ โดยสังเขป 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เห็นถึงความแตกตางของแตละบุคคล 

2. เขาใจในความเหมือนและความตางของแตละบุคคล 

กระบวนการจัดการเรียนรู   

   

 

 

1. ใหผูเรียนยืนเปนวงกลมในบริเวณหองเรียน 

  2. ผูสอนแจกกระดาษใหกับผูเรียนเพื่อเขียนสิ่งที่ชอบตามประเด็นเนื้อของแตละโรงเรียน 

เชน พืชผักท่ีชอบกิน มาคนละ 1 ชนิด เมื่อเขียนเสร็จแลวใหมวนแลวนำไปใหกับผูสอน 

  3. ผูสอนจับกระดาษท่ีผูเรียนเขียนแลวอานถาไดของใครคนนั้นตองบอกสาเหตุท่ีชอบเพราะ

อะไรถึงชอบส่ิงนั้น ทำแบบนี้จนกวาจะครบทุกคน 

 4.ผูสอนถามผูเรียนวามีอะไรบางที่เราชอบเหมือนกันและอะไรบางที่ตางกันเชื่อมโยงกิจกรรมการ 

เรียนรู  ความเหมือนความตางของตัวผู เรียนเองวาคนเราถึงแมจะอยูหมู บานเดียวกัน ชาติพันธ ุเดียวกัน 

ความชอบหรือความเช่ือของแตละคนนั้นมีท้ังเหมือนและตางกันซึ่งตรงกับเรื่องท่ีเราจะเรียนในวันนี้ความเหมือน

และความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม              

  

 

1.ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมแลวผูสอนชี้แจงขั้นตอนของการเรียนรูและอธิบายเรื่องที่จะเรียนรูโดยให    

ผู สอนใชใบความความรู  ท่ี 2.1 ความเหมือนและความตางของสังคมพหุว ัฒนธรรม เสร็จแลวผู สอน           

สรางบรรยากาศการเรียนรูโดยการเปดดนตรีท่ีสนุกในการเรียนรูใหกับผูเรียน  

  

หนวยการเรียนรูยอยที่ 2.1 
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ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 

2. ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูสอนโดยการจับกลุมตามคำบอกของผูสอนโดยคำสั่งแบงออก 

เปน 3 ระดับ ไดแก ชีวิตประจำวัน ความชอบ และความเชื่อ ตามประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน เชน 

รดน้ำผักวันละกี่ครั้งกินผักวันละกี่มื้อไปสวนหรือไรอาทิตยละกี่ครั้งชอบกินผักหรือไมชอบกินผักเชื่อวาผักท่ี 

ปลูกเองมีคุณคาทางโภชนาการมากกวาผักตามทองตลาด ฯลฯ ซึ่งชุดคำส่ังอาจจะมี 7-10 ขอ 

3. เมื่อจับกลุมกันไดแลวผูสอนถามเหตุผลของผูเรียน เชน ไปสวนวันละกี่ครั้ง ถามเหตุผลเพราะอะไร

ทำไมถึงเลือกอยูจุดนั้น เรามีความเหมือนหรือตางกับเพื่อนอยางไร โดยผูสอนจะสุมถามขอละ 1-2 กลุม 

ตามความเหมาะสม เมื่อสุมถามเสร็จแลวสามารถเริ่มคำถามขอตอไปไดเลย (จนกวาจะครบทุกคำถาม)   

 4. ผูสอนใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมแลวใหผูเรียนสะทอนส่ิงท่ีไดเรียนรูโดยใชแนวคำถามชวนคุยดังนี้  

   4.1 ผูเรียนรูสึกอยางไรจากท่ีไดทำกิจกรรม 

   4.2 กิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรู เห็นถึงความเหมือนและความตางทางสังคมพหุ 

   วัฒนธรรมอยางไรบาง 

   4.3 ผูเรียนเขาใจในความเหมือนและความตางของแตละบุคคลอยางไร 

พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมทุกคนโดยไมบังคับซึ่งผูสอนใหผูเรียนยืนเปนวงกลมจากนั้นใหผูเรียน 

นับเลข แตเลขท่ี 3 7 และ 9 ใหตบมือแทนการนับ ผูเรียนคนไหนทำผิดใหนำเสนอ 

 5. ผูสอนบันทึกขอสะทอนของผูเรียนตามขอ 4.1 4.2 4.3 เปนรายบุคคลโดยใชแบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล  

 6. ผูสอนแจก ใบงานที่ 2.1 ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรมใหกับผูเรียนจากนั้น

อธิบายวิธีการทำในระหวางท่ีทำแบบฝกหัดผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย 

 7. เมื่อผูเรียนทำเสร็จแลวใหจับคูและแลกเปล่ียนกับเพื่อนถึงคำตอบท่ีไดเขียนโดยไมใหแกไข 

  

 

  

ผู สอนไดสรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรู ความเหมือนและความตางของสังคม                    

พหุวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. หากันจนเจอ เปนกิจกรรมหนึ่งที่สะทอนใหผูเรียนสามารถมองเห็นความเหมือนและความตางบน

สังคมพหุวัฒนธรรม โดยผูสอนยกตัวอยาง ชีวิตประจำวัน ความชอบ ความเชื่อ ใหผูเรียนรูวาเราเปนชนเผา

เดียวกัน เรามีทั้งความเหมือนและความตาง ในชีวิตประจำวันเรามีทั้งเหมือนและความตาง เรามีความชอบ 

หรือความเช่ือท่ีตางกัน ขณะเดียวกันในพื้นท่ีบานเรานั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังนั้น จะเห็นวาคน

ตางชาติพันธุจะมีท้ังความเหมือนและความตาง 

2. ประโยชนของการเขาใจในความเหมือนและความตางของแตละบุคคลที่จะนำไปสูการ ยอมรับ 

ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และอยูรวมกันไดอยางสันติ 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 2.1 
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ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

ไมควรใชคำส่ังที่เปนประเด็น 

ออนไหวที่มีผลตอความรูสึก  

 

 

อุปกรณ 

 ดนตรี 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรู 2.1 ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 

ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 2.1 ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

การวัดและประเมินผล  

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.1 

ความเหมือนและ 

ความตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

การตอบ 

คำถาม 

1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียน

คำตอบกับเพื่อน 

2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.1 เกณฑ 

- เขียนไดตรง 

ประเด็นและชัดเจน

ให 3 คะแนน 

- เขียนไดตรง 

ประเด็นท่ีกำหนดไว

ให 2 คะแนน 

- เขียนไมตรง 

ประเด็น 

ไมมีการจัดระเบียบ

ให 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนเปนราย 

บุคคล 

การแสดง 

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ 

คนระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ 

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนใน 

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ 

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ 

สังเกตพฤติกรรม 

รายบุคคล) 
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ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
 

คำชี้แจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเคร่ืองหมาย√  ลงในชองท่ีตรงกับระดับ 

คะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

 

 

              ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

      ………………………/…………………………/…………… 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (เรื่องเลาท่ีเขาใจ) 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ และความ

หลากหลายทางเพศ โดยสังเขป 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

      ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ และความหลากหลาย

ทางเพศ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทราบเหตุผลของความแตกตางในการใชชีวิตประจำวัน 

2. เขาใจและสามารถอยูรวมกับผูอื่นท่ีมีความแตกตางได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

  

 

1. ใหผูเรียนจับคูกัน จากนั้นใหตกลงกันวาใครจะเปน A ใครจะเปน B 

  2. ใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันเกี่ยวกับความเปนตัวตน เชน ช่ือ บาน 

และชอบทำอะไรไมชอบอะไร เพราะอะไร โดยให A เปนคนเลากอน แลวให B ฟงอยางต้ังใจโดยไมถาม 

เมื่อเลาเสร็จแลวใหสลับกันเลา 

  3. ผูสอนใหผูเรียนสลับคูกันเพื่อหาคูใหมอยางนอย 3 รอบ 

  4. ผูสอนสรุปกิจกรรมและเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่อง ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ โดยใช   

ใบความรู 2.2 สังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยมและชาติพันธุสัมพันธ จากนั้นถามผูเรียนวารูสึกอยางไรจากท่ี

ไดฟงเพื่อนเลา แลวเราคิดวาเรามีความเหมือนและตางจากเพื่อนอยางไร คิดวาตนเองเปนชาติพันธุนิยม 

หรือชาติพันธุสัมพันธ (โดยสุมถามอยางนอย 3 คน) เมื่อเสร็จแลวใหยืนเปนวงกลม 

  

 

           1. ผูสอนใหผูเรียนนับ 1-3 เพื่อแบงกลุม ผูสอนใหคนท่ีนับเลขเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน 

  2. ผูสอนแจกอุปกรณใหกับผูเรียนแตละกลุมประกอบดวย เกมบันไดงู (ชาติพันธุจังหวัดตาก) 

กระดาษ A4 และหนังสือท่ีมีเลขหนา 1 เลม(แทนลูกเตา)   

          3. ผูสอนใหผู เรียนพับกระดาษ A4 เปนรูปอะไรก็ไดที่สื่อถึงความตนเอง พรอมกับอธิบาย

วิธีการเลนใหกับผูเรียน    
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ข้ันสอน 

ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

 

3.1 วิธีการเลนเกมบันไดง ู

    3.1.1 ใหผูเลนทอยลูกเตา หรือ เปดหนังสือเรียนท่ีมีตัวเลข 

    3.1.2 หากตกชองท่ีมีเลขท่ีไมมีคำส่ัง ใหผูเลนจับการดเรียนรูวัฒนธรรมและ

อานใหเพื่อนภายในกลุมฟง 

    3.1.3 หากตกชองท่ีมีคำส่ังโดยชองท่ีมีคำส่ังจะไมมีตัวเลข แตจะมีภาพและ

คำส่ังใหปฏิบัติตามท่ีเขียนไว ผลัดกันทำเชนนี้ จนกวาจะไปถึงเสนชัย  

  4. ผูสอนใหแตละกลุมเปายิ้งฉุบคนท่ีชนะใหเริ่มเลนกอนจากนั้นคอยใหคนท่ีแพเลนถัดไปและ

ใหทำตามกติกาท่ีไดกำหนดไว (เลนจนกวาจะมีผูชนะ) เมื่อไดผูชนะของแตละกลุมแลวใหผูชนะของแตละกลุม

มาแขงกันอีกทีจนกวาจะไดผูชนะ   

  5. เมื่อเลนเสร็จแลวผูสอนใหทุกคนนั่งเปนวงกลม จากนั้นถามผูเรียนโดยใชวิธีการสุมถาม 

โดยมีคำถามคือ จากกิจกรรมผูเรียนเห็นอะไรบาง ในจังหวัดตากมีกี่ชาติพันธุ แตละชาติพันธุมีความเหมือนและ

ตางกันอยางไร ผูเรียนคิดวาตนเองเปนชาติพันธุนิยม หรือชาติพันธุสัมพันธอยางไร 

  6. ผูสอนบันทึกขอสะทอนของผูเรียนตามกิจกรรมที่ไดทำเปนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึก

การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล  

  7. ผูสอนแจกใบงานที่ 2.2 ชาติพันธุนิยมและชาติพันธุสัมพันธใหกับผูเรียน จากนั้นอธิบาย

วิธีการทำ ในระหวางท่ีทำแบบฝกหัดผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย 

 

  

 

 ผูสอนไดสรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรู ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ ดังนี้  

 กิจกรรมเกมบันไดงู (ชาติพันธุ จังหวัดตาก) เปนกิจกรรมหนึ่งที่สะทอนใหผูเรียนสามารถ

มองเห็นถึงเร ื ่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุ น ิยม ชาติพันธุ สัมพันธ โดยผู สอนยกตัวอยาง                          

(คนในชุมชน) คนแรกชาติพันธุนิยม คือ รูและเขาใจวัฒนธรรมของตนเองนั้นสำคัญท่ีสุด และมองวาวัฒนธรรม

อื่นนั้นดอยกวาวัฒนธรรมตนเองหรือมาทำลายวฒันธรรมของตนเอง คนท่ีสองชาติพันธุสัมพันธ คือ รูจักและ

เขาใจวัฒนธรรมของตนเองแตไมปดกั ้นตัวเองที ่จะเรียนรู ว ัฒนธรรมอื ่น ประโยชนของการเขาใจใน 

ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ จะทำใหผูเรียนนั้นรูและเขาใจความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม และเปดใจที่จะ

เรียนรูวัฒนธรรมอื่นมากข้ึน 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรู 2.2 สังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 2.2 ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 
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ข้ันสรุปบทเรียน 

ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.2 

ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

การตอบ 

คำถาม 

1.ใหผูเรียนเขียนความ

เหมือนความตางใน 

พหุวัฒนธรรม 

 

ใบงานท่ี 2.2 เกณฑ 

เขียนไดตรงประเด็น 

และชัดเจนให 3 

คะแนน 

 

เขียนไดตรงประเด็น

ท่ีกำหนดไวให 2 

คะแนน 

 

เขียนไมตรงประเด็น 

ไมมีการจัดระเบียบ 

ให 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ) 

สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

เปนรายบุคคล 

การแสดง 

พฤติกรรมขอ

งผูเรียนแตละ

คนระหวาง 

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือ 

กับเพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ 

สังเกตพฤติกรรมผู 

เรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ 

สังเกตพฤติกรรมราย 

บุคคล) 
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ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน  

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………..ผู ประเมิน

                       

………………………/…………………………/……………   
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เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

45 
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ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

 

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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รูปแบบการสื่อสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

ข้ันสอน 

 

ตัวช้ีวัดของหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายรูปแบบการส่ือสารและยกตัวอยางประกอบได โดยสังเขป 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 รูปแบบการส่ือสารและยกตัวอยางประกอบ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ใหผูเรียนฝกทักษะการเปนผูพูดและผูฟงท่ีดี 

2. เรียนรูรูปแบบการส่ือสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

  

  1. ใหผูเรียนแบงกลุมตามจำนวนท่ีเหมาะสม 3-4 คน 

  2. ผูสอนใหตัวแทนกลุม 1 คน ออกมานั่งหันหลังใหกระดาน  

  3. ผูสอนติดบัตรภาพสัตวบนกระดาน 

  4. ใหผูเรียนแตละกลุมชวยกัน ใบคำ แสดงทาทาง แตไมใหพูดคำนั้น ๆ  

  5. ตัวแทนกลุมตอบคำถามจากคำใบ ถาตอบถูกให 1 คะแนน เลนสะสมคะแนนตามเวลา

กลุมไหนไดมากสุดชนะ  

  6. ผู สอนเชื ่อมโยงหนวยการเรียนเรื ่องรูปแบบการสื่อสาร โดยผูสอนถามผูเรียนวาจาก

กิจกรรมผูเรียนใชวิธีการส่ือสารใดบางเพื่อใหเพื่อนเขาใจ  

 

 
   

1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งตามกลุมท่ีไดแบงกันไวเปนวงกลมหันหนาเขาหากัน 

  2. ผูสอนอธิบายวิธีการส่ือสารในรูปแบบตางๆโดยใชใบความรูท่ี 2.3 รูปแบบการส่ือสาร 

  3. ผูสอนแจกกระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี ใหกับผูเรียนแตละกลุม 

  4. ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมลองเขียนรูปแบบการส่ือสารบนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีผูเรียนรูจัก

วามีกี่วิธี แตละวิธีเปนอยางไร (พรอมยกตัวอยางประกอบ)    

         5. ผูสอนใหแตละกลุมนำเสนอรูปแบบการส่ือสารท่ีไดเขียน (พรอมยกตัวอยางทาทางประกอบ 

อยางสรางสรรค)  

 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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รูปแบบการสื่อสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

ข้ันสรุปบทเรียน   

 

 

6. ผูสอนใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูสึกและสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมโดยอาจใชคำถาม 

ดังนี้  

6.1 ผูเรียนมีความรูสึกอยางไรท่ีไดทำกิจกรรม 

6.2 ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม 

6.3 การส่ือสารท่ีดีเปนประโยชน กับตัวเรา และคนอื่นอยางไร 

 7. ผูสอนบันทึกขอสะทอนของผูเรียนตามขอ 6.1 6.2 6.3 เปนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึก

การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล  

 8. ผูสอนใหผูเรียนทำ ใบงานท่ี 2.3 รูปแบบการส่ือสาร ในระหวางท่ีทำแบบฝกหัดผูสอนเดิน

ดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย  

 

  

ผูสอนไดสรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรู รูปแบบการสื่อสาร ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู

รูปแบบการสื่อสาร เปนกิจกรรมหนึ่งที ่ใหผูเรียนนั้นไดเรียนรูรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย โดยผูสอน

ยกตัวอยางรูปแบบการส่ือสารนั้นมีอยูดวยกันสองรูปแบบคือ  

  1. การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา เนนคำพูดที่กระชับ ตรงประเด็น มุงเนนความตองการ              

หรือเปาหมายเปนหลัก  

  2. การสื่อสารทางออม มักเริ่มตนดวยการทักทาย พูดจาปราศรัยเรื่องทั่วไปกอน แลวคอยๆ

โนมเขาหาประเด็นท่ีตองการส่ือสาร นอกจากนี้การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง สัญลักษณ รูปภาพ ฯลฯ เปน

การสื่อสารทางออมเชนเดียวกันซึ่งทั ้งสองรูปแบบนี ้จะเปนประโยชนตอผู เรียนในการใชชีวิตในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

อุปกรณ 

1. กระดาษฟลิปชารท  2. ปากกาเคมี 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูท่ี 2.3  รูปแบบการส่ือสาร 

ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 2.3 รูปแบบการส่ือสาร 
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 รูปแบบการสื่อสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.3 

รูปแบบการส่ือสาร 

การตอบ 

คำถาม 

1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียน

คำตอบกับเพื่อน 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.3 เกณฑ 

- เขียนไดตรงประเด็นและชัดเจน 

ให 3 คะแนน 

- เขียนไดตรงประเด็นท่ีกำหนดไว 

ให 2 คะแนน 

- เขียนไมตรงประเด็น 

ไมมีการจัดระเบียบให 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

การแสดง 

พฤติกรรม 

ของผูเรียนแ

ตละคน 

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนใน 

กิจกรรม 

แบบบันทึก 

การสังเกต 

พฤติกรรม 

ผูเรียน 

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมรายบุคคล) 
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 รูปแบบการสื่อสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับระดับ

คะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

   ………………………/…………………………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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 รูปแบบการสื่อสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.3 
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รูปแบบการสื่อสารบนสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

 

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

       ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                        ตำแหนง…………………………………………………… 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.3 
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สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง กลุมคนท่ีมีความหลากหลายท้ังเช้ือชาติ เผาพันธุ วิถีชีวิต ความเช่ือ 

ศาสนา และประเพณีปฏิบัติท่ีมีความแตกตางกัน 

เนื่องมาจากกระบวนการคิดและสัญลักษณท่ีเกิดจากการสรางของวัฒนธรรม ปจจัยทางศาสนา 

เช้ือชาติ อายุ เพศ ชนช้ันทางสังคม และการศึกษา ซึ่งเปนตัวกำหนดใหบุคคลมีความคิด ความเช่ือ 

 ่  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบความรูที ่2.1 

ความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

โลกปจจุบันอยูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประชากร

หลายพันลานคนอาศัยอยูในหลายรอยประเทศ 

จึงมีความหลากหลาย (พหุ) ทางเชื ้อชาติและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

ว ัฒนธรรมที ่ปรากฏอยู บนโลกนี ้ม ีท ั ้งความ

แตกตางและคลายคลึงกัน เชน ประเทศอินเดีย 

    สำหรับในประเทศไทยนัน้  

เรามีวัฒนธรรมไทยเปนหลักของประเทศ แตใน

วัฒนธรรมไทยนั้น ก็อยู บนความหลากหลายและ

ความแตกตางของวัฒนธรรม เนื่องจากประเทศไทย

มีประชากรทั่วราชอาณาจักร จำนวน 63,878,267 

คน (สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2553 สำนักบริหาร

ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประกอบดวยกลุมคนไทยเชื้อสาย ไทย จีน ญวน 

ลาว เขมร ไทยทรงดำ ไทยพวน มลาย ู  ฯลฯ 

ซ ึ ่งเป นความหลากหลายทางเชื ้อชาติในสังคม 
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ใบความรูท่ี 2.2 เร่ือง สังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม 

และชาติพันธุสัมพันธ 

 สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง กลุมคนท่ีมีความหลากหลายท้ังเช้ือชาติ เผาพันธุ วิถีชีวิต 

ความเช่ือ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติท่ีมีความแตกตางกัน  

ชาติพันธุนิยม (ethnocentrism) 

คำวา "ชาติพันธุ น ิยม" หมายถึง ความโนมเอียงที ่จะอธิบายวาวัฒนธรรมของตนเองดีกวา 

เหนือกวาวัฒนธรรมคนอื่นโดยใชคานิยมและมาตรฐานท่ีมีอยูในวัฒนธรรมของตนเองเปนเครื่องวัด 

ความรูสึกแบบนี้มีอยูในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก แตมันแตกตางกันไปตามความรูสึกของคนในแตละ

วัฒนธรรม  

เร่ืองราวชาติพันธุนิยม 

 เหตุผลที ่ 1 เห็นวาวัฒนธรรมของเราดีกวาเหนือกวาวัฒนธรรมอื ่น เพราะอุปนิสัยหรือ                  

ความเคยชินของเรา เราอาศัยอยูในสังคมของเราที่เราพอใจ เราจึงรู สึกวาอุปนิสัยของสังคมอื่น ๆ                  

ดูแปลกแยกกวาและไมนาพอใจ เพราะวัฒนธรรมของเราไมเคยมีส่ิงเหลานี้เลย  

 เหตุผลที่ 2 เพราะพวกเขาไมเขาใจสถานการณทั้งหมดที่เกี่ยวของ เชนเดียวกัน ชาวอินเดีย

อาจรูสึกวา การเลือกคูครองกันเองอยางอิสระเสรีของคนอเมริกันมันแยมาก ดังนั้นจึงมักตัดสินการ

กระทำของคนตางวัฒนธรรมตามความรูสึกของเรา นั่นคือคานิยมของวัฒนธรรมและภูมิหลังของเราเอง  

 เหตุผลท่ี 3 เห็นวาทุกอยางในวัฒนธรรมเราดีกวากลุมอื่นๆ เพราะเราถูกสอนย้ำแลวย้ำเลาทุก

วัน เชน เราถูกสอนใหรักชาติและภักดีตอชาติของเรา "ชาติของเราดี ถูกตองที่สุด มันเปนวิถีชีวิตของ

เรา” ถาหยุดแคนั้นก็จะไมทำใหความรูสึกชาติพันธุนิยมเกิดข้ึนได  

ชาติพันธุสัมพันธ 

ชาติพันธุสัมพันธ หมายถึง คนท่ีรูเรื่องในความแตกตางทางวัฒนธรรมและมีความออนไหวตอวัฒนธรรมอื่น 

แตในขณะเดียวกันก็สามารถแยกแยะและสรางระยะกับบริบททางวัฒนธรรมทุก ๆ วัฒนธรรมหรือแมแตของ

ตนเองดวย กลาวคือเปนบุคคลท่ีเขาใจในวัฒนธรรมของตนเองอยางดี แตไมปดกั้นตัวเองท่ีจะคิดใครครวญ

วัฒนธรรม คานิยมและมุมมองท่ีมีตอโลกของตนเองใหเปนอิสระจากบริบททางวัฒนธรรม อื่น บุคคลนั้นเปน

สวนหนึ่งของบริบททางวัฒนธรรมของตนเองดวยเชนกัน 
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57 
ข้ัน I -You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.2 

 
ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 



 
 

 
 
 
 
 
 
ประเภทของการสื่อสาร 

       เมื่ออยูรวมกันต้ังแตสองคนข้ึนไป มนุษยเราจำเปนตองมีการส่ือสารกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกัน 

โดยสามารถแบงการส่ือสารออกเปนสองประเภทหลักๆ คือ 

1. Direct Communication การสื ่อสารแบบตรงไปตรงมา เนนคำพูดที ่กระชับ ตรงประเด็น 

มุงเนนความตองการหรือเปาหมายเปนหลัก (focus on target) 

2. Indirect Communication การสื่อสารทางออม มักเริ่มตนดวยการทักทาย พูดจาปราศรัยเรื่อง

ท่ัวไปกอน แลวคอยโนมๆเขาหาประเด็นท่ีตองการส่ือสาร วิธีการนี้ใหความสำคัญกับความสัมพันธระหวางคนท่ี

ส่ือสารกัน (focus on relation) แตขณะเดียวกันเมื่อคนเราอยูรวมกันในสังคมท่ีกวางข้ึน ยอมมีวิธีการส่ือสาร

ที่หลากหลายมากขึ้น ปจจัยท่ีสงผลตอความแตกตางของรูปแบบการสื ่อสาร อาจขึ้นอยูกับสถานการณ                      

หรือกาลเทศะ บุคลิกของแตละคน หรือพื้นหลังของวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตางกัน รวมทั้งเจตนาในการ

สื่อสารนั้น ๆดวย เชนตองการสื่อสารเพื่อใหไดสิ่งที่ตนตองการ เพื่อสรางความเขาใจ เพื่อสรางความสัมพันธ                         

หรือส่ือสารเพื่อแสดงอำนาจ เปนตน โดยสรุปได 9 ประเด็นหลัก ไดแก 

1.Self-Approving  ม่ันใจตนเอง  

เปนบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง เชื่อมั่นในความรูความสามารถของตนเอง เปนคนกลา

ตัดสินใจ ชอบเปนผูนำ เปนคนพูดตรงไปตรงมา แตอาจไมชอบรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   

2.Aggressive Communication สือ่สารแบบกาวราว ดุดัน 

คนประเภทนี้ใชคำพูดสั้นๆ กระชับแตดุดัน บางครั้งก็เปนการแสดงออกแบบกาวราวเมื ่อไมพอใจ                  

หรือเห็นวาความคิดของตนเองถูกกวา ตองการเอาชนะและไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได  

3.Talkative-Dramatic คนชางพูด  

เปนคนที่ใชคำพูดในการสื่อสารเปนหลัก ชางพูด หรือพูดมาก เจาบทเจากลอน  ชักแมน้ำทั้งหามาพูด 

หรือบางทีก็อาจจ้ำจี ้จ้ำไชจนคนอื่นรำคาญ แตหากพูดโดยไมใชอารมณ ก็จะเปนคนที่สื ่อสารทางออม 

สามารถสรางความสัมพันธกับผูอื่นได 

4. Helping ชวยเหลือเก้ือกูล   

เปนประเภทที่รักษาน้ำใจฝายตรงขามกอน ดวยการอาสาใหความชวยเหลือ ใหความรวมมือกับผูอื่น   

คนประเภทนี้มักเปนท่ีรักใคร ใคร ๆก็อยากคบหาสมาคม  

5.Altruistic เห็นแกผูอื่น   

คนประเภทนี้ รับฟงความเห็นและความตองการของผูอ ื ่นเปนหลัก  มีความเสียสละสูงในสังคม 

แตบางครั้งก็อาจเปนคนไมกลาแสดงออก และอาจถูกเอาเปรียบไดเพราะเอาแตยอมคนอื่น 

ใบความรูที ่2.3 รูปแบบการสื่อสาร 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.3 
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6. Needy-Dependent แลวแตผูอื่น 

ไมกลาตัดสินใจ ไมมีความมั่นใจในตนเอง ตองคอยปรึกษาและขอความเห็นจากผูอื ่นตลอดเวลา                 

มีความข้ีเกรงใจสูง 

7. Assertive - Controlling แนวแน- ชอบออกคำสั่ง 

มีคนที่มีความคิดแนวแน แตชอบออกคำสั่งตอผู อื ่น มีความเปนผูนำ แตถามากไปก็จะกลายเปน                   

คนบาอำนาจ ตองการส่ือสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือส่ิงท่ีตนเองตองการ  

8. Distance รักษาระยะหาง 

ตองศึกษาหาขอมูลกอนท่ีจะส่ือสารกับผูอื่น หรือเปนคนท่ีมักถอยออกหางจากกลุมหรือวงสนทนาเมื่อ

เห็นวาเริ่มมีความขัดแยง หรือไมเอาดวยเลยหากความเห็นไมตรงกัน เปนตน  

นอกจากแปดขอท่ีกลาวมาแลว ยังมีอีกหนึ่งการส่ือสาร คือ Body expression การแสดงออกทางกาย 

หรือภาษากาย สามารถส่ือสารไดหลายรูปแบบ ท้ังอารมณ ความรูสึก เชน ยิ้ม หัวเราะ หรือปรบมือ เมื่อชอบ

หรือเห็นดวย หรือแสดงออกถึงความไมพอใจดวยการทำทาสัญลักษณตาง ๆ เชน ชูกำปน ทำทามือปาดคอ 

หรือการชูนิ้วกลางแบบฝรั่งเปนตน รวมถึงการเงียบใสคู สนทนา ก็ถือเปนการสื่อสารชนิดหนึ่งดวยเชนกัน 

ทั้งนี้คนเราอาจมีบุคลิกในการสื่อสารไดหลายรูปแบบในคนเดียวกัน หรืออาจนอกเหนือจากที่กลาวมาก็ได 

ซึ ่งการสื่อสารแตละประเภทก็มีทั ้งขอดีและขอเสียในตัวเอง  แลวแตเราจะเลือกใชใหเหมาะกับบุคคล 

และกาลเทศะครับ 
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ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม 

ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการ 

เรียนรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

YOU สิทธิมนุษยชน 

และความ    

รับผิดชอบ 

สิทธิและหนาท่ี

ของปฏิญญา 

วาดวยสิทธิ 

มนุษยชนและ 

อนุสัญญาวา 

ดวยสิทธิเด็ก   

สามารถ 

ประยุกตใช 

ดวยความ 

คำนึงสิทธิ 

และความรับผิ

ดชอบในบทบา

ทหนาท่ี ของ 

ป.4 

ส 2.1  

ป.4/1 

ปฏิบัติตนเปน 

พลเมืองดีตามวิถี 

ประชาธิปไตยใน

ฐานะ 

สมาชิกท่ีดีของ 

ชุมชน 

ส 2.1 ป.4/2 

ปฏิบัติตนใน 

การเปนผูนำ 

และผูตามท่ีดี 

ส 2.1 ป.4/3 

วิเคราะหสิทธิ 

ป.4 

1.วิเคราะหสิทธิ

ข้ันพื้นฐานท่ีเด็ก

ทุกคนพึงจะไดรั

บตามหลักสิทธ ิ

เด็กและความ 

หลากหลายทาง 

เพศ 

2.วิเคราะห 

ศักยภาพของ 

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน

1.สิทธิเด็กข้ัน 

พื้นฐาน 

2.การวิเคราะห

ศักยภาพตนเอง 

3.การปฏิบัติ 

หนาท่ีตามวิถี 

วัฒนธรรม 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ 

ความหมายสิทธิข้ัน 

พื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึง 

จะไดรับตามหลัก 

สิทธิเด็กและความ 

หลากหลายทางเพศ  

ได 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ 

เครื่องมือการวิเคราะห

ศักยภาพของตนเอง 

(ความรู ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงานรวม 

1.ผูเรียนมีทักษะ 

การวิเคราะหสิทธิข้ัน

พื้นฐานท่ีเด็ก 

ทุกคนพึงจะไดรับตา

มหลักสิทธิเด็กและค

วามหลาก 

หลายทางเพศได 

2.ผูเรียนมีทักษะ 

ในการใชเครื่องมือ 

สำหรับการ 

วิเคราะหศักยภาพ 

ของตนเอง  

(ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ผูเรียนภูมิใจ

ในศักยภาพ

ของตนเองแ

ละพรอม 

ปฏิบัติตน 

ตามบทบาท

หนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

ตามวิถีประ 

ชาธิปไตยใน

ฐานะสมาชิก

ท่ีดีของกลุม 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม KSA (ระดับประถมศึกษาปท่ี 4) 
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ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม 

ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการ 

เรียนรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

ตนเองและ 

เคารพให 

เกียรติผูอื่น  

 

ข้ันพื้นฐานท่ี 

เด็กทุกคนพึงได 

รับตามกฎหมาย 

รวมกับผูอื่น 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

3.ปฏิบัติตนตาม

บทบาทหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ

ของแตละคน 

ตามวิถี 

วัฒนธรรมและ 

วิถีประชาธิปไตย

ในฐานะสมาชิก

ท่ีดีของชุมชน 

 

กับผูอื่น (บนฐานของ 

ประเด็นทางวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน) 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอื่น 

(บนฐานของประเด็น

ทางวัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก            จำนวน 7 ช่ัวโมง 

1. วิเคราะหสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงจะไดรับตามหลักสิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศ 

2. วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคนตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีวัฒนธรรมและ

วิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน  

ความคิดรวบยอด 

การเคารพ ใหเกียรติตนเอง ผู อื ่น บนฐานสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

สาระการเรียนรู 

 1. หลักสิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศ 

 2. ศักยภาพในการทำงานและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงจะไดรับตามหลัก

สิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศได และเขาใจเกี ่ยวกับเครื ่องมือการวิเคราะหศักยภาพของตนเอง 

(ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงานรวมกับผูอ ื ่น (บนฐานของประเด็นทาง

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน)  

2. ผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงจะไดรับตามหลักสิทธิเด็กและความ

หลากหลายทางเพศไดและมีทักษะในการใชเครื ่องมือสำหรับการวิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู 

ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงานรวมกับผูอื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน)  

3. ผูเรียนภูมิใจในศักยภาพของตนเองและพรอมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามวิถี

ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุม  

หนวยการเรยีนรูที่ 3 
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สิทธิมนุษยชนและความรบัผิดชอบ 



 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 3 ช่ัวโมง 

วิเคราะหสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงจะไดรับตามหลักสิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศ 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 หลักสิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เรียนรูและเขาใจสิทธิเด็กข้ันพื้นท่ีฐาน 4 องคประกอบ 

2. แยกแยะเนื้อหาองคประกอบ 4 ดานของสิทธิเด็กข้ันพื้นฐานได 

3. สามารถวิเคราะหสิทธิของตนเองท่ีไดและท่ีขาด 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

  

 

1. ผู สอนใหผู เรียนยืนรวมกันเปนกลุมหนาชั ้นเรียน โดยผูสอนจะมีคำถามแลวใหผูเรียน

ตัดสินใจเลือกยืนอยูบริเวณท่ีตรงกับความคิดความรูสึกของผูเรียนมากท่ีสุด จากคำถามตอไปนี้  

 1.1 อาหารในบานใครเปนคนหามา พอแม คนขางนอก ตัวเรา 

 1.2 เวลาเจ็บปวย ไดรับยาหรือ กินยาสมุนไพรอยูบาน 

 1.3 เวลาโดนแกลงในหอง รูสึกเฉย ๆ ตลก หัวเราะ หรือ ไปหามคนที่แกลงใหหยุด

แกลงเพื่อน  

 1.4 เวลาโดนทำรายคนท่ีปกปองเราคนแรก เปนใคร ครู พอแม หรือผูนำศาสนา 

 1.5 นอกจากเรียนที่โรงเรียน ผูเรียนไดไปเรียนนอกโรงเรียนที่ไหนบาง ชุมชน วัด 

แหลงเรียนรู 

 1.6 ผูเรียนเคยเรียนรูภาษาแมหรือไม เคยเรียนรู ไมเคยเรียนรู 

 1.7 เคยรวมพิธีกรรมตามวัฒนธรรมในชุมชนบอยแคไหน บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย 

 1.8 ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกหัวหนาหองหรือไม มีสวนรวม ไมมีสวนรวม 

 1.9 การกำหนดเพศเปนหนาท่ีของใคร ธรรมชาติ พอแม หมอ 

 1.10 ผูเรียนคิดวาผูชายทอผาไดหรือไมได  

 2. ผูสอนถามคำถามทีละคำถามและใหผูเรียนเลือกยืนทีละคำถามหลังจากท่ีผูเรียน

ตัดสินใจยืนจุดใดจุดหนึ่งแลวใหผูสอนสุมใหผูเรียนอธิบายเหตุผลท่ีเลือกยืนโดยไมตัดสินวาผิดหรือถูก 

ในการสุมนั้นไมใหซ้ำคนเดิม พยายามใหผูเรียนอธิบายใหครบทุกคน  

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 
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สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

  

  1. ผูสอนนำการดใบความรูที่ 3.1 เรื่องหลักสิทธิเด็ก วางไวตรงกลางหองโดยที่แบงออกเปน 

2 ชุด หรือตามความเหมาะสม ซึ่ง 1 ชุด ประกอบดวยการดความรูทั้ง 4 ดาน คือ การดความรูสิทธิเด็กดาน

การ มีชีวิตรอด การพัฒนา การปกปองคุมครอง และการมีสวนรวม  

 2. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 กลุมตามการดความรูและใหผูเรียนแตละกลุมจับกลุม

การดความรูใหอยูในกลุมเดียวกันหรือท่ีคิดวาเปนการดท่ีตองอยูในกลุมเดียวกันโดยท่ีทุกคนในกลุมตองมีสวน

รวมในการจัดวาง 

 3. แตละกลุมนำเสนอผลการจับกลุมการดของตนเองโดยใหกลุ มที่ยังไมไดนำเสนอมารวม

แลกเปล่ียนดวยวา การจับกลุมการดความรูถูกตองหรือวาการดความรูบางการดอาจจะอยูในหลายกลุม ผูสอน

ชวยตรวจสอบความถูกตอง ทำสลับกันจนครบท้ัง 2 กลุม หรือตามความเหมาะสม 

 4. สุมใหผูเรียนหยิบการดความรูเรื่อง หลักสิทธิเด็กท่ีจับกลุมไวมาอานใหเพื่อนฟง มีเงื่อนไข

วาเพื่อนหามจดลงในกระดาษ  

 5. ใหผูเรียนนั่งเปนครึ่งวงกลม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ในประเด็นหลักสิทธิเด็ก 

 5.1 ความรูสึกของตนเอง รูสึกอยางไรบางกับการไดเรียนรู 

 5.2 ส่ิงท่ีตนเองไดเรียนรูจากตนเองและผูอื่น 

 5.3 แนวทางในการนำไปประยุกตหรือปรับใชกับตนเองและสังคม 

 5.4 สิทธิอะไรท่ีไดรับแลวและสิทธิอะไรท่ีตนเองขาด 

 6. จากนั้นผูสอนใหผูเรียนทำ ใบงานที่ 3.1 เรื่อง สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนลงมือทำซึ่ง

เปนการจับคูภาพกับหลักสิทธิเด็กท้ัง 4 ดาน  

  

 

 

  1. สิทธิเด็กข้ันพื้นฐานมี 4 ดาน แตละดานสำคัญอยางไร ทำไมตองมี การอยูรอด การพัฒนา 

การปกปองคุมครอง การมีสวนรวม หากรางกายหรือจิตใจรวมถึงวัฒนธรรมของเราถูกละเมิดจะสงผลตอ

อะไรบาง 

 2. สิทธิเหลานี ้ถาขาดหายไปใครมีหนาที่จะตองเติมเต็ม ครู ผู ปกครอง ผู เรียน ผานการ

เรียกรอง รณรงค  

  3. สิทธิเรื่องของบทบาทหญิงชาย และความเทาเทียม 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

คำถามชวนคุยแลกเปลี่ยน 

1. หลักสิทธิเด็กท้ัง 4 ดานผูเรียนคิดวาดานใดมีความสำคัญมากท่ีสุด 

2. การเลือกเรียนรู (ประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน (ดนตรี จักสาน ทอผา การละเลน 

พืชผักพื้นบาน) เปนสิทธิดานในดานใดของหลักการสิทธิเด็ก 

3. คำพูดลักษณะใดท่ีพูดแลวจะทำรายหรือกระทบตอจิตใจผูอื่น 

4. คิดวาสิทธิในการเลือกเพศเปนสิทธิของใคร 

สื่อการเรียนรู/อุปกรณ 

 1. กระดาษ A4 

2. ปากกา/ดินสอ 

3. ประเด็นคำถาม/ประเด็นส่ิงท่ีตองสังเกต 

4. การดความรูเรื่อง หลักการสิทธิเด็ก 4 ดาน 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง หลักสิทธิเด็กข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรอธิบายกติกาและขอตกลงการเลน 

   ใหชัดเจน หามลอเลียนเพื่อน 

2. ควรรักษาเวลา 

3. การอำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดมี

สวนรวมในการพูดคุยแลกเปล่ียนอยางท่ัวถึง 

4. ความเขาใจในเรื่องของภาษา 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 3.1  

เรื่องหลักสิทธิ 

เด็กข้ันพื้นฐาน 

การตอบ 

คำถาม 

1.ใหผูเรียนจับคูรูปภาพ

กับขอความหลักสิทธิ 

เด็กข้ันพื้นฐาน 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 3.1 -จับคูรูปภาพกับหลักสิทธิเด็กถูกตอง 

4 ขอ ให 3 คะแนน 

-จับคูรูปภาพกับหลักสิทธิเด็กถูกตอง 

3 ขอ ให 2 คะแนน 

-จับคูรูปภาพกับหลักสิทธิเด็กถูกตอง 

2 ขอ ให 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

กิจกรรม  

จับกลุมการดความ

รู หลักสิทธิเด็ก 

การจับกลุมและเรี

ยงลำดับการด 

ความรู 

1. สอนแบงการดความรู

ออกเปน 2 ชุด  

2. แบงกลุมผูเรียนตาม

การดความรูและ ให

ผูเรียนแตละกลุมเรียง

การดความรู ใหครบ 

ท้ัง 4 ดาน 

3. ผูสอนตรวจสอบ

ความถูกตอง 

การดความรู จับกลุมการดความรูหลักสิทธิเด็กถูก

ตอง 4 ดานให 3 คะแนน 

 

จับกลุมการดความรูหลักสิทธิเด็กถูก

ตอง 3 ดานให 2 คะแนน 

 

จับกลุมการดความรูหลักสิทธิเด็กถูก

ตอง 2 ดานให 1 คะแนน 

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบสังเกตพฤติกร

รมผูเรียนเปนรายบุ

คคล 

การแสดง 

พฤติกรรม 

ของผูเรียน 

แตละคน ระหวาง 

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการม ี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนใน 

กิจกรรม 

แบบบันทึก 

การสังเกต 

พฤติกรรม 

ผูเรียนราย 

บุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑการประเมินอยูในแบบบันทึก

สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน) 
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สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับ

ระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

                                                                ………………………/…………………………/……………… 
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หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

        ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด การทำงานรวมกับผูอื่นตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงานรวมกับผูอื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

  ศักยภาพในการทำงาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน (ความสามารถ ความถนัด ความคิด การทำงานรวมกับผูอื่น) 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

ผู สอนอธิบายประเด็นวัฒนธรรมที ่โรงเรียนเลือกถึงที ่มาและความสำคัญว าทำไมโรงเรียน 

เลือกประเด็นวัฒนธรรมนั้น ๆ  ทำไมถึงเลือก มีใครบางที่เกี่ยวของ ใครบางจะมามีสวนรวมในการเรียนรูหรือ

ถายทอดความรูโดยผูสอนเชิญผูรูในประเด็นวัฒนธรรมที่โรงเรียนเลือกมาดวยเพื่อมาใหความรู เลาเรื่องราว

วัฒนธรรมใหผูเรียนฟงแลวผูสอนสอบถามผูเรียนดังนี้  

 1. ความถนัดในประเด็นวัฒนธรรมแตละโรงเรียน (ความถนัดคืออะไร)  

 ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัดและความชอบ 

 2. ความชอบในประเด็นวัฒนธรรมแตละโรงเรียน (ความชอบคืออะไร) 

  ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัดและความชอบ 

 ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรูศักยภาพของตัวเรากับการเรียนรูวัฒนธรรมที่โรงเรียนเลือกวาใครมี 

ความสามารถ ความถนัดหรือความชอบ อยางไรบางเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไมใหหายไป  

  

 

1. แบงกลุมผูเรียนจำนวนเทาๆ กัน โดยใชเกมสีท่ีชอบ 

ผูสอนกำหนดสีพรอมกับกำหนดจุดของแตละสีเพื่อใหผู เรียนไปยืนตามสีที่ตนเองชอบ เชน สีแดง 

สีเขียว สีขาว สีดำ สีชมพู 

  - ใหผูเรียนเลือกสีท่ีชอบใครชอบสีอะไร ไปไปรวมกลุมอยูดวยกัน 

  - ผูสอนถามผูเรียนวาทำไมตองชอบสีท่ีเลือกเพราะอะไร 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 
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การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 



 
 

 

 

  - ผูสอนตองสังเกตจำนวนของแตละกลุมมีความเหมาะสมหรือไมหากจำนวนมากไป

หรือนอยไปผูสอนตองเฉล่ีย ใหแตละกลุมเทา ๆ กันหรือใกลเคียงกัน 

 2. ผู สอนใหผู เรียนทำใบงานที่ 3.2 ศักยภาพของตนเอง พรอมกับสีใหแตละกลุม (สีแดง 

สีเขียว สีฟา สีขาว)  

 3. ผูสอนช้ีแจงข้ันตอนการวาดลูกโปงและความหมายของแตละสี (ตารางประเด็นวัฒนธรรม) 

 1. สีแดง นักคิดวางแผน   

 2. สีเขียว นักสรางทีม   

 3. สีฟา นักปฏิบัติ   

 4. สีขาว นักสันทนาการ  

 4. ใหผูเรียนระบายสีลูกโปงตามความถนัดของตนเองแตละดานมีความถนัดดานใดมากท่ีสุด

ใหระบายสีลูกโปง สีนั้นใหใหญกวาสีอื่น ๆ ตามลำดับ ความสามารถและความถนัดมีความถนัดนอยสีใดก็

ระบายสีนั้นใหเล็กท่ีสุด 

 5. ผูเรียนแลกเปล่ียนภายในกลุมวาทำไมระบายสีลูกโปงสีนั้นตองใหญท่ีสุดและสีท่ีเหลือเล็ก

ลงมาตามลำดับจนถึงลูกโปงสีท่ีเล็กท่ีสุดโดยท่ีทุกคนในกลุมตองแลกเปล่ียนจนครบทุกคน 

 6. ใหตัวแทนกลุมนำเสนอในกลุมใหญวา กลุมตนเองมีลูกโปงสีใดท่ีใหญท่ีสุดและลูกโปงสีใด 

ท่ีเล็กท่ีสุดพรอมบอกเหตุผล 

 7. ผูสอนสรุปและเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคและการทำกิจกรรม 

 (เพื่อใหผูเรียนไดคนหาความความสามารถและความถนัดท่ีมีอยูในตัวแลวทำความถนัดของ

แตละคนสรางสรรคเรื่องราวของวัฒนธรรมท่ีโรงเรยีนเลือก)  
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การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 



 
 

 

 

 

ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 
โรงเรียน การวิเคราะหศักยภาพของตนเอง 

เตหนา โรงเรียนบานหวยกระทิง 

และโรงเรยีน ตชด. 

ทานผูหญิงทวีมณีนุตร 

นักคิดวางแผน คือ ผูเรียนท่ีมีความถนัดในเรื่องการวางแผนการ

ดำเนินงาน การออกแบบเครื่องดนตรี เตหนา แตงเพลง  

นักสรางทีม คือ ผูเรียนมีความถนัดในการรวมกลุมเพื่อนใหสามารถ

ทำงาน รวมกันได เปนผูประสาน 

นักปฏิบัติ คือ ผูเรียนท่ีมีความถนัดในการเลนดนตรี ทำตามคำส่ังท่ี

หัวหนากลุมออกคำส่ัง  ทำเครื่องดนตรีเตหนา 

นักสันทนาการ คือ ผูเรียนท่ีมีความถนัดในดานการรองเพลง 

และการสรางความสนุกสนานใหกับคนในกลุม  

จักสาน-ทอผา โรงเรียนบานส่ีหลัง 

โรงเรียนบานสามหมื่นหองเรียน

สาขาบานหวยขนุน และ 

Morning glory 2 

นักคิดวางแผน  คือ ผูเรียนท่ีมีความถนัดในเรื่องการวางแผนการ

ดำเนินงาน ออกแบบการทอผา จักสาน 

นักสรางทีม คือ ผูเรียนมีความถนัดในการรวมกลุมเพื่อนใหสามารถ

ทำงานรวมกันได เปนผูประสาน 

นักปฏิบัติ  คือ คนทอผา ทำตามข้ันตอนการทอผาท่ีครูหรือครูผูรูและ

เพื่อน ๆใหทำ คนจักสาน ทำตามข้ันตอนการจักสานท่ีครูหรือครูผูรูและ

เพื่อน ๆ ใหทำ 

 นักสันทนาการ คือ คนคอยสรางความสนุกสนาน สราง 

พืชผักพื้นบาน โรงเรียนบานแมกึ๊ดสามทา 

โรงเรียนบานปาไรเหนือ 

นักคิดวางแผน คือ วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบแปลงผักให

เหมาะสมกับบริบทและพื้นท่ี  

นักสรางทีม คือ คอยประสานงานกับเพื่อนๆ รวมเพื่อนในการดำเนิน

กิจกรรม  

นักปฏิบัติ  คือ ทำตามคำส่ังท่ีไดรับมอบหมาย (คัดแยกเมล็ด ปลูก ดูแล 

เก็บเกี่ยว ขาย) 

นักสันทนาการ คือ มีหนาท่ีสรางบรรยากาศในการเรียนรู 

สรางความสนุกสนานใหกับเพื่อนๆ มีความสามารถในการเชิญชวนหรือ

ดึงดูดความสนใจไดดี 
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ระบำเกลียว 

เชือก 

โรงเรียนบานพะเดะ นักคิดวางแผน คือ คิดวางแผนการดำเนินงาน (จำนวนอุปกรณ จำนวน

ผูเลน ออกแบบทาเตน ออกแบบชุดการแตงกาย แตงเนื้อเพลง) 

นักสรางทีม คือ ประสานงานกับเพื่อน นักดนตรี นักเตน คนรอง  

นักปฏิบัติ คือ ทำตามคำส่ังท่ีไดรับมอบหมาย (คนรองคนเตน 

คนเลนดนตรีประกอบ) 

นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสรางบรรยากาศใหมีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน  

อาหารและขนม

พื้นบาน 

Morning glory 1 นักคิดวางแผน คือ คนท่ีคิดวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบ

เมนูอาหาร ทำขอมูลสวนประกอบหรือวัตถุดิบของอาหาร  

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยรวมกลุมเพื่อน ๆ ทำกิจกรรม ประสานงาน 

คนหาผูรูเรื่องของอาหารและขนม 

นักปฏิบัติ คือ ลงมือทำตามแผนท่ีวางไว ทำอาหาร ขนมตามท่ีคิดเมนูไว 

นักสันทนาการ คือ คอยกระตุนสรางความมั่นใจใหเพื่อน สรางรอยยิ้ม 

ความสนุกสนาน หากิจกรรมมาชวยในการเรียน 

หองภูมิปญญา โรงเรียน ตชด. บานถ้ำเสือ นักคิดวางแผน คือ วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบผังหองภูมิปญญา

การจัดวางหอง รายการของท่ีจะจัดแสดง  

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยรวมกลุมเพื่อน ผูรู ใหเขารวมกิจกรรมท่ี

วางแผนไว ประสานงานกับเพื่อน ๆ 

นักปฏิบัติ คือ คนท่ีทำตามแผนท่ีวางไว จัดหรือสรางหองภูมิปญญา 

จัดวางของในหองภูมิปญญา 

นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหสนุกสนาน 

คอยตอนรับผูเขาชมหองภูมิปญญา 

ขาวมง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นักคิดวางแผน คือ คิดวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบไรขาว 

กำหนดพื้นท่ี วางสวนประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับขาวหรือไรขาวมง 

คิดบทธา หรือเพลงเกี่ยวกับขาวไร 

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยกระตุนเพื่อน ประสานงานหรือรวมกลุมเพื่อน

ในการทำกิจกรรม 

นักปฏิบัติ คือ คนท่ีทำตามแผนการดำเนินงานท่ีวางไว 

ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนการเรียนรูเรื่องขาวมง 

นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสรางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 

เปนผูนำในการรองบทธา หรือเพลงเกี่ยวกับขาวมง 

คอยใหความรูกับผูเขาชมกิจกรรม 
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การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 



 
 

ข้ันสรุปบทเรียน 

รำตง 

กระทบไมไผ 

และ ฮิปฮอป 

ศูนยการเรียนรูซูแมคี นักคิดวางแผน คือ คนท่ีคิดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

คิดออกแบบทาเตน คนหาเพลงประกอบหรือแตงเพลง 

ออกแบบจำนวนไผท่ีจะตองใชจำนวนเทาไหร 

จำนวนคนกีค่นในการแสดงหรือทำกิจกรรม 

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยประสานงาน 

คนหาคนท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีวางไว 

นักปฏิบัติ คือ คนท่ีลงมือทำตามแผนท่ีวางไวแตละการแสดง คนรอง 

คนเตน  

นักสันทนาการ คือ คนท่ีเชิญชวนผูคนใหเขารวมกิจกรรมเพื่อมารับชม

การแสดง สรางรอยยิ้ม ความสนุกสนานใหกับบุคคลภายนอก 

 

 

 

  ผูสอนรวมแลกเปล่ียนกับผูเรียนโดยมีคำถามดังนี้ 

   1. ผูเรียนคิดวาจะใชความถนัดของตนเองทำประโยชนใหกับประเด็นวัฒนธรรมของ

โรงเรียน ชุมชนอยางไรบาง 

  2. ผูเรียนจะทำอยางไรใหลูกโปงท่ีเล็กท่ีสุดจะทำใหเปนลูกใหญข้ึนเพื่อพัฒนาหรือ

เพิ่มศักยภาพตนเอง 

 ทุกคนมีความถนัด ความชอบ ความสามารถที่ไมเหมือนกัน มีความแตกตางกันจึงทำให

ศักยภาพในการทำงานของคนในสังคมของเราไมมีคนที่มีความถนัดทุกดานทุกคนแตหากคนที่มีความถนัด

หลาย ๆ ดานมาชวยเสริมสรางเสริมพลังใหทีมก็ทำตามเปาหมายที่วางไวไดสำเร็จและมีความเขมแข็งดังนั้น 

เราถึงตองคนหาศักยภาพของตนเองเพื่อท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกใหทุกคนมีสวนรวมสรางพลังใหวั

ฒนธรรมของเราเดินไปขางหนาใหพรอมกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สื่ออุปกรณ 

 1. การดใบความรูท่ี 3.1 เรื่องหลักสิทธิเด็ก  

 2. สีแดง สีเขียว สีฟา สีขาว 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 3.2 เรื่อง ศักยภาพของตนเอง 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3.2 

 

75 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรอธิบายกติกาและหัวขอใหชัดเจน 

2. การอำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดมี     

              สวนรวมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอยาง    

              ท่ัวถึง 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 3.2 

เรื่องศักยภาพของตนเอง 

จากการทำ 

กิจกรรมการ 

เรียนรู 

1.ใหผูเรียนอธิบายความ

ถนัดของตนเองในใบงาน 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 3.2 -ผูเรียนอธิบายสามารถ 

ใชความถนัดของตนเอ

งทำงานรวมกับผูอื่นได 

ให 3 คะแนน 

-ผูเรียนอธิบายไดวาลูก 

โปงสีใดแทนความถนัด

ดานใดให 2 คะแนน 

ผูเรียนบอกไดวาลูกโปง

สีใดมีขนาดใหญท่ีสุด 

และลูกใดมีขนาดเล็กท่ี

สุดให 1 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

การแสดง 

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละ 

คนระหวาง 

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ 

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนใน 

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ   

สังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

   ………………………/…………………………/……………… 
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เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

  

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน  

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคน ตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตยใน

ฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เปนการเปดใจตัวเองในการเรียนรูผูอื่น 

2. การคำนึงถึงการปฏิบัติและส่ือสารกับผูอื่น 

3. ลักษณะของการเปนผูนำ ผูตามท่ีดี ตามหลักวิถีประชาธิปไตย 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

ผูสอนตั้งคำถามกับผูเรียนเรื่อง ผูนำคืออะไร บทบาทหนาที่คืออะไร การเปนผูนำและบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบ เชน หัวหนาหองมีหนาท่ีทำอะไร หัวหนาครอบครัวมีหนาท่ีทำอะไร และการเปนผูนำท่ีดีควร

เปนอยางไร ผูสอนใหผูเรียนเรียนรูผานกิจกรรม  

หลับตาพาเดิน (ผูสอนวางใบความรูท่ี 3.3 เรื่อง คุณสมบัติของการเปนผูนำผูตามท่ีดี ไวตามสถานท่ีท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู) 

1. ผูเรียนจับคู 2 คน ตามความเหมาะสมของชวงวัยหรือระดับช้ัน (ผูหญิงหรือผูชายจับคูกันได) 

2. ใหเลือกวาใครจะเปนผูนำ ผูตามกอน จากนั้นใหผูตามหลับตา 

3. ใหผูนำใชนิ้วช้ีแตะลงท่ีนิ้วช้ีของผูตาม และนำเดิน จากนั้นผูสอนส่ังใหหยุด 

4. หยุดท่ีใบความรูใดใหผูตามอานใหเพื่อนฟง 1 รอบ 

5. สลับบทบาทกัน 

อภิปรายแลกเปลี่ยน 

1. ความรูสึกของคนเปนผูนำ – ผูตาม ในแตละกิจกรรม 

2. ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดอยางไร 

3. Stop and go เปนชุดกิจกรรม ประกอบไปดวยกิจกรรมหลับตาพาเดิน กิจกรรมกระจกเงาและ 

กิจกรรมเดินนำเดินตาม ซึ่งกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรมจะฝกใหผูเรียนรูหนาท่ีของตนเอง เปนผูนำ ผูตามท่ีดี เขาใจ 

และเห็นใจผูอื่น  
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พยายามใหทุกกลุมมีท้ังผูหญิงและผูชาย 

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการเรียนรู 

 

 

 

 

  1. ใหผูเรียนจับกลุมตามความเหมาะสมโดยใชเกมรวมเหรียญ ผูหญิงมีคา 1 บาท ผูชายมีคา 

2 บาท อาจจะสลับคาของเหรียญไดเพื่อใหเกิดความเทาเทียมของหญิง ชาย 

  2. ใหผูเรียนรวมเงินตามจำนวนที่ผูสอนกำหนดเพื่อใหผูเรียนเขากลุมในกลุมตองมีทั้งผูหญิง

ผูชายและตองมีคนถนัดเปน นักคิดวางแผน นักสรางทีม นักปฏิบัติ และนักสันทนาการ ภายในกลุม 

  3. เมื่อไดกลุมแลวครูอธิบายใหผูเรียนวางแผนการทำงานภายในกลุมโดยทุกคนมีหนาท่ี นัก

คิดวางแผน นักสรางทีม นักปฏิบัติ และนักสันทนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนสรางความเขาใจ ใชความถนัดของ

ตนเองในการวางแผนการทำงานเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกอยางไร 

  4. ผูเรียนนำเสนอแผนงานของตนเองพรอมกับบทบาทหนาที่ของแตละคนพรอมใหเพื ่อน

กลุมอื่นไดสะทอนแผนงานของกลุมท่ีนำเสนอตองเพิ่มเติมหรือปรับตรงไหน 

  5. ผูสอนสะทอนการนำเสนอแผนการดำเนินงานของทุกกลุมโดยการเสริมพลังในการทำงาน

กลุมใหกับผูเรียนไมตัดสินวาผิดหรือถูกกิจกรรมถือเปนการเรียนรูรวมกันและนำแผนงานท่ีผูเรียนไดวางแผนไว

ไปทำกิจกรรมในการเรียนรู ICE ในข้ัน YOU – WE ตอไป 

  

 

 

 1. ใหผูเรียนทบทวนโดยการอานใบความรูอีกครั้งพรอมกันแลวเปรียบเทียบกับบทบาทหนาท่ี

ของผูเรียนในปจจุบันเปนอยางไร  

  2. หากวัฒนธรรมมีผู นำหรือผู ถายทอดที่ดีวัฒนธรรมจะคงอยูตอไป แตหากผูนำหรือผู

ถายทอดในทางท่ีผิดจะเกิดการเขาใจผิดในเรื่องของวัฒนธรรมอื่น ๆ ไปดวย 

อุปกรณ 

 1. กระดาษฟลิปชารท  2. ปากกาเคมี 

ช้ินงาน 

แผนการดำเนินงานกับการเรียนรูวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือก 
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การปฏิบัติหนาท่ีตามวิถีวัฒนธรรม 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แผนการดำเน ินงานกับ 

การเรียนรูวัฒนธรรมท่ีโรง

เรียนเลือก 

การตอบคำถาม 1. ใหวาดภาพและ 

เขียนอธิบายหนาท่ี

ของตนเองกับการ 

เขารวมกิจกรรม 

2. ตรวจใบงาน 

แผนการ 

ดำเนินงานกับ

การเรียนรู 

วัฒนธรรมท่ี 

โรงเรียนเลือก 

 

- ผูเรียนเขียนอธิบายแผน 

งานมีความเช่ือมโยงกับ 

ประเด็นวัฒนธรรมและ 

สามารถนำเสนอหนาช้ัน 

เรียนไดให 3 คะแนน 
 

-ผูเรียนอธิบายหนาท่ีของ 

ตนเองไดวาทำอะไรใน 

กิจกรรมนั้น ๆ  

ให 2 คะแนน 
 

- ผูเรียนมีสวนในการคิด 

กิจกรรมหรือแผนงาน             

ให 1 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

แบบส ั ง เกตพฤต ิกรรม 

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติก

รรมของผูเรียนแ

ตละคนระหวาง

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม 

การมีสวนรวมในช้ัน 

เรียนเพื่อวัดและ 

จดบันทึก 

ความต้ังในการ 

เรียนการตอบ 

คำถาม 

การใหความรวมมือ

กับเพื่อนและผูสอน

ในกิจกรรม 

แบบบันทึก 

การสังเกต 

พฤติกรรม 

ผูเรียน 

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 

   

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผูประเมิน 

  ………………………/…………………………/……………… 
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เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

  

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง………………………………………………… 
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สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 
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หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

89 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 
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 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 
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หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

96 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

98 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

100 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

101 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิในการพัฒนา 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

102 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

103 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

105 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

107 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

108 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

109 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

110 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

111 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

112 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

113 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

114 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

115 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

116 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิในการปกปองคุมครอง 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

117 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

118 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

119 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

120 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

121 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

122 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

123 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

124 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

125 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

126 
   ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

127 
ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

128 
ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

129 
ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 130 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิในการมีสวนรวม 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

131 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 
ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 
สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

133 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

134 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

135 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 
สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

136 
ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 สิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

 

137 
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ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัด ความชอบ 

 

ความถนัด 
 ความถนัด คือ ส่ิงท่ีเราทำไดดี เปนทักษะท่ีสามารถฝกฝนและพัฒนาไดอีก 

ตองเรียนรูมาแลวสามารถทำไดดีเปน 

ศักยภาพเฉพาะดานของบุคคลท่ีทำใหการฝกฝนหรือการเรียนรูเปนไปไดเต็มตาม ความสามารถของบุคคลนั้น 

และยังเปนความสามารถทางการรูคิดใด ๆ 

ท่ีอาจทำนายความสามารถท่ีเรียนรูในความสำเร็จท่ีเปนไปไดในอนาคต “ย้ำตรงท่ีวาทำไดดี 

ถึงจะเรียกวาเปนความถนัด ซึ่งเราอาจชอบหรือไมก็ได” 

 

ความชอบ  
 ความชอบ คือ ความรูสึก เรื่องบางเรื่องเราแครูสึกชอบ สิ่งที่เราทำแลว มีความสุขเปนสิ่งที่เราสนใจ 

อาจจะทำได  ด ี หร ื อทำได  ไม  ด ี ก ็ ได   แต  เ ร ามี ความส ุ ขท ี ่ จะทำถ ึ งแม  จะ เป นส ิ ่ งท ี ่ เ รา ไม ถนัด 

แตถาเปนส่ิงทีชอบก็จะทำใหเรามีแรงขับในการจะเรียนรูส่ิงเหลานั้น และฝกฝน อยางเต็มใจเชน ชอบรองเพลง 

แตไมแปลวาจะรองเพลงเพราะ ฉะนั้นส่ิงท่ีมันไมใช หรือส่ิงท่ีเราไมชอบอาจสงผลใหเราไมถนัดได 
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ใบความรู 3.3 คุณสมบัติของการเปนผูนำผูตามท่ีดี 

 

คุณสมบัติของการเปนผูนำท่ีดี 

ทุกโอกาสสามารถเกิดขึ ้นไดเสมอ ทุกคุณสมบัติก็สามารถที ่จะเรียนรู และนำมาใชไดเชนกัน 

แลวการเปนผูนำท่ีดีนั้นก็ควรมีคุณสมบัติเหลานี้ 

1. ตองมีผูตามท่ีดี 

มีคนกลาวเสมอวาการท่ีจะเปน “ผูนำ” ไดยอมตองมี “ผูตาม” เสมอ เพราะการเปนผูนำไมไดอยูหรือ

ทำงานเพียงคนเดียว ผูนำท่ีสรางความนาเช่ือถือ ทำใหคนอื่นเคารพนับถือ หรือยอมเช่ือฟงได ก็ยอมมีสภาวะ

ผูนำท่ีดี และเมื่อมีผูตามท่ีดี มีความสามารถ ก็จะสะทอนไดวาเปนผูนำท่ีดี มีความสามารถ ไดเชนกัน 

2. สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นได 

 ผูนำตองสามารถสรางแรงบันดาลใจ ตลอดจนกระตุนใหคนอื่นเกิดแรงใจในการทำงานได สามารถท่ี

จะผลักดันใหงานนั้นกาวหนาไดดี และทำใหงานประสบความสำเร็จไดงายขึ้นดวย ผูนำที่สามารถสรางแรง

บันดาลใจที่ดีใหกับผูตามได จะทำใหผูตามเกิดความเชื่อมั่น ทำงานไดอยางไมกังวล และมีคนอยูเคียงขางเขา

เสมอ 

3. ตองเปนผูตามท่ีดี 

 การเปนผูตามที่ดียอมทำใหเขาใจการเปนบทบาทผูนำที่ดีไดเชนกัน การเปนผูตามมากอนจะทำให

เขาใจฐานะเบื้องลาง เมื่อกาวไปสูความเปนผูนำก็จะเขาใจผูตามไดมากขึ้น ตัดสินใจอะไรใหเหมาะสมกับทุก

ฝายได ขณะเดียวกันการเปนผูตามท่ีดีก็อาจหมายถึงการรับฟงท่ีดีดวย หากลูกนองเสนอในส่ิงท่ีดีกวา แกปญหา

ไดมากกวา การเปนผูตามท่ีดี รับฟงคนอื่น จะทำใหเรานำทางเลือกท่ีดีกวามาปฏิบัติใหเห็นผลดีได แตหากเรา

ไมยอมที่จะเปนผูตาม เอาความคิดของตนเองเปนใหญ ก็อาจมองไมเห็นหนทางอื่นที่ดีกวา เพราะปดกั้น                  

ต้ังแตตน 

4. มีเปาหมายท่ีชัดเจน 

 ผูนำที่ดีควรมีการวางเปาหมายเปน และชัดเจนในเปาหมาย ผูนำที่มีเปาหมายชัดเจนจะสามารถ

ส่ือสารกับลูกนองใหมองเห็นเปาหมายเดียวกันได และนำลูกนองไปสูเปาหมายไดดี ประสบความสำเร็จในการ

บรรลุเปาหมาย ผูนำท่ีขาดเปาหมายท่ีชัดเจน ก็เหมือนเรือท่ีแลนอยูในมหาสมุทรอยางไรจุดหมายและทิศทาง 

5. สรางใหเกิดความรวมมือ 

 การทำงานเปนทีมนั้นสำคัญ การเปนผูนำที่ดีนั้นควรสามารถสรางใหทุกคนเกิดความรวมมือกันได 

เมื่อทุกคนรวมแรง รวมใจ รวมมือ ก็จะทำใหการทำงานประสบความสำเร็จได หากผูนำที่มีแตการบาอำนาจ 

ไมมีพลังในการสร างความร วมมือ การทำงานก็จะไปคนละทิศคนละทาง ไมมีทิศทางร วมที ่ช ัดเจน 

ความสำเรจ็ก็เลือนลางไปได 
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6. มีวิสัยทัศนและรักการเรียนรูสิ่งใหม 

 ผูนำท่ีดีนอกจากจะมีเปาหมายท่ีชัดเจนแลวควรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล การมีวิสัยทัศนท่ีดีและกวางไกล

นั้นจะทำใหสามารถนำทีมตลอดจนพาลูกนองไปในทิศทางท่ีดีและเหมาะสมได เห็นอนาคตท่ีไกลวา และทำให

ทีมกาวหนาไดไกลกวา ผูนำที่ขาดวิสัยทัศนก็อาจทำใหการทำงานของทีมย่ำอยูกับที่ได หรือการทำงานไมเกิด

ประโยชนในระยะยาว หรือแมแตมองไมเห็นหนทางในการพัฒนาตลอดจนทำสิ่งที่ตนรับผิดชอบอยูใหประสบ

ความสำเรจ็หรือดีข้ึนได การเปดรับส่ิงใหมๆ ก็ทำใหเราคนพบวิธีการทำงานใหมๆ คนพบวธิีการแกปญหาใหมๆ  

ผูนำท่ีรักการคนหาส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา เปดรับความรูแบบไมจำกัด รักท่ีจะเรียนรูอยางสม่ำเสมอ ก็ยอมทำให

เกิดการพัฒนาตัวเองและรักความกาวหนาอยูเสมอ ในขณะเดียวกันก็จะชวยบริการงาน ตลอดจนทำใหผูตาม

เปดโลกใหมๆ ไดเสมอเชนกัน 

 

7. กลาเปลี่ยนแปลง 

 หนึ่งในคุณสมบัติท่ีดีของผูนำก็คือการกลาเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงใหม ไมยึดติดกับส่ิงเดิม ๆ เปล่ียนใหทัน

ยุคทันสมัย เปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้น เมื่อเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะไมกาวไปขางหนาเลย ผูนำที่ดีตอง

กลาท่ีจะทำอะไรใหมๆ กลาท่ีจะทดลอง กลาท่ีจะลองผิดลองถูก แตก็กลาท่ีจะรับผิดชอบและชวยเหลือเมื่อเกิด

ความผิดพลาดดวยเชนกัน 

 

8. มีความรับผิดชอบ 

 ผูนำท่ีดีตองมีความรับผิดชอบสูง ท้ังในสวนของงานท่ีตนเองตองทำ และงานของลูกนองท่ีตนดูแล เมื่อ

เกิดความผิดพลาดก็ตองกลาที่จะรับผิด ในขณะเดียวกันก็ตองรีบหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ ้นใหไดไวที่สุด   

การเปนคนมีความรับผิดชอบจะทำใหเราทำงานไดอยางมีวินัยดวย และทำใหงานนั้นราบรื่นประสบความสำเร็จ 

 

9. ชวยเหลือเก้ือกูล 

 ผูนำที่ดีตองมีความชวยเหลือเกื้อกูล รูจักแบงปน และคอยชวยเหลือลูกนองเวลาเกิดความผิดพลาด 

ไมปลอยใหผูตามเผชิญความผิดพลาดโดยลำพัง การชวยกันนั้นเปนคุณสมบัติที่ดีอยางหนึ่งของการทำงาน

รวมกัน และเปนสวนสำคัญท่ีจะทำใหการทำงานแบบองคกรหรือแบบทีมนั้นประสบความสำเร็จไดสูง 
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10. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 มนุษยสัมพันธเปนส่ิงสำคัญมากในการเปนผูนำ ส่ิงนี้เปนเครื่องมือท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางกัน

ไดดี หากหัวหนามีความเกงกาจในทุกดาน แตขาดมนุษยสัมพันธ ก็ทำใหไมสามารถทำงานรวมกับคนอื่นได 

หรือเขาใจคนอื่นได อาจสงผลใหเกิดปญหาในการทำงานได ในขณะเดียวกันหัวหนาที่มีมนุษยสัมพันธที ่ดี                   

จะสามารถเชื ่อมทุกคนใหอยู ร วมกันไดดี สรางความนาเชื ่อถือได สรางความเคารพนับถือตอก ันได                                 

และทำใหผูตามยินดีท่ีจะเปนลูกนอง รวมกันทำงานใหบรรลุเปาหมาย 

 

11. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 ผูนำที่ไมเปดใจ หรือผูนำที่เอาตนเองเปนใหญ ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เห็นแตความคิดเห็น   

ของตนเปนหลักเทานั้น ก็อาจทำใหเกิดปญหาในการทำงานได หรือผูตามไมกลาเสนอความคิดเห็น และทางแก

ที่ดีกวาออกมาได ดังนั้นผูนำที่ดีควรจะตองเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น รับฟง และรวมกันหาทาง

แกปญหาใหดีท่ีสุด 

 

12. มีความยุติธรรม 

 คุณสมบัติที ่สำคัญที่สุดของผูนำก็คือควรมีความเปนธรรม มีความยุติธรรม ไมโอนเอียงไปฝายใด                    

ฝายหนึ่ง ใหความสำคัญกับทุกคนเทาเทียมกัน พื้นฐานในเรื ่องความยุติธรรมนั้นจะชวยใหทุกคนไววางใจ 

เช่ือถือ และกลาทำในส่ิงท่ีถูกตอง เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ใครท่ีทำผิด ทำไมดี ก็ยอมตองไดรับผลตามเหตุ

ที่ควรเชนกัน การที่ผู นำมีความยุติธรรมนั้นมีสวนที่ชวยทำใหการปกครองตลอดจนการทำงานตอกันงาย                  

และราบรื่นขึ้น ทุกคนใหความเคารพในการทำงานตลอดจนเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นดวย และการมีความ

ยุติธรรมมีสวนทำใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดวย 

 

13. มีภาวะในการตัดสินใจท่ีดี 

 หนึ่งในภารกิจสำคัญของการเปนผูนำก็คือการตัดสินใจ ผู นำที่ดีตองกลาตัดสินใจ ยอมรับในการ

ตัดสินใจของตน และตัดสินใจไดอยางรวดเร็วบนพื้นฐานความรอบคอบ บางครั้งการตัดสินใจท่ีชา หรือตัดสินใจ

แบบขอไปที ก็อาจทำใหเกิดปญหาได กลายเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดได การตัดสินใจที่เฉียบขาด รวดเร็ว 

รอบคอบ และแหลมคม นั้นเปนคุณสมบัติท่ีดีท่ีผูนำควรมีเชนกัน 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 3.3 

การปฏิบัติหนาที่ตามวิถีวัฒนธรรม 
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14. มีการสื่อสารท่ีดี 

 ผูนำท่ีดีตองส่ือสารเปน ส่ือสารใหถูกกาลเทศะ ส่ือสารใหเหมาะสมกับแตละบุคคลรวมถึงแตละระดับ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเขาใจวิธีการสื่อสารที่ดี จะทำใหเกิดการเขาใจกันไดดี เขาใจสาร                  

ท่ีตองการจะส่ือ เขาใจวัตถุประสงคของการส่ือสาร และไมทำใหเกิดปญหาในการส่ือสาร เพราะบอยครั้งปญหา

ท่ีเกิดข้ึนกลับไมไดมาจากเรื่องงานหรือเรื่องคนเปนหลัก แตกลับมาจากการส่ือสารท่ีผิดพลาดนั่นเอง 

 

15. รูจักควบคุมอารมณและมีสติ 

 ผูนำที่ดีตองรูจักควบคุมอารมณ รูจักแสดงอารมณที่เหมาะที่ควร รูจักบริหารอารมณ และไมระบาย

อารมณใสลูกนองหรือผูตามที่จะทำใหเกิดผลเสีย มีสติในการไตรตรอง คิดถวนถ่ี และทำใหการตัดสินใจไม

พลาด หรือไมทำลายมนุษยสัมพันธตอกัน การเปนผูนำที่ดีนั้นไมไดหมายถึงความอาวุโสหรือการมีตำแหนง

หนาท่ี แตหมายถึงภาวะที่เกิดขึ ้นจริงที ่ม ีประโยชนตอการบริหารงาน บริหารคน นำพาองคกรใหไปสู

ความสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม KSA (ระดับประถมศึกษาปท่ี 4) 
 

 

ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม 

ตัวช้ีวัด ICE+gender หนวยการ     

เรียนรูยอย 

จำนวน 

ช่ัวโมง 

K S A 

YOU

-WE 

การเลือกปฏิบัติ 

และความ 

เทาเทียม 

ผลกระทบจาก 

การเลือกปฏิบัติ 

และแสวงหาแนว 

ทางในการออก 

แบบการทำงาน 

รวมกับผูอื่นบน 

ความเสมอภาค 

และความ 

เทาเทียม 

ท้ังทางเช้ือชาติ 

ศาสนา เพศ วัย 

สีผิว รูปราง 

หนาตา 

สรีระทางรางกาย

และ 

ฐานะทาง 

เศรษฐกิจ 

 ป.4 

1.อธิบายความหมาย 

และลักษณะของอคติ 

การตีตรา โดยสังเขป 

2.ยกตัวอยางเรื่องราว 

อคติ การตีตรา 

ทางวัฒนธรรมและ 

ทางเพศไดอยาง 

ชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับผูอื่น 

บนความเสมอภาค 

และความเทาเทียม 

1.รูจริงหรือเปลา 

(Perception)  

2.ความตระหนัก 

ในการลดอคติ 

การตีตรา ในการ

ทำงานรวมกับผูอื่น: 

ใจเขาใจเรา 

3.การทำงานรวมกั

บผูอื่นโดย 

ปราศจากความ 

อคติและการ 

ตีตรา: 

ลงมือปฏิบัติดวย 

สองมือเรา 

10 ผูเรียน 

ความรู 

ความเขาใจ 

ความหมาย

และลักษณะ

ของ 

การอคติ 

การตีตรา 

และทางเพศ 

พรอมยกตัว

อยางได 

 

 

 

 

ผูเรียนมีทักษะการ

ส่ือสารทำงาน 

รวมกับผูอื่นบน 

ความเสมอภาค 

และความเทาเทียม

ทางเพศ 

ผูเรียนตระหนักในการ 

ทำงานรวมกับผูอื่นโดย 

ปราศจากอคติและตีตรา 

บนความเสมอภาคและ 

ความเทาเทียมทาง 

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย 

สีผิว รูปราง หนาตา 

สรีระทางรางกายและ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก          จำนวน 10 ช่ัวโมง 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของอคติ การตีตรา โดยสังเขป 

2. ยกตัวอยางเรื่องราวอคติ การตีตรา ทางวัฒนธรรมและทางเพศไดอยางชัดเจน 

3. ทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม 

ความคิดรวบยอด 

ผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานรวมกับผูอื่นบนความ 

เสมอภาคและความเทาเทียม ท้ังทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะ

ทางเศรษฐกิจ 

สาระการเรียนรู 

 1. ความหมายและลักษณะของ การอคติ การตีตรา และทางเพศ 

 2. ทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทา

เทียมทางเพศ 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

1. ผู เร ียนความรู  ความเขาใจ ความหมายและลักษณะของ การอคติ การตีตรา และทางเพศ 

พรอมยกตัวอยางได 

2. ผู เรียนมีทักษะการสื ่อสารระหวางวัฒนธรรมและการทำงานรวมกับผู อื ่นบนความเสมอภาค                     

และความเทาเทียมทางเพศ 

3. ผูเรียนตระหนักถึงการทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากอคติและตีตราบนความเสมอภาคและความ

เทาเทียมทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 1 ช่ัวโมง 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของอคติ การตีตรา โดยสังเขป 

2. ยกตัวอยางเรื่องราวอคติ การตีตรา ทางวัฒนธรรมและทางเพศไดอยางชัดเจน 
 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 การตระหนักวา ไมควรตัดสินคนอื่น จากความคิดของตัวเองเทานั้นแตควรฟงเรียนรูจากส่ิงท่ีเขาเปน 

ผานการส่ือสารแลกเปล่ียนกัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. ฝกการสังเกต คาดเดาความรูสึกและตัวตนของเพื่อนรวมกิจกรรม 

2. เกิดความตระหนักวา ไมควรตัดสินคนอื่น จากความคิดของตัวเองเทานั้นแตควรฟงเรียนรูจากส่ิงท่ี

เขาเปน ผานการส่ือสารแลกเปล่ียนกัน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

  1. กอนท่ีผูเรียนจะเขาช้ันเรียน ใหผูสอนไปวางอุปกรณในสถานท่ีเรียน 2 อยาง โดยอยางท่ี 1 

ท่ีนั้น ใหวางไวอยางเปดเผย อยางท่ี 2 ใหซอนเอาไวมุมใดมุมหนึ่งในสถานท่ีเรียน 

2. ผูสอนใหผูเรียนเลือกนั่งในพื้นที่และทาที่ผูเรียนรูสึกสบายผอนคลาย จากนั้นใหผูเรียน

หลับตาลงอยางชา ๆ คิดทบทวนวาขณะนี้เรานั่งอยูท่ีไหนและมีส่ิงของอะไรบางท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา พรอมกันนี้   

ใหผูสอนเปดดนตรีคลอ (จังหวะสบายๆ ) จากนั้นใหผูเรียนทุกคนชวยกันบอกส่ิงของท่ีอยูภายในบริเวณรอบๆ 

(ในหองหรือนอกหอง) ทั้งหมด ใหเวลา 5 นาที โดยกระตุนใหผูเรียนพูดออกมาใหไดมากที่สุดเทาที่เปนไปได 

ระหวางท่ีผูเรียนพูดใหผูสอนจดบันทึกทุกอยางท่ีผูเรียนพูดออกมา 

3. เมื่อผูเรียนบอกคำตอบครบ 5 นาที แลวใหผูเรียนคอยๆ ลืมตาข้ึนอยางชาๆและยืดเสนยืด

สายโดยจะนั่งหรือยืนก็ได 

  4. หลังจากผูเรียนยืดเสนยืดสายเสร็จ ผูสอนใหผูเรียนสังเกตรอบๆอีกครั้ง มีส่ิงไหนท่ีไมไดพูด

ออกมา ใหผูเรียนลองสะทอนออกมาวาส่ิงใดไมไดพูดออกมา ทำไมถึงบางอยางไมถูกพูดออกมา มันเปนส่ิงของ

ท่ีมาอยูกอนหรือเพิ่มมาในวันนี้ 

  5. ผูสอนเกริ่นใหผูเรียนฟงวา “กิจกรรมนี้ทำใหเรารูวาสิ่งที่เรารู จักเปนอยางดีแตเราอาจ                

จะรูจักไมหมดก็ได การเรียนรูเพื่อรับรูเปนส่ิงท่ีสำคัญ 

     6. ผูสอนเกริ่นนำวา “ดังนัน้ช่ัวโมงนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับการสังเกต คาดเดาความรูสึกของตัว

เรา การรับรูของตัวเราท่ีมีตอคนอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นเพื่อตรวจสอบวาเราแตละคนรูจริงหรือเปลา 

(Perception)” 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1 

รูจริงหรือเปลา (Perception) 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

154 
ข้ัน You-We การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 



 
 

 

 

 

1. ผูสอนแจกกระดาษ 1 แผนและปากกา 1 ดามใหผูเรียนทุกคน 

2. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนท่ีไมสนิทกัน แลวนั่งหันหนาเขาหากัน โดยแตละคูจะเวนระยะหาง

กันประมาณ 1 เมตร 

3. ใหผูเรียนแตละคนใชสายตาสังเกตเพื่อนหรือคูของตนเองอยางละเอียดโดยใหเวลา 2 นาที 

หามไมใหมีการพูดคุยหรือซักถามกัน ใชไดเพียงสายตาเทานั้น 

4. จากนั้นใหผูเรียนนั่งหันหลังชนกัน โดยท่ีไมพูดคุยกัน 

5. ใหผูเรียนหยิบกระดาษและปากกาที่ผูสอนแจกใหตามขอที่ 1 เพื่อเตรียมความพรอมใน

การเขียนคำตอบที่ผู สอนกำลังจะถาม โดยกอนจะถามคำถามผูสอนตองตรวจสอบใหแนชัดกอนวา ผูเรียน                

ทุกคนอยูในสภาพท่ีพรอมเขียนคำตอบลงบนกระดาษ 

6. ผู สอนเริ ่มถามคำถามทีละขอและใหผู เร ียนเขียนคำตอบทีละขอลงในใบงานที ่ 4.1 

รูจริงหรือเปลา (Perception) ในชอง Pre โดยที่ไมใหถามกันหรือลอกกันและไมพูดคุยกัน ซึ่งเริ่มจากระดับ

คำถามท่ีเปนข้ันท่ัวไปและลงลึกในระดับข้ันความคิดเห็นตอดวยระดับทัศนคติ ความเช่ือ โดยมีคำถามดังนี้ 

6.1 คูของคุณใสเส้ือสีอะไร 

6.2 คูของคุณใสถุงเทาสีอะไร 

6.3 คูของคุณตัดทรงผมหรือทำทรงผมอะไร 

6.4 คูของคุณมีสวนสูงกี่เซนติเมตร  

6.5 คูของคุณมีน้ำหนักกี่กิโลกรัม  

6.6 คูของคุณใสรองเทาเบอรอะไร 

6.7 คูของคุณชอบการแตงตัวสไตลอะไร 

6.8 คูของคุณนาจะชอบเลนกีฬาอะไร 

6.9 คูของคุณชอบกินอาหารรสชาติประเภทใด (เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม จืด) 

6.10 เมื่อคูของคุณเจอเพื่อนตางชาติพันธุท่ีแตงกาย และพูดภาษาแตกตางกัน คิดวา

คูของคุณจะมีปฏิกิริยาอยางไร 

6.11 คูของคุณเช่ือวาผูชายสมควรท่ีจะทอผาหรือเย็บปกถักรอยหรือไม 

6.12 ใหตั ้งคำถามเกี ่ยวกับประเด็นเพศสภาพ 1 ขอโดยใหเชื ่อมโยงกับเนื ้อหา                   

ของประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน (ดนตร ีพืชผักพื้นบาน การละเลน หัตกรรม) 
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7. เมื ่อผู เรียนตอบคำถามครบแลว อนุญาตใหหันหนาเขามาหากันได จากนั้นใหแตละคู

แลกเปล่ียนพูดคุยกันเพื่อตรวจสอบคำตอบ โดยใหทำเครื่องหมายถูก (√) ในขอท่ีตอบถูก และทำเครื่องหมาย 

(×) ในขอท่ีตอบผิด จากนั้นใหแตละคนรวมคะแนนของตนเองวาตอบถูกกี่ขอแลวเขียนคะแนนรวมไวท่ีชองรวม

คะแนน 

8. ผูสอนถามวาผูเรียนเพื่อประเมินวาคูไหนหรือคนไหนตอบถูกหมด ทั้ง 12 ขอ ใหยกมือ 

ตอดวยคนท่ีตอบถูก 11 ขอใหยกมือ ตอดวยคนท่ีตอบถูก 10 9 8 7………ไปเรื่อยจนถึงคนท่ีตอบไมถูกเลย  

9. ผู สอนใหผู เรียนตอบคำถามเดิมอีกครั ้งของคูเดิมแตใหเขียนคำตอบลองในชอง Post 

โดยคำถามแตละสามารถถามคูของตนเองได ใหเวลา 12 นาที 

10. เมื่อผูเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนและปรับแกคำตอบกันเสร็จสิ้นแลว ใหผูสอนถามวาคูไหน

ตอบถูกหมดหากมีผูเรียนคนใดคนหนึ่งตอบถูกทุกขอใหนำเสนอใหกับเพื่อนในชั้นเรียนฟงวา ทำไมถึงตอบ

คำถามถูกทุกขอ ท่ีมาของคำตอบนั้นเปนการคาดเดาหรือรูขอมลูของเพื่อนคนนั้นจริง 

11. ใหผูสอนถามวาคูไหนตอบผิดหมด หากมีผูเรียนคนใดคนหนึ่งตอบผิดทุกขอใหนำเสนอ

ใหกับเพื่อนในช้ันเรียนฟงวา ทำไมถึงตอบคำถามผิดทุกขอ สาเหตุเกิดจากอะไร 

12. ผูสอนถามผูเรียนตอวาขอไหนท่ีตอบงายท่ีสุด เพราะอะไร (ผูสอนอาจจะใหผูเรียนตอบ 

3-5 คน โดยพยายามเลือกคนท่ีไมกลาแสดงออกใหมีโอกาสไดตอบ)  

13. ผูสอนถามผูเรียนตอวาขอไหนท่ีตอบยากท่ีสุด เพราะอะไร (ผูสอนอาจจะใหผูเรียนตอบ 

3-5 คน โดยพยายามเลือกคนท่ีไมกลาแสดงออกใหมีโอกาสไดตอบ ซึ่งไมซ้ำกับคนท่ีตอบในขอท่ี 11) 

14. มีขอไหนท่ีมีคำตอบท่ีคาดไมถึง เหนือความคาดหมาย (ผูสอนอาจจะใหผูเรียนตอบ 3-5 

คน โดยพยายามเลือกคนท่ีไมกลาแสดงออกใหมีโอกาสไดตอบ ซึ่งไมซ้ำกับคนท่ีตอบในขอท่ี 11-12) 

 

 

 

1. ผู สอนสรุปกิจกรรมนี ้สะทอนถึงการสังเกต คาดเดาความรู สึกและตัวตนของผู อื่น                   

เพื่อตระหนักวา ความคิดของเรา การคาดเดาของเรา สิ่งที่เรามองเห็นดวยตา ประสบการณเดิมของเรา มัน

อาจจะตัดสินหรือตอบคำถามไดไมหมดทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับผูอื่น จึงไมควรดวนหรือรีบตัดสินส่ิงท่ีคนอื่นเปนหาก

ยังไมมีการฟงหรือเรียนรูขอมูลท่ีอยูรอบดานกอน 

2. การพูดคุยการส่ือสาร การศึกษาเปนวิธีการหนึ่งท่ีเราจะไดคำตอบท่ีใกลเคียงความเปนจริง

มากที ่ส ุดเหมือนกิจกรรมที ่ เราทำในสวนที ่ เราทำ Post จะสังเกตว าคำตอบที ่ไม ตรงตามความจริง                             

เมื่อเราไดขอมูลเพิ่มเติมเราสามารถเปล่ียนขอมูลใหมทำใหเราไดคำตอบใหมท่ีตรงตามความเปนจริงมากยิ่งข้ึน 

   

หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1 

รูจริงหรือเปลา (Perception) 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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1. ผู สอนควรมีการตั ้งคำถามที ่เหมาะสมกับ   

              วัยและวัฒนธรรมของผูเรียน  

2. ผูสอนควรจัดเตรียมพื้นท่ีการเรียนรูสำหรับทำ     

              กิจกรรมที่ผูเรียนแตละคูสามารถนั่งและเวน    

              ระยะหางกัน อยางนอย 1 เมตร เพื ่อไมให 

              การพูดคุยแลกเปลี ่ยนระหวางก ิจกรรม  

              รบกวนซึ่งกันและกัน 

 

 

3. ผู สอนใหผู เร ียนถอดบทเรียนหลังจากไดเร ียนรู จากกิจกรรมตามประเด็นตอไปนี้                      

รูสึกอยางไร สิ่งที่ไดเรียนรูเพิ่มเติมจากตนเองและจากเพื่อน จากกระบวนการเรียนรูนี้ โดยใชใบงานที่ 4.2 

ถอดบทเรียนหลังจากไดเรียนรูจากกิจกรรม 

  4. ผู สอนสรุปใหผู เรียนเขาใจวา กระบวนการและกิจกรรมที่นำมาใชครั ้งนี ้ชื ่อวา รู จริง                  

หรือเปลา มีเปาหมายเพื่อฝกการสังเกต คาดเดาความรูสึกและตัวตนของเพื่อนรวมกิจกรรม และเกิดความ

ตระหนักวา ไมควรตัดสินคนอื่น จากความคิดของตัวเองเทานั้นแตควรฟงเรียนรูจากสิ่งที่เขาเปน ผานการ

สื่อสารแลกเปลี่ยนกัน แตในการจัดกระบวนการเรียนรูครั ้งตอไปสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมในอนาคตได 

ขอใหตอบโจทยจุดประสงคกระบวนการจัดการเรียนรูนี้ได 

อุปกรณ 

 1. กระดาษสีขาว A 4  2. ปากกา  3. กระดาษฟลิปชารท 

4. ปากกาเคมี 

สื่อการเรียนรู  

 ดนตรี (จังหวะท่ีสบายๆ)  

ช้ินงาน  

 ใบงานท่ี 4.1 รูจริงหรือเปลา (Perception) 

 ใบงานท่ี 4.2 ถอดบทเรียนหลังจากไดเรียนรูจากกิจกรรม 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 4.1 

รูจริงหรือเปลา 

(Perception) 

การตอบคำถาม 1. ใหผูเรียนแลกเปล่ียนคำตอบ 

กับเพื่อนท่ีจับคู 

2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 4.1 ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

เขียนคำตอบไดครบ 

ถวนสมบูรณและ 

อธิบายความรูสึกและส่ิง

ท่ีไดเรียนรูได ให 3 

คะแนน 

เขียนคำตอบไดครบ 

ถวนสมบูรณและ 

อธิบายความรูสึกหรือส่ิง

ท่ีไดเรียนรูได ให 2 

คะแนน 

เขียนคำตอบไดครบ 

ถวนสมบูรณแตไม 

สามารถอธิบายความ 

รูสึกหรือส่ิงท่ีไดเรียนรูได 

ให 1 คะแนน 

เขียนคำตอบไมครบ 

และไมสามารถ อธิบาย

ความรูสึกหรือส่ิงท่ีได

เรียนรูไดให 0 คะแนน 

 

ใบงานท่ี 4.2 

ถอดบทเรียนหลังจาก 

ไดเรียนรูจาก กิจกรรม 

การตอบคำถาม 1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียนคำตอบกั

บเพื่อนท่ีจับคู 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี4.2 ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

เขียนคำตอบไดครบ 

ถวนสมบูรณและ 
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อธิบายความรูสึกและส่ิง

ท่ีไดเรียนรูได ให 3 

คะแนน 

เขียนคำตอบไดครบ 

ถวนสมบูรณและ 

อธิบายความรูสึกหรือส่ิง

ท่ีไดเรียนรูได ให 2 

คะแนน 

เขียนคำตอบไดครบ 

ถวนสมบูรณแตไม 

สามารถอธิบายความ 

รูสึกหรือส่ิงท่ีไดเรียนรูได 

ให 1 คะแนน 

เขียนคำตอบไมครบ 

และไมสามารถ 

อธิบายความรูสึกหรือ 

ส่ิงท่ีไดเรียนรูได 

ให 0 คะแนน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

การแสดง 

พฤติกรรมของผู 

เรียนแตละคน 

ระหวางรวม 

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวม

ในช้ันเรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถามการใหความ

รวมมือกับ เพื่อนและผูสอนใน 

กิจกรรม  

แบบบันทึกก

ารสังเกตพฤ

ติกรรม 

ผูเรียนรายบุ

คคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน 

เปนรายบุคคล) 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 

ระดับ 

คุณภาพ 

ความต้ังใจ 

ในการเรียน 

(4) 

การตอบ 

คำถาม 

(4) 

การใหความรวมมือ 

กับเพื่อนและ 

ผูสอนในกิจกรรม (4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน 

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

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 

 

 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 
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เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล (Rubri) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. ความต้ังใจในการ

เรียน 

สนใจในการเรียนไมคุย 

หรือเลนกันในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย

กันเล็กนอยในขณะ 

เรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันและเลนกัน 

ในขณะเรียนเปน 

บางครั้ง 

ไมสนใจในการเรียน 

คุยและเลนกันใน 

ขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามในเรื่องท่ี

ครูถามและตอบคำถาม 

ถูกทุกขอ 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามและ 

ตอบคำถามสวนมาก

ถูก 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามเปนบ

างครั้งและตอบคำ

ถามถูกเปนบางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมใน

กิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือเพื่อน

และผูสอนในการทำ

กิจกรรม 

รวมมือ 

ชวยเหลือเพื่อนและ 

ผูสอนเปนสวนใหญ 

ในการทำกิจกรรม 

รวมมือ 

ชวยเหลือเพื่อน 

และผูสอนในการ 

ทำกิจกรรมเปน 

บางครั้ง 

ไมมีความรวมมือ 

กับเพื่อนและผูสอน 

ในขณะทำกิจกรรม  
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หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1 

รูจริงหรือเปลา (Perception) 



 
 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1 

รูจริงหรือเปลา (Perception) 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

  

         ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                        ตำแหนง…………………………………………………… 
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หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.1 

รูจริงหรือเปลา (Perception) 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 1 ช่ัวโมง 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของอคติ การตีตรา โดยสังเขป 

2. ยกตัวอยางเรื่องราวอคติ การตีตรา ทางวัฒนธรรมและทางเพศไดอยางชัดเจน 
 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 เรียนรูและเขาใจความหมายและลักษณะของอคติ การตีตรา เพื่อสรางความตระหนักในการลดอคติ 

การตีตรา ในการทำงานรวมกับผูอื่น  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เพื่อการเรียนรูและเขาใจความหมายและลักษณะของอคติ การตีตรา 

 2. มีความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา ในการทำงานรวมกับผูอื่น 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. ผู สอนเกริ ่นนำวันนี ้ผู เร ียนจะเรียนรู เร ื ่องความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา 

ในการทำงานรวมกับผูอื่นผานกิจกรรมใจเขาใจเรา 

2. แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุมจำนวนเทา ๆ กัน ใหแขงการตั้งคำถามจากลูกแตงโม 1 ลูก 

โดยผูสอนมีภาพแตงโมหรือวาดภาพแตงโมบนกระดาษ จากนั้นใหผูเรียนแตละกลุมแขงกันตั้งคำถามจากลูก

แตงโม 1 ลูก (จะตั้งคำถามอะไรกไ็ดท่ีเกี่ยวของกับแตงโม) ใหเวลา 5 นาที กลุมที่แตงคำถามไดมากที่สุดและ

เขียนตัวหนังสือไดถูกตองถือวากลุมนั้นเปนผูชนะ 

3. ผูสอนเกริ่นใหผูเรียนฟงวา “กิจกรรมนี้ทำใหเรารูวาสิ่งที่เราคิดและไดตั้งคำถามออกมานี้ 

เปนชุดความจำในสมองของเรา ซึ่งเกิดจากประสบการณท้ังดานดีและดานไมดีของแตละคน” 

4. ผูสอนเกริ่นนำวา “ดังนั้นชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับความหมายของอคติและตีตรา 

เพื่อสรางความตระหนักในการลดการอคติและการตีตรา ในการทำงานรวมกับผูอื่น ผานกิจกรรมใจเขาใจเรา”  

 

 

  1. ใหผูเรียนเขียนคำเรียกแทนบุคคลโดยมีอัตลักษณทางดานเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ เพศ 

สถานะทางสังคมลงบนกระดาษคนละ 1 อัตลักษณตอ 1 แผน ยกตัวอยางใหผูเขาร วม เชน คนดำ 

นักทองเที่ยวจีน ผู หญิงมุสลิม นักโทษทางการเมือง แรงงานพมา เกยหนาตาดี แมหมาย ทองกอนแตง 

ลองคิดและเขียนคำออกมา โดยไมใหผูเขารวมคนอื่นเห็น 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 
ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

          2. ผูเรียนจับคูกันแลวใชกระดาษกาวแปะกระดาษคำท่ีตนเขียน แปะไวบนหนาผากเพื่อนท่ีคู

กัน โดยคนที่โดนแปะนั้นจะตองไมเห็นวาที ่หนาผากตัวเองมีคำวาอะไร และติดใบงานท่ี 4.3 กระดาษบอก

ความรูสึกไวดานหลังของทุกคน 

  3. แตละคนเดินทักทายกันและกันเหมือนเราเจอคนตามคำที่เขียนอยู โดยไมพูดคำที่แปะ              

อยูบนหนาผากเพื่อนออกมาแลวลองเดาไวในใจวาตัวเราไดรับบทบาทเปนใคร โดยสังเกตจากคำพูดหรือทาทีท่ี

เพื่อนๆปฏิบัติตอเรา ใหเวลา 5 นาที 

  4. ใหผูเรียนแตละคนเดินไปแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอบทบาทสมมติท่ีเพื่อนแตละคน

ไดรับโดยการเขียนท่ีหลังเพื่อนแตละคน ใหเวลา 15 นาที 

5. ใหผู เรียนแบงกลุ มเปน 3 กลุม กลุมละเทา ๆ กัน (ตามความเหมาะสมของจำนวน

ผูเขารวม) จากนั้นใหดึงกระดาษที่ติดหลังและกระดาษที่แปะไวบนหนาผากออก โดยกระดาษที่เพื่อนเขียน

แสดงความรูสึกถือเปนใบงานท่ี 4.3 กระดาษบอกความรูสึก 

  6. ใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันภายในกลุม ประมาณ 10 นาที จากนั้นสงตัวแทนนำเสนอกลุมละ 

3 นาที โดยมีคำถามชวนคุยเพื่อแลกเปล่ียนดังตอไปนี้ 

   6.1 คนแรกที่เราไดทักทายและเราเห็นคำนั้นๆบนหนาผากเขา เรารู สึกอยางไร 

(ตัวอยางความรูสึก: ชื่นชอบ ขำ ตกใจ แปลกใจ รังเกียจ สงสัย กลัว) และเรามีคำพูดหรือทาทีตอเขาอยางไร 

(เชน ลอเลียน ตอวา ชม คุยดวย วิ่งหนี ปลอบใจ) 

   6.2 เพื่อนพูดคุยกับเราหรือแสดงทาทีตอเราในลักษณะไหนบาง (เชน ลอเลียน 

สงสาร รังเกียจ ตอวา ช่ืนชม เดินหนี เห็นอกเห็นใจ สงสัย กลัว) แลวทำใหเรารูสึกอยางไร 

   6.3 เราร ู ส ึก คิด หร ือเชื ่อว าคนคนนั ้นตองเปนแบบนั ้นแบบนี ้มาจากอะไร                       

(เชน ประสบการณตรง เคยเจอ ดูหนัง อานเจอในหนังสือ เขาบอกกันมา) 

 

 

  1. ผูสอนถามผูเรียนวา ในชีวิตจริง เราเคยใชคำพูด มีทาที หรือเลือกปฏิบัติกับใครตางออกไป

เพราะสีผิว เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ คานิยม หรือสถานะทางสังคมหรือไม ยกตัวอยาง 1-2 กรณี 

  2. เมื่อผูเรียนยกตัวอยางเสร็จแลว ผูสอนกลาวตอไปวาการที่เรามีทาทีหรือใชคำพูด ที่เลือก

ปฏิบัติกับใครตางออกไปเปนจุดเริ ่มตนของการอคติและตีตราผู อื ่น สามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมไดจาก 

ใบความรูท่ี 4.1 การอคติและการตีตรา 

  3. ผูสอนสรุปใหผูเรียนเขาใจวา กระบวนการและกิจกรรมท่ีนำมาใชครั้งนี้ช่ือวา รูใจเขาใจเรา 

มีเปาหมายเพื่อเรียนรูและเขาใจความหมายและลักษณะของอคติ การตีตราและเกิดความตระหนักในการลด

อคติและตีตรา ในการทำงานรวมกับผูอื ่น แตในการจัดกระบวนการเรียนรูครั ้งตอไปสามารถปรับเปลี่ยน

กิจกรรมในอนาคตได ขอใหตอบโจทยจุดประสงคกระบวนการจัดการเรียนรูนี้ได 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 
ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

บทบาทสมมุติท่ีเขียนติดไวบนหนาผากไมควร

ตรงกับชีวิตจริงของผูเขารวมคนนั้น เนื่องจาก

เปนเรื่องที่ละเอียดออน จะเปนการไปซ้ำเติม

ชีวิตจริงของเขาและจะทำใหเขามีความคิดฝง

ใจที ่ไมดีจนนำไปสู การลดทอนคุณคาและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของเขา 

 

 

อุปกรณ 

 1. กระดาษ A4     2. เทปกาว   3. ดินสอหรือปากกา 

สื่อการเรียนรู  

 ใบความรูท่ี 4.1 การอคติ การตีตรา 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 4.3 กระดาษบอกความรูสึก (กระดาษท่ีเพื่อนเขียนในชวงกระบวนการมาเปนใบงาน) 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 
ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 4.3 

กระดาษบอก 

ความรูสึก 

กระดาษท่ีเพื่อนเขียน 

ในชวง กระบวนการ 

1.ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 4.3 ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน)  

เขียนคำตอบไดครบถวน 

สมบูรณ และอธิบาย 

ความรูสึกและส่ิงท่ีไดเรียนรูได 

ให 3 คะแนน 

 

เขียนคำตอบไดครบถวน

สมบูรณและ อธิบาย

ความรูสึกหรือส่ิงท่ี ไดเรียนรู

ได ให 2 คะแนน  

 

เขียนคำตอบไดครบถวน

สมบูรณแตไมสามารถอธิบาย 

ความรูสึกหรือส่ิงท่ีไดเรียนรูได 

ให 1 คะแนน 

 

เขียนคำตอบไมครบและไม

สามารถ อธิบายความรูสึก 

หรือส่ิงท่ีไดเรียนรูได ให  0 

คะแนน  

แบบสังเกต 

พฤติกรรม 

ผูเรียน 

เปนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม 

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม  

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในชั้นเรียน เพ่ือวัดและจดบันทึก 

ความตั ้งในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความรวมมือกับ

เพ่ือนและผูสอน ในกิจกรรม  

แบบบันทึกการ 

สังเกตพฤติกรรมผู 

เรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน เปน

รายบุคคล) 
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ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 

ระดับคุณ

ภาพ 

ความตั้งใจ 

ในการเรียน 

(4) 

การตอบ 

คำถาม 

(4) 

การใหความ

รวมมือกับ 

เพื่อนและผู 

สอนใน 

กิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

                                                          

    ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน 

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

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้     

       

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 
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ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล (Rubri) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. ความตั้งใจในการ

เรียน 

สนใจในการเร ียนไมคุย 

หรือเลนกันในขณะเรียน 

สนใจในการ เร ี ยน 

ค ุยก ัน เล ็กน อยใน 

ขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย 

กันและเลนกันใน 

ขณะเรียนเปนบางครั้ง 

ไมสนใจในการ 

เรียนคุยและเลนกัน 

ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามในเรื ่องท่ี 

ครูถามและตอบคำถามถูก

ทุกขอ 

ร วมตอบคำถามใน 

เร ื ่องท ี ่คร ูถามและ 

ตอบคำถามสวนมาก

ถูก 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามเปน 

บางครั้งและตอบ 

คำถามถูกเปน บางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมใน 

กิจกรรม 

รวมมือ 

ชวยเหลือเพื่อนและผูสอนใ

นการทำกิจกรรม 

รวมมือ 

ชวยเหลือเพื่อนและ 

ผูสอนเปนสวนใหญ 

ในการทำกิจกรรม 

รวมมือชวยเหลือ 

เพื่อนและผูสอนในการ 

ทำกิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมมีความรวมมือกับ 

เพื่อนและผูสอนใน 

ขณะทำกิจกรรม  
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ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

             ลงช่ือ…………………………………………………….. 

                                                                    (……………………………………………………………..) 

                                                 ตำแหนง…………………………………………………… 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 
ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 8 ช่ัวโมง 

ทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม                                                       

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ทักษะการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมและการทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม

ทางเพศ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.มีทักษะการส่ือสารทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียมทางเพศ 

2.มีความตระหนักในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติและการตีตราบนความเสมอภาค

และความเทาเทียมทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน จากนั้นแจกกระดาษA4หรือกระดาษ

อะไรก็ไดที่ไมไดใชแลวใหกับแตละกลุมจำนวนเทาๆ กัน (ประมาณกลุมละ 50 ขึ้นไป) ผูสอนอธิบายกฎกติกา

การเลน คือ ใหแตละกลุ มทำอยางไรก็ไดใหกระดาษอยูบนเรือนรางของผูเรียนในกลุ มใหไดมากที่สุด                         

เมื่อวางเสร็จแลวใหผูเรียนคางทานั้นไว โดยผูสอนจะจับเวลา 3 นาที เมื่อครบ 3 นาทีแลวใหผูสอนนับจำนวน

กระดาษท่ีอยูบนเรือนรางของผูเรียนในแตละกลุม กลุมไหนวางกระดาษไดเยอะถือวาเปนผูชนะ 

  2. ผูสอนอธิบายวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ช่ัวโมงตอไปนี้ การเรียนรูแบบโครงงานหรือ 

Project based Learning เปนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวย

ตนเอง ซึ่งสามารถแบงออกได 6 ข้ันตอน โดย 3 ข้ันตอนแรก ไดแก ข้ันเตรียมความพรอม การกำหนดและการ

เลือกหัวขอ ข้ันการเขียนเคาโครงงาน ข้ันการปฏิบัติ อยูในข้ันการเรียนรู You-We และ 3 ข้ันตอนหลัง ไดแก 

ข้ันการปฏิบัติ ข้ันการนำเสนองาน และข้ันการประเมินผล อยูในข้ันการเรียนรู We  โดยช่ัวโมงท่ี 1 เปนเตรียม

ความพรอม การกำหนดและการเลือกหัวขอ ช่ัวโมงท่ี 2 เปนการเขียนเคาโครงงาน ช่ัวโมงท่ี 3-7 เปนการลงมือ

ปฏิบัติ และช่ัวโมงท่ี 8 เปนการสรุปภาพรวมการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมในข้ัน YOU-WE 

3. จากนั้นผูสอนอธิบายตอวา “ระหวางท่ีผูเรียนไดเรียนรูตามประเด็นของแตละโรงเรียนให

ผูเรียนแตละคน สังเกตกระบวนการทำงานกลุมของตนเองวาเกิดการอคติและตีตราเกิดข้ึนหรือไมอยางไร    

ในระหวางท่ีทำกิจกรรม จากนั้นบันทึกลงในใบงานท่ี 4.3 ภารกิจนักสืบโคนัน” 

 

 

เรียนรูและลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแตละโรงเรียนเลือก รายละเอียดตาม

ตารางดังตอไปนี้

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
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     หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

ตารางการเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแตละโรงเรียนเลือก 

1.เตหนา 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม

และเลือกหัวขอในการ

เรียนรู 

1 1.ผู สอนเกร ิ ่นนำหัวขอในการเร ียนร ู   (การผลิตเตหนา/การเลนเตหนา/การร องเพลง

ประกอบการเลนเตหนา) 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(การผลิตเตหนา/การเลนเตหนา/การรองเพลงประกอบการเลนเตหนา) 

โดยการแบงกลุมนั้นแบงตามความสนใจ 

ตามความถนัดของผูเรียนโดยท่ีไมมีการเลือกปฏิบัติท้ังทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง 

หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่องอคติ 

ตีตรา (K) 

2.เขียนแผนผังความคิดข้ันตอนการ

ผลิตเตหนา การเลนและการร อง

เพลงประกอบการเลนเตหนา (S) 

3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของ

ผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนราย 

บุคคล โดยผูสอน 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผู เรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม (วัตถุประสงคการเรียนรู/ขั ้นตอนในการเรียนรู/

อุปกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความ รับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การผลิตเตหนา 

1.1.1 เรียนรูเรื่อง อุปกรณในการผลิตเตหนา 

1.1.2 การเลือกไมท่ีมีอยูในชุมชนมาผลิตเตหนา 

1.1.3 ผลิตเตหนา 

(ทำโครงเตหนา/เลือกสายเตหนา/ติดแผนโลหะ/ขึงสายเตหนา/แกะสลักลวดลายบนเตหนาตาม

ความชอบของผูเรียนแตละคน) 

1.2 การเลนเตหนา 

173 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 ข้ัน You-We การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม 

       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

1.2.1 เรียนรูองคประกอบของเตหนา 

1.2.2 เรียนรูเรื่องเสียงหรือโนตดนตรีของเตหนา 

1.2.3 เรียนรูตำแหนงการวางมือบนเตหนา 

1. 2.4 เรียนรูการต้ังสายเตหนา 

1.2.5 เรียนรูการดีดข้ันพื้นฐาน 

1.3 การรองเพลงประกอบการเลนเตหนา 

1.3.1 เรียนรูชนิดของเพลงท่ีใชในการเลนเตหนา (เพลงเร็ว/เพลงชา) 

และแตละเพลงใชเลนในโอกาสใด 

1.3.2 ฝกแตงเพลงประกอบการเลนเตหนา 

1.3.3 ฝกรองเพลง 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผูเรียนนำเสนอแผนผังความคิด ข้ันตอนการผลิตเตหนา การเลนและการรองเพลง

ประกอบการเลนเตหนา ตามประเด็นท่ีแตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

2.จักสาน/ทอผา 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม 

และเลือกหัวขอในการ 

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการเรียนรู 

(1. การจักสาน ประกอบดวย อุปกรณในการจักสาน/เตรียมอุปกรณ/ข้ันตอนในการจักสาน/ลวดลาย

ในการจักสาน 2.การทอผา ประกอบดวย อุปกรณในการทอผา/เตรียมอุปกรณ/ข้ันตอนในการทอผา/

ลวดลายในการทอผา) 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(การจักสานและการทอผา)  

ป.4  

1.ทำใบงานนักสืบโคนัน 

เรื่องอคติ ตีตรา (K) 

2.เขียนแผนผังความคิดขั้นตอน 

การจักสาน/ทอผา (S) 

3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนราย

บุคคล โดยผูสอน 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม 

(วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อปุกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ)  

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.การจักสาน 

1.1 เรียนรูอุปกรณในการจักสาน (มีด/ไมไผ) 

1.2 เรียนรูวิธีการเลือกไมไผท่ีเหมาะสมสำหรับการจักสาน 

1.3 เรียนรูวิธีการจักตอก/ลายพื้นฐาน 

2.การทอผา 

2.1 เรียนรูอุปกรณในการทอผา  

2.2 เรียนรูวิธีการยอมสีดาย (พืชใหสี/ยอมสีธรรมชาติ) 

2.3 เรียนรูวิธีการทอผา (มวนดาย/ข้ึนโครง/ทอผา)/ ลายพื้นฐาน 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผูเรียนนำเสนอแผนผังความคิด ข้ันตอนการจักสาน/ทอผา ตามประเด็นท่ีแตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

3.พืชผักพื้นบาน 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม 

และเลือกหัวขอในการ 

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการ

เรียนรู (ชนิดของพืชผักพื้นบานที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ของแตละโรงเรียน) โดยผูสอน

จะตองศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบานท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแตละโรงเรียนมากอน 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(ใหผูเรียนแตละกลุมเลือกพืชผักพื้นบานกลุมละ 2-4 ชนิด หามซ้ำกันข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของแตละพื้นท่ี) 

ป.4  

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่องอคติ 

ตีตรา (K) 

2.เข ียนแผนผังความค ิดพืชผัก 

พื้นบาน (S) (การเลือกพื้นที่การ

เลือกเมล็ดพันธุ ข้ันตอนการปลูก) 

3.ตรวจแปลงผักพรอมอธิบาย 

4.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของ

ผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนราย

บุคคล โดยผูสอน 

 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม 

(วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อปุกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ (ลักษณะเมล็ดพันธุท่ีดีเหมาะสมในการปลูก) 

1.2 การเตรียมดินปลูก 

(การเลือกพื้นท่ีในการปลูก/ออกแบบแปลงผักอยางสรางสรรคและลงมือข้ึนแปลงตามท่ีไดออก 

แบบไว) 

1.3 การปลูก (การเพาะตนกลา/การจัดวางระยะหางของการปลูก) 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผูเรียนนำเสนอแผนผังความคิด ข้ันตอนการปลูกพืชผักพื้นบาน ตามประเด็นท่ีแตละกลุม

เลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

4.อาหารและขนมพื้นบาน 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม 

และเลือกหัวขอในการ 

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการเรียนรู 

(อาหารและขนมพื้นบาน) โดยผูสอนจะตองศึกษาประเภทของอาหารและขนมพื้นบานท่ีมีอยูใน

ชุมชน 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(ใหผูเรียนแตละกลุมเลือกอาหารและขนมพื้นบาน กลุมละ 4 อยาง โดยจะตองเปนอาหาร 2 

อยางและขนมพื้นบาน 2 อยาง หามซ้ำกัน)  

ป.4  

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน 

เรื่องอคติ ตีตรา (K) 

2.เขียนแผนผังความคิดอาหาร 

และขนมพื้นบาน(S)  

3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผู เรียนเปน 

รายบุคคลโดยผูสอน 

 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม 

(วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อปุกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ)  

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 อาหารพื้นบาน 4 อยาง 

1.1.1 เรียนรูอุปกรณและวัตถุดิบท่ีใชในประกอบอาหารพื้นบาน 

1.1.2 วิธีการประกอบอาหาร/การเก็บรักษา 

1.2 ขนมพื้นบาน 4 อยาง 

1.2.1 เรียนรูอุปกรณและวัตถุดิบท่ีใชในการทำขนมพื้นบาน 

1.2.2 วิธีการทำขนมพื้นบาน/ การเก็บรักษา 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผู เรียนนำเสนอแผนผังความคิด ขั ้นตอนการทำอาหารและขนมพื้นบาน ตามประเด็นท่ี             

แตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 
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      หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

5.ระบำเกลียวเชือก 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม 

และเลือกหัวขอในการ 

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการ

เรียนรู (การระบำเกลียวเชือก/การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก) 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(การระบำเกลียวเชือก/การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก)  

ป.4  

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน 

เรื่องอคติ ตีตรา (K) 

2.เข ียนแผนผังความค ิดระบำ 

เกลียวเชือก/การรองเพลงและ 

ดนตรีประกอบการระบำเกลียว 

เชือก (S)  

3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนราย

บุคคลโดยผูสอน 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม 

(วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อปุกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ) 

โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การระบำเกลียวเชือก 

1.1.1 เรียนรูองคประกอบของระบำเกลียวเชือก เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ 

ชุดการแตงกาย เครื่องดนตรีประกอบ  

1.1.2 เรียนรูเรื่อง อุปกรณในระบำเกลียวเชือก เชน เชือก เสา เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย 

1.1.3 ฝกการพันเชือกหรือผาใหเปนเกลียวและเตรียมสถานท่ีในการฝก 

1.1.4 ฝกระบำเกลียวเชือกทาพื้นฐาน 

1.2 การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก 

1.2.1 เรียนรูองคประกอบของระบำเกลียวเชือก เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ 

เรื่องดนตรีประกอบ ชุดการแตงกาย 

1.2.2 เรียนรูเรื่อง อุปกรณในระบำเกลียวเชือก เชน เชือก เสา เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

1.2.3 เรียนรูเรื่องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือกข้ันพื้นฐาน 

1.2.4 ฝกรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือกข้ันพื้นฐาน 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผู เรียนนำเสนอแผนผังความคิด ขั ้นตอนการระบำเกลียวเชือก/การรองเพลงและดนตรี

ประกอบการระบำเกลียวเชือก ตามประเด็นท่ีแตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 ข้ัน You-We การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม 

       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

6.หองภูมิปญญา 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม

และเลือกหัวขอในการ 

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการเรียนรู 

(1. หมวดประวัติศาสตรและความเปนมาของชุมชน ประกอบดวย ประวัติศาสตรปกาเกอะญอ 

ประวัติศาสตรชุมชนบานถ้ำเสือ แผนท่ีชุมชน แผนท่ีการอพยพโยกยายของชุมชน 2.หมวดเครื่องแตง

กาย 3.หมวดของใชในครัวเรือน 4.หมวดเครื่องมือดักสัตว 5.หมวดเครื่องดนตรี 6.หมวดการละเลน 

7.หมวดภาษาและนิทานพื้นบาน 8.หมวดประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน) 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู  

(1. หมวดประวัติศาสตรและความเปนมาของชุมชน ประกอบดวย ประวัติศาสตรปกาเกอะญอ 

ประวัติศาสตรชุมชนบานถ้ำเสือ แผนท่ีชุมชน แผนท่ีการอพยพโยกยายของชุมชน 2.หมวดเครื่องแตง

กาย 3.หมวดของใชในครัวเรือน 4.หมวดเครื่องมือดักสัตว 5.หมวดเครื่องดนตรี 6.หมวดการละเลน 

7.หมวดภาษาและนิทานพื้นบาน 8.หมวดประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน)  

ป.4  

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน 

เรื่องอคติ ตีตรา (K) 

2.เขียนแผนผังความคิดหอง 

ภูมิปญญา (S) 

3.แบบสังเกตพฤติกรรม 

ตนเองของผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

เปนรายบุคคลโดยผูสอน 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม  

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.หมวดประวัติศาสตรและความเปนมาของชุมชน  

1.1 สรุปขอมูลประวัติศาสตรและความเปนมาของชุมชน 

1.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

2.หมวดเคร่ืองแตงกาย 

2.1 สรุปขอมูลเครื่องแตงกาย 

2.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

3.หมวดของใชในครัวเรือน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

3.1 สรุปขอมูลของใชในครัวเรือน 

3.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

4.หมวดเครื่องมือดักสัตว 

4.1 สรุปขอมูลเครื่องดักสัตว 

4.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

5.หมวดเครื่องดนตร ี

5.1 สรุปขอมูลเครื่องดนตรี 

5.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

6.หมวดการละเลน 

6.1 สรุปขอมูลการละเลน 

6.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

7.หมวดภาษาและนิทานพื้นบาน 

7.1 สรุปขอมูลภาษาและนิทานพื้นบาน 

7.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

8.หมวดประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

8.1 สรุปขอมูลประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

8.2 ผลิตส่ือและจัดหาอุปกรณในการจัดวาง 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผูเรียนนำเสนอแผนผังความคิดตามประเด็นท่ีแตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

7.ขาวมง 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม 

และเลือกหัวขอในการ 

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบและเกริ ่นนำหัวขอในการ

เรียนรู (ชนิดของขาวที ่เหมาะสมในการปลูกในพื ้นที ่ของแตละโรงเรียน การเลือกพื ้นท่ี                      

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการเก็บเมล็ดพันธุ การแปรรูป

ขาวอยางสรางสรรค ออกแบบรรจุภัณฑและชองทางการจำหนาย)  

 2.แบงกลุ มตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผู  เร ียน พร อมเลือกหัวขอ                         

ในการเรียนรู 

ป.4  

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่องอคติ 

ตีตรา (K) 

2.เขียนแผนผังความคิดการแปร 

รูปขาวอยางสรางสรรค (S)  

3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของ

ผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนราย

บุคคลโดยผูสอน 

 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม 

(วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อปุกรณ/แบงบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ) 

โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.การแปรรูปขาวอยางสรางสรรค 

1.1 ออกแบบและพัฒนาการแปรรูปขาวอยางสรางสรรค กลุมละ 1 อยาง 

1.2 แปรรูปเปนผลิตภัณฑอยางสรางสรรค เชน สบู น้ำนมขาว คุกกี้ขาวมง ขาวแตน 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผูเรียนนำเสนอแผนผังความคิด แปรรูปขาวอยางสรางสรรค ตามประเด็นท่ีแตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

8.การแสดง: รำตง รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอ

มและเลือกหัวขอในก

ารเรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ 

และเกริ่นนำหัวขอในการเรียนรู (รำตง รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป) 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู  

ป.4  

1. ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่องอคติ 

ตีตรา (K) 

2.เข ียนแผนผ ั งความค ิดรำตง 

รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป (S)  

3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของ

ผูเรียน (A) 

4.สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนราย

บุคคลโดยผูสอน 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม 

(วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อปุกรณ/แบงบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ) 

โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.รำตง 

1.1 เรียนรูองคประกอบและอุปกรณของรำตง เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ 

เครื่องดนตรีประกอบ ชุดการแตงกาย 

1.2 เรียนรู ทารำตงข้ันพื้นฐาน จังหวะ เพลง และดนตรีประกอบการรำตง 

1.3 ฝกรำตงข้ันพื้นฐาน 

2 รำกระทบไมไผ 

2.1 เรียนรูองคประกอบและอุปกรณของรำกระทบไมไผ เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ 

เครื่องดนตรีประกอบ ชุดการแตงกาย 

2.2 เรียนรู ทารำกระทบไมไผข้ันพื้นฐาน จังหวะการกระทบไมไผ 

เพลงและดนตรีประกอบการรำกระทบไมไผ 

2.3 ฝกรำกระทบไมไผข้ันพื้นฐาน 
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       หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

3.เตนฮิปฮอป 

3.1 เรียนรูองคประกอบและอุปกรณของการเตนฮปิฮอป เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ 

ชุดการแตงกาย 

3.2 เรียนรู ทาเตนฮิปฮอป ข้ันพื้นฐาน พรอมเพลงประกอบ 

3.3 ฝกเตนฮิปฮอปข้ันพื้นฐาน 

สรุปข้ัน You-we 1 1.ใหผูเรียนนำเสนอแผนผังความคิด รำตง รำกระทบไมไผ และเตนฮปฮอป 

ตามประเด็นท่ีแตละกลุมเลือก 

2.ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน 

 

 

 

 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 ข้ัน You-We การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม 184 

       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

  

 

บทบาทของผูสอน 

1. ผูสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสำหรับผูเรียนอยางทั่วถึง เทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบติั

ทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 2. ผูสอนเปนผูเอื้อในกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน 

3. แตละสัปดาหท่ีมีการเรียนรูและลงมือปฏิบัติใหผูสอนสรุปกิจกรรมทุกทายช่ัวโมง เชน ส่ิงท่ีไดเรียนรู

ในสัปดาหนี้ สิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่จะสามารถพัฒนาตอไปไดในชั่วโมงถัดไป โดยใชแผนที่รางกาย มีวิธีการดงันี้ 

1. ผูสอนแจกกระดาษฟลิปชารทใหแตละกลุม จากนั้นใหตัวแทนผูเรียน 1 คน นอนลงบนกระดาษ และเพื่อนๆ

ท่ีเหลือใหชวยกันลากเสนตามโครงรางของเพื่อนท่ีนอนลงบนกระดาษ 

 4. ใหผูเรียนระดมความคิดเห็นตามประเด็นและเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท สวนหัว คือ สิ่งที่ได

เรียนรู สวนหัวใจ คือ ส่ิงท่ีประทับใจ สวนแขนท้ัง 2 ขาง คือ ส่ิงท่ีจะสามารถพัฒนาตอไปไดในช่ัวโมงถัดไป 

  

 

  1. ผู สอนถามผูเรียนเกี ่ยวกับความรูสึกของผูเขารวมจากการไดเรียนรู และลงมือปฏิบัติ 

ไดเรียนรูอะไรบางในการลงมือปฏิบัติหรือทำงานรวมกับผูอื ่น สิ่งที่อยากเรียนรูแตไมไดเรียนรูมีหรือเปลา 

ถามีแสดงวามีการเลือกปฏิบัติอยู  

 2. ผู สอนถามผู เร ียนวา “ในระหวางการลงมือปฏิบัติ แตละกลุ มมีการอคติและตีตรา                     

กันเกิดข้ึนหรือเปลา อยางไร” 

 3. ผูสอนถามคำถามกับผูเรียนใหครบทุกคนโดยกระจายขอคำถามจากขอท่ี 1-2 โดยไมใหซ้ำ 

 4. ผูสอนสรุปถึงความหมายและลักษณะของการอคติและการตีตรา อีกครั้ง (สามารถศึกษา

ขอมูลเพิ่มเติมไดตามใบความรูท่ี 4.2 การอคติและการตีตรา) 

 5. ผูสอนสรุปใหผูเรียนเขาใจวา กระบวนการและกิจกรรมท่ีนำมาใชครั้งนี้ช่ือวา ลงมือปฏิบัติ

ดวยสองมือเรา มีเปาหมายเพื่อ 1) มีทักษะการสื่อสารทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทา

เทียมทางเพศ 2) มีความตระหนักในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติและการตีตราบนความ

เสมอภาคและความเทาเทียมทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะ

ทางเศรษฐกิจ แตในการจัดกระบวนการเรียนร ู ครั ้งตอไปสามารถปรับเปลี ่ยนกิจกรรมในอนาคตได                         

ขอใหตอบโจทยจุดประสงคกระบวนการจัดการเรียนรูนี้ได 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน  (ช่ัวโมงท่ี 8 สรุปกิจกรรมท้ังหมด) 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

อุปกรณ  

 ข้ึนอยูกับแตโรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

สื่อการเรียนรู  

 ข้ึนอยูกับแตโรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

ช้ินงาน/ภาระงาน  

 ข้ึนอยูกับแตโรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

 ใบงานท่ี 4.4 ภารกิจนักสืบโคนัน 
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การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 4.4 

ภารกิจนักสืบโคนัน 

การเขียนบรรยาย

ในใบงาน 

1.ตรวจใบงาน ใบงานท่ี4.4 ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) เขียนคำตอบได

ครบถวนสมบูรณ 

และสามารถอธิบายไดให 3 คะแนน 

 

เขียนคำตอบไดไมครบถวน 

 แตสามารถอธิบายไดให 2 คะแนน 

 

เขียนคำตอบไมครบแตไม 

สามารถอธิบายได ให 1 คะแนน 

 

ไมเขียนคำตอบให 0 คะแนน 

แผนผังความคิด  

 

การเขียนบรรยาย

ข้ันตอนกระบวน

การเรียนรูทาง 

วัฒนธรรมใน 

ฟลิปชารท 

1.ตรวจข้ันตอนก

ระบวนการ 

เรียนรูทาง 

วัฒนธรรม 

2.การนำเสนอ 

งานกลุม 

ช้ินงานนำเสนอ 

งานกลุมผาน 

เครื่องมือแผน 

ผังความคิด 

กระบวนการเรียน

รูทางวัฒนธรรม 

เกณฑ  

- เขียนและอธิบาย ข้ันตอนได

ครบถวน สมบูรณ 3 คะแนน  

- เขียนและอธิบาย ข้ันตอนได

บางสวนให 2 คะแนน  

- ไมเขียนข้ันตอนแต สามารถอธิบาย

ไดให 0 คะแนน 

- ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

แบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน  

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

ตรวจแบบสังเกต

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

แบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบสังเกต 

พฤติกรรมการทำงาน

กลุมเปนรายบุคคล 

โดยผูสอน 

การแสดงพฤติกร

รมของผูเรียนแต

ละคนในการทำง

านกลุมระหวาง 

รวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม

การการทำงาน 

กลุมของผูเรียน 

แตละคน 

แบบสังเกต 

พฤติกรรมการทำ

งานกลุมเปนราย

บุคคล โดยผูสอน 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมการทำงานกลุม 

เปนรายบุคคล) 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม คร้ังท่ี 1 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนประเมินแปลงผักของผูเรียนแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุม.......................ผัก 2-4 ชนิด คือ............................................................. 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุท่ีดีเหมาะสมในการปลูก    

2. การเลือกพื้นท่ีในการปลูก    

3. การออกแบบแปลงผักอยางสรางสรรค    

4. การลงมือข้ึนแปลงตามท่ีไดออกแบบ    

5. คุณภาพในการปลูก    

6. การอธิบายข้ันตอนในการปลูกผัก    
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การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุที ่ดีเหมาะสม 

ในการปลูก 

เมล็ดพันธุสมบูรณ 

เหมาะสมในการปลูก 

เมล็ดพันธุสมบูรณ 

บางสวน 

เมล็ดพันธุไมสมบูรณ 

2. การเลือกพื้นท่ีในการปลูก พื้นท่ีมีความเหมาะสม 

ในการปลูกตามชนิด 

ของผักแตละชนิด 

พื้นท่ีมีความเหมาะสม 

ในการปลูกผักบางชนิด 

พื้นท่ีไมมีความเหมาะ

สมในการปลูกผัก 

3. การออกแบบแปลงผักอยาง 

สรางสรรค 

มีความคิดแปลกใหม 

ใสใจผลงานมีวิธีการท่ี 

จะทำใหผลงานออกมา

ดี 

ทำตามท่ีแนะนำ 

และปฏิบัติแบบเดิมๆ 

ไมทำ/ไมมีความคิด 

เปนของตนเอง 

4. การลงมือข้ึนแปลงตามท่ีไดออกแบบ ข ึ ้นแปลงได ตรงตาม 

แบบท่ีไดออกแบบไว 

ข้ึนแปลงไดตรงตาม 

แบบท่ีไดออกแบบไว 

บางสวน 

ข้ึนแปลงไดไมตรง 

ตามแบบท่ี 

ไดออกแบบไว 
5. คุณภาพในการปลูก ผลผลิตงอกดีมาก ผลผลิตงอกบางสวน ผลผลิตไมงอก 
6. การอธิบายข้ันตอนในการปลูกผัก การอธิบายข้ันตอนใน 

การปลูกผักไดถูกตอง

ชัดเจน 

การอธิบายข้ันตอนใน 

การปลูกผักไดถูกตอง 

ชัดเจนบางสวน 

การอธิบายข้ันตอนใน 

การปลูกผักไดถูกตอง 

เพียงสวนนอย 
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การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           

 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับที่ ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 

ระดับ 

คุณภาพ 

ความต้ังใจใน

การเรียน (4) 

การตอบ

คำถาม 

(4) 

การใหความ

รวมมือกับ 

เพื่อนและผู 

สอนใน 

กิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
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เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 

       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล (Rubri) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. ความต้ังใจใน              

การเรียน 

สนใจในการเรียนไมคุย

หรือเลนกันในขณะ 

เรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันเล็กนอยใน 

ขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย

กันและเลนกันใน 

ขณะเรียนเปน 

บางครั้ง 

ไมสนใจในการเรียน 

คุยและเลนกัน                  

ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามในเรื่อง

ท่ีครูถามและตอบ 

คำถามถูกทุกขอ 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามและ 

ตอบคำถามสวน 

มากถูก 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามเปน 

บางครั้งและตอบคำ

ถามถูกเปนบางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมใน

กิจกรรม 

รวมมือ 

ชวยเหลือเพื่อนและผู 

สอนในการทำกิจกรรม 

รวมมือชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนเปน

สวนใหญในการทำ

กิจกรรม  

รวมมือชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนใน

การทำกิจกรรมเปน

บางครั้ง 

ไมมีความรวมมือ                

กับเพื่อนและผูสอน 

ในขณะทำกิจกรรม  
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการตัดสินคุณภาพ     

 

 

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 

ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันท่ี.......................เดือน................................................พ.ศ.................................. 

 

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 

รวม 

(16) 

ระดับ 

คุณภาพ 
การปฏิสัมพันธกัน 

(4) 

การสนทนาเรื่อง 

ที่กำหนด 

(4) 

การติดตอ 

สื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรมการทำ

งานกลุม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน 

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

 

 

       

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 

 
 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายกลุม (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. การปฏิสัมพันธกัน รวมมือและชวยเหลือเพื่

อนในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนเปนสวนใหญใน

การทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนในการทำ 

กิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ 

ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่อง 

ท่ีกำหนด 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

บางสวน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมตรง 

ประเด็น 

3. การติดตอส่ือสาร มีการปรึกษาครูและ 

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

มีการปรึกษาครูและ 

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

เปนสวนใหญ 

มีการปรึกษาครูและ 

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

เปนบางครั้ง 

ไมมีการปรึกษาครู 

และเพื่อนกลุมอื่น ๆ 

4. พฤติกรรมการ

ทำงาน 

มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของ       

สมาชิกในกลุม  

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบ 

และแบงหนาท่ีของ 

สมาชิกในกลุมเปน 

สวนใหญ 

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบ 

และแบงหนาท่ีของ 

สมาชิกในกลุมเปน 

บางครั้ง 

ไมมีการวางแผน 

อยางเปนระบบ 

และไมมีการแบง 

หนาท่ีของสมาชิก 

ในกลุม 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 
การทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากความอคติ 

 
และการตีตรา : ลงมือปฏิบัติดวยสองมือเรา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ใบความรูท่ี 4.1 การอคติ การตีตรา 

 

อคติ (Bias) คือ อะไร 

 

คำวาอคติตามความหมายของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา คือ ‘ทางที่ไมควรดำเนิน ความลำเอียง’                 

ซึ่งอคติมักมีพื้นฐานมาจากลักษณะแนวคิดแบบเหมารวม (Stereotype) มากกวาการยอมรับในความแตกตาง

หรือบริบทสถานการณที่เกิดขึ้น ไมวาจะรายหรือดีอคติเปนทางลัดสูความใจรอนในการตัดสินใจหรือขาดการ

วิเคราะหท่ีเหมาะสม 

 

5 อคติท่ีพบเจอกันไดทุกวัน 

 

1. Similarity Bias ผู คนมักชอบอะไรที ่คลายกับตัวเองมากกวาความแตกตาง และแนนอนวา                   

สิ่งเหลานี้มีผลในการตัดสินใจวาจะจางใคร คนไหนจะไดรับการเลื่อนขั้น หรือใครจะรับผิดชอบโครงการไหน

อยางไร  

2. Expedience Bias เมื่อความเร็วเปนเรื่องของการแขงขันทำใหหลายครั้งเกิดการตัดสินใจโดยขาด

การไตรตรองที่ดี ในบางครั้งประเมินลูกจางและเชื่อถือขอมูลเพียงดานเดียวหรือฟงเสียงคำแนะนำเพียง                 

กลุมเดียวเปนการรับขอมูลท่ีไมเพียงพอ ทำใหหลายครั้งเกิดการตัดสินใจท่ีรวดเร็วแตเต็มไปดวยความผิดพลาด 

3. Distance Bias คนเรามักชอบอะไรใกลตัวมากกวาเสมอ (ไมใชรักทางไกลนะจะ) อคตินี้เปนการ

สะทอนใหเห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญของความใกลตัว ไมวาจะเปนทางดานกายภาพ พื้นท่ี เวลาหรืออื่น ๆ 

4. Experience Bias เพราะมนุษยนั้นถือวาการรับรูของตัวเองนั้นเปนความจริงอยูเสมอ ทำใหตัวตน

ของเราเปนพระเอกในชีวิตของเราเอง แตในชีวิตอื่น ๆ โลกของคนอื่นนั้นไมใช บนโลกนี้ยังมีประสบการณท่ี

แตกตางออกไปอีกมากมาย และความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากการหลงลืมความจริงขอนี้ คือ อคติที ่เกิดข้ึน                 

จากประสบการณ เพราะมุมมองเพียงหนึ่งมุมมองไมอาจตอบสนองตอภาพรวมของความจริงท้ังหมดไดนั่นเอง 

5. Safety Bias เรามักจะปกปองความสูญเสียมากกวาการขวนขวายออกไปหาสิ ่งใหมเพิ ่มเติม 

พฤติกรรมนี้ถือเปนพื้นฐานของมนุษยซึ่งเปนกลไกปองกันการสูญเสีย เหมือนความรูสึกท่ีเราไมอยากจะเสียเงิน

ออกไปนั้นแข็งแรงกวาความรูสึกในการท่ีจะหาเงินเขามา อคติดานความปลอดภัยเปนส่ิงท่ีถวงความรวดเร็วใน

การทำงาน ทั้งยังทำใหการยอมรับความเสี่ยงที่ถือวาปลอดภัยนั้นสามารถมีปญหาไดอีกดวย ซึ่งการเวนระยะ

ตัวเองกับส่ิงท่ีตองตัดสินใจออกมาสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดเชนกัน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 
ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

การตีตรา คืออะไร 

 

การตีตรา คือการท่ีสังคมไมเห็นดวยกับลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือความเช่ือของบุคคลหรือ

กลุ มคนซึ ่งขัดกับวัฒนธรรมหรือแบบแผนที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป การตีตราจากสังคมยังนำไปสูการ                      

ถูกมองขามหรือแบงแยก ซึ่งความหมายถึงการที่ลักษณะหรือความเชื ่อของบุคคลหรือกลุมคนใดทำใหเขา

เหลานั้นถูกแบงแยกหรือกีดกันออกไปจากคนกลุมใหญในสังคมหรือไดรับโอกาสที่ไมเทาเทียมในการไดรับ

การศึกษา บริการดานสุขภาพ หรือตองอาศัยในชุมชนท่ีไมนาอยู เปนตน 

การตีตรา หมายถึงความคิดและความเช่ือท่ีเช่ือมโยงปญหาทางกาย เชน ผูมีเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส 

เขากับพฤติกรรมหรือกลุมคนในทางลบ เชน เชื้อเอชไอวีมักจะถูกเชื่อมโยงกับการมีคูนอนหลายคน การขาย

บริการทางเพศ หรือการใชสารเสพติดแบบใชเข็มฉีดยา 

 

การตีตรามี 4 รูปแบบ 

 

1.การตีตราเนื ่องจากลักษณะอาการที ่มองเห็นไดของโรคหรือความทุพพลภาพ เชน ผอมมาก                  

อวนเกินไป โรคเรื้อน หรือความพิการจนนั่งรถเข็น รวมถึงผูติดเช้ือท่ีเริ่มแสดงอาการ 

2.การตีตราเนื่องจากลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีสังคมสวนใหญไมยอมรับ เชน การเปน

อาชญากร ขายบริการทางเพศ รักเพศเดียวกัน คนขามเพศ หรือติดยาเสพติด 

3.การตีตราจากการมีเช้ือชาติ สัญชาติ หรือนับถือศาสนาท่ีแตกตางจากประชากรสวนใหญในสังคม 

4.การตีตราตัวเองเกิดจากการที่คนบางคนในสามกลุมขางตนแยกตัวเองออกจากวิถีชีวิต โดยทั่วไป

เนื่องจากตีตราตัวเองเพราะกลัวปฏิกิริยาทางลบจากสังคมตอลักษณะบางประการของตน เชน การเปนคนท่ีรัก

เพศเดียวกัน เปนตน 
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       หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 
ความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา  

 
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม KSA (ระดับประถมศึกษาปท่ี 4) 
 

 

 

ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิด รวบยอด ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม 

ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการเรีย

นรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

WE สันติภาพและ 

ความขัดแยง 

ศักยภาพของตนเอง 

สามารถทำงาน 

รวมกับผูอื่นบน 

ความหลากหลาย 

วัฒนธรรมได 

อยางสันติ 

ป.4 

ส 2.1 ป.4/2 

ปฏิบัติตนใน 

การเปนผูนำแล

ะผูตามท่ีดี 

ส 2.1 ป.4/5 

เสนอวิธีการท่ีจ

ะอยูรวมกันอย

างสันติสุขใน 

ชีวิตประจำวัน 

ป.4 

1.เรียนรูการทำงาน

เปนกลุม 

2.มีความรับผิดชอ

บในบทบาทหนาท่ี 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

ในการทำงานกลุม  

3.สามารถส่ือสารค

วามตองการของ 

ตนเองไดอยาง 

สรางสรรคบน 

ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและ

เพศวิถีไดอยางสันติ 

โดยสังเขป 

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียม 

การนำเสนอผล

งาน 

3.การนำเสนอ

ผลงานและ 

การประเมินผล 

10 ผูเรียนมีความรูความ 

เขาใจ 

เกี่ยวกับเครื่องมือในการ 

ส่ือสารเพื่อสรางการเรียนรู 

และประสานการทำงาน 

รวมกับผูอื่นอยาง 

สรางสรรคบนความหลาก

หลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศวิถีได 

อยางสันติ 

ผูเรียนมีทักษะ 

ในการใชเครื่องมื

อในการส่ือสาร 

เพื่อสรางการ 

เรียนรูและ 

ประสานการ 

ทำงานรวมกับ 

ผูอื่นอยางสราง 

สรรคบนความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถีไดอยาง 

สันติ 

ผูเรียนภูมิใจ 

ในการใชเครื่องมือ 

ในการส่ือสารเพื่อ 

สรางการเรียนรู 

และประสานการ 

ทำงานรวมกับผูอื่น

อยางสรางสรรคบน

ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและ 

เพศวิถีไดอยางสันติ 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก          จำนวน 10 ช่ัวโมง 

1. เรียนรูการทำงานเปนกลุม 

2. มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม  

3. สามารถสื่อสารความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

และเพศวิถีไดอยางสันติ โดยสังเขป 

ความคิดรวบยอด 

ศักยภาพของตนเอง สามารถทำงานรวมกับผูอื่นบนความหลากหลายวัฒนธรรมไดอยางสันติ 

สาระการเรียนรู 

 เรียนรู กระบวนการเรียนรู การทำงานเปนกลุม และสื่อสารความตองการของตนเองไดบนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

1. ผู เรียนมีความรูความเขาใจ เกี ่ยวกับเครื ่องมือในการสื่อสารเพื่อสรางการเรียนรูและประสาน                 

การทำงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (K) 

2. ผูเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือในการส่ือสารเพื่อสรางการเรียนรูและประสานการทำงานรวมกบั

ผูอื่นอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (S) 

3. ผูเรียนภูมิใจในการใชเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสรางการเรียนรูและประสานการทำงานรวมกับ

ผูอื่นอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (A) 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 

สันติภาพและความขัดแยง 
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ตัวช้ีวัดหนอยการเรียนรูยอย            จำนวน 6 ช่ัวโมง 

 1. เรียนรูการทำงานเปนกลุม 

2. มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม  

3. สามารถส่ือสารความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

เพศวิถีไดอยางสันติ โดยสังเขป 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 การเรียนรูการทำงานกลุมและการทำหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการสื่อสารความตองการ

ของตนเองไดบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีได 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เรียนรูการทำงานเปนกลุมข้ันการลงมือปฏิบัติในประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

2. ฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม  

3. ฝกทักษะการส่ือสารความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และเพศวิถีไดอยางสันติ 

กระบวนการจัดการเรียนรู       

     

  1. ผูสอนใหผูเรียนจับกลุม กลุมละ 3 คน โดยคนสองคนหันหนาเขากันและจับมือกัน โดยอีก

หนึ่งคนอยู ตรงกลางระหวางสองคนท่ีจับมือกัน ซึ่งในกลุมตองมีท้ังหญิงและชายอยูภายในกลุม 

 2. ผูสอนช้ีแจงวา คนท่ีจับมือกันนั้นเปนรังผ้ึง คนท่ีอยูระหวางคนท้ังสองเปนผ้ึง โดยจะมีคำส่ัง

ใหผูเรียนรวมกิจกรรมปฏิบัติ ดังนี้ ผ้ึงแตกรัง รังแตก รังระเบิด หากผูสอนส่ังวา ผ้ึงแตกรัง  คนท่ีเปนผ้ึงจะตอง

ออกจากรังที่ตนเองอยูไปหารังใหม สวนคนที่เปนรังไมตองทำอะไรใหจับแขนกันไวเพื่อรอผึ้งจากรังอื่น หาก

ผูสอนสั่งวา รังแตก ใหรังจับมือกันไวไปคลองผึ้งของรังอื่น ผึ้งไมตองไปไหนใหผึ้งยืนนิ่งๆ รอรังที่จะมาคลอง

ตัวเองไว หากผูสอนส่ังวา รังระเบิด ใหสลับกันใหมหมด รังเปล่ียนเปนผ้ึง ผ้ึงเปล่ียนเปนรังหรือ หากเปนรังตอง

จับมือกับคนท่ีเปนรังแตไมใชรังเดิม อาจมีเปล่ียนช่ือจากผ้ึงเปนอยางอื่น ตามบริบทของพื้นท่ี 

 3. ผูสอนทดสอบความเขาใจโดยใหผูเรียนเลน 1 รอบ หลังจากผูเรียนเขาใจในกติกาแลว                 

ใหเริ่มเลนไดตามความเหมาะสมท่ีผูสอนเห็นพอสมควร (จับคนท่ีทำผิด หรือ คนท่ีชาออกมา เพื่อทำกิจกรรม) 

 4. ผูสอนถามสรุปกิจกรรม 

  

 

ใหผู สอนดำเนินการเรียนรู และลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมที ่แตละโรงเรียนเลือก 

ในหัวขอการเรียนรู และใหมอบหมายภาระงานช้ินงานตามรายละเอียดในตารางดังตอไปนี ้

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

  ข้ันสอน        
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ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

ตารางการเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแตละโรงเรียนเลือก 

 

 

 

1.เตหนา 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

เตหนา การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1. ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 ฝกการผลิตเตหนา 

(ทำโครงเตหนา/เลือกสายเตหนา/ติดแผนโลหะ/ขึงสายเตหนา/ 

แกะสลักลวดลายบนเตหนาตามความชอบของผูเรียนแตละคน) 

1.2 ฝกการเลนเตหนา (เรียนรูการดีดเปนเพลง) 

1.3 ฝกการรองเพลงประกอบการเลนเตหนา 

(ฝกรองเพลงประกอบเตหนา) 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 
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หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 

 
ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

2.จักสาน/ทอผา 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

จักสาน/ ทอผา การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 จักสาน 

(ฝกจักสานลายพื้นฐานตอเนื่อง/ออกแบบผลิตภัณฑจักสานอยางสรางสรรค/

สานตะกราคนละ 1 ช้ิน) 

1.2 ทอผา (ฝกทอผาลายพื้นฐานตอเนื่อง/ออกแบบผลิตภัณฑทอผาอยาง 

สรางสรรค/ทอยามคนละ 1 ช้ิน) 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา  

 

3.พืชผักพื้นบาน 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

พืชผักพื้นบาน การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การดูแลรักษา (ทำปุยชีวภาพ/การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช/การรดน้ำ) 

1.2 การเก็บเกี่ยว 

(ระยะเวลาท่ีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได/ระยะเวลาท่ีสามารถ 

นำเมล็ดมาทำพันธุได) 

1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ เชน นำผักมาทำอาหารโดยเมนูจะตองสรางสรรค 

ผักอบแหง ฯลฯ 

1.4 การออกแบบบรรจุภัณฑผักพื้นบานอยางสรางสรรค 

1.5 การจำหนาย (ชองทางการจัดจำหนาย/วิธีการจัดจำหนาย) 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม ครั้งท่ี 2 

(พืชผักพื้นบาน) โดยผูสอน 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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4.อาหารและขนมพื้นบาน 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

อาหารและ 

ขนมพื้นบาน 

การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 ออกแบบเมนูอาหารพื้นบานอยางสรางสรรค กลุมละ 1 

อยาง 

1.1.1 เรียนรูอุปกรณและวัตถุดิบท่ีใชในประกอบอาหารพื้นบาน 

1.1.2 วิธีการประกอบอาหาร 

1.1.3 การออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพื้นบานอยางสรางสรรค 

1.1.4 การจำหนาย (ชองทางการจัดจำหนาย/วิธีการจัดจำหนาย) 

1.2 ออกแบบเมนูขนมพื้นบานอยางสรางสรรค กลุมละ 1 อยาง 

1.2.1 เรียนรูอุปกรณและวัตถุดิบท่ีใชในการทำขนมพื้นบาน 

1.2.2 วิธีการทำขนมพื้นบาน 

1.2.3 การออกแบบบรรจุภัณฑขนมพื้นบานอยางสรางสรรค 

1.2.4 การจำหนาย (ชองทางการจัดจำหนาย/วิธีการจัดจำหนาย) 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม 

(อาหารและขนมพื้นบาน) โดยผูสอน 
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5.ระบำเกลียวเชือก 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

ระบำเกลียว 

เชือก 

การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การระบำเกลียวเชือก 

1.1.1 

ออกแบบทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.1.2 

ฝกเตนทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.1.3 ฝกเตนพรอมกับเพลงและดนตรีประกอบ 

1.2 การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก 

1.1.1 

ออกแบบเพลงและดนตรีท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยาง 

สรางสรรค 

1.1.2 

ฝกรองเพลงและดนตรีท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยาง 

สรางสรรค 

1.1.3 ฝกรองเพลงและเลนดนตรีพรอมประกอบทาเตน 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม 

(ระบำเกลียวเชือก)โดยผูสอน 
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6.หองภูมิปญญา 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

หองภูมิปญญา การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.หมวดประวัติศาสตรและความเปนมาของชุมชน  

1.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

1.2 ออกแบบการจัดวาง 

1.3 จัดวาง 

2.หมวดเคร่ืองแตงกาย 

2.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

2.2 ออกแบบการจัดวาง 

2.3 จัดวาง 

3.หมวดของใชในครัวเรือน 

3.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

3.2 ออกแบบการจัดวาง 

3.3 จัดวาง 

4.หมวดเคร่ืองมือดักสัตว 

4.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

4.2 ออกแบบการจัดวาง 

4.3 จัดวาง 

5.หมวดเคร่ืองดนตรี 

5.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 
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5.2 ออกแบบการจัดวาง 

5.3 จัดวาง 

6.หมวดการละเลน 

6.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

6.2 ออกแบบการจัดวาง 

6.3 จัดวาง 

7.หมวดภาษาและนิทานพื้นบาน 

7.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

7.2 ออกแบบการจัดวาง 

7.3 จัดวาง 

8.หมวดประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

8.1 ศึกษาองคประกอบในการจัดวาง 

8.2 ออกแบบการจัดวาง 

8.3 จัดวาง 
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7.ขาวมง 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

ขาวมง การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.ออกแบบบรรจุภัณฑและชองทางการจำหนาย 

1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑอยางสรางสรรค 

1.2 การจำหนายอยางสรางสรรค 

(ชองทางการจัดจำหนาย/วิธีการจัดจำหนาย) 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) โดยผูสอน 
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8.รำตง รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

ข้ันในการ 

เรียนรู 

ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

รำตง 

รำกระทบไมไผ 

เตนฮิปฮอป 

การลงมือ 

ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การรำตง 

1.1.1 ออกแบบทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.1.2 ฝกเตนพรอมรองเพลงและดนตรีประกอบท่ีเปนเอกลักษณประจำ

โรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.1.3 นำการแสดงท้ัง 3 อยางมารวมกัน อยางสรางสรรค 

1.2 การรำกระทบไมไผ 

1.2.1 ออกแบบทารำท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.2.2 ฝกรำพรอมรองเพลงและดนตรีประกอบท่ีเปนเอกลักษณประจำ 

โรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.2.3 นำการแสดงท้ัง 3 อยางมารวมกัน อยางสรางสรรค 

1.3 เตนฮิปฮอป 

1.3.1 ออกแบบทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.3.2 ฝกเตนพรอมรองเพลงและดนตรีประกอบท่ีเปนเอกลักษณ 

ประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.3.3 นำการแสดงท้ัง 3 อยางมารวมกัน อยางสรางสรรค 

ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (รำตง 

รำกระทบไมไผ ฮิปฮอป) โดยผูสอน  
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 1. ผูสอนใหผูเรียนรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั่วโมงที่ 6 โดยผูสอนใหผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจาก

การลงมือปฏิบัติโดยใชแผนท่ีรางกาย ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้ 

  1.1. ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมนั่งเปนวงกลมตามกลุมของตนเอง จากนั้นผูสอนแจก

กระดาษฟลิปชารทปากกาเคมี และสี แบงใหแตละกลุมเทาๆ กันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา 

เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

  1.2. ใหแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน ลงนอนบนกระดาษฟลิปชารทที่กางไว 

จากนั้นใหเพื่อนรวมใชปกากาเคมีในการวาดรูปรางลักษณะของเพื่อนท่ีนอนบนกระดาษฟลิปชารทโดยตองมีอง

คประกอบของรางกายใหครบดังนี้ สวนหัว ลำตัว แขน ขา จนถึงเทา  

  1.3. ใหแตละกลุมระดมความคิดเห็นส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติตามประเด็น

ดังนี้ 1) หัว เปนส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ 2) แขนซาย เปนข้ันตอนในการเรียนรู 3) แขนขวา เปนการ

แบงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบภายในกลุ ม 3) หนาทอง เปนอุปกรณที ่ใชในการลงมือปฏิบัติ                         

4) ขาซาย เปนปญหาและอุปสรรค 5) ขาขวา เปนแนวทางการแกไข 6) เทา เปนส่ิงท่ีสามารถนำไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวันได 7) ปาก เปนวิธีการส่ือสารภายในกลุมท่ีทำใหการทำงานกลุมสำเร็จได 8) หัวใจ ความรูสึก

ในการเรียนรู  โดยผูสอนสามารถกำหนดเวลาไดตามความเหมาะสม 

 2. ผูสอนใหแตละกลุมนำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นของแตละกลุมโดยผูสอนมีหนาท่ี

ในการจดบันทึกการนำเสนอลงในกระดาษ 

 3. ผูสอนสรุปผลการปฏิบัติภาพรวมอีกครั้ง ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการทำงานกลุมและลักษณะ

การทำงานกลุมท่ีทำใหกลุมประสบผลสำเร็จและวิธีการส่ือสารท่ีทำใหสมาชิกภายในกลุมรูสึกดี โดยผูสอนตอง

สรุปใหตรงกับวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรู นี้ โดยมีดังนี้ เรื ่องของการเรียนรู การทำงานเปนกลุม                  

เรื่องของการมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม และเรื่องการสื่อสาร

ความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ  

 

อุปกรณ   

 ตามประเด็นของแตละพื้นท่ี   

1. กระดาษฟลิปชารท   2. ปากกาเคมี   3. สี 
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  1. ผูสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสำหรับ    

     ผูเรียนอยางท่ัวถึงเทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบัติทาง  

     เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา  

     สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 2. ผูสอนเปนผูเอ้ือในกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน 

 3. แตละสัปดาหที ่มีการเรียนรู และลงมือปฏิบัติให   

     ผูสอนสรุปกิจกรรมทุกทายชั ่วโมง เชน สิ่งที ่ได 

     เรียนรูในสัปดาหน้ี สิ่งท่ีประทับใจ สิ่งท่ีจะสามารถ 

     พัฒนาตอไปไดในชั่วโมงถัดไป 

 

 

สื่อการเรียนรู ใชส่ือการเรียนรูจริงตามประเด็นโรงเรียน 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1. ใบงานท่ี 5.1 การเดินทางของวัฒนธรรม 

 2. ใบงานท่ี 5.2 เครื่องจักรภูมิปญญา 

 3. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม ครั้งท่ี 2 (พืชผักพื้นบาน) 

 4. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (อาหารและขนมพื้นบาน) 

 5. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ระบำเกลียวเชือก) 

 6. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) 

 7. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (รำตง รำกระทบไมไผ ฮิปฮอป)  
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 5.1 

การเดินทางของ 

วัฒนธรรม 

การวาดและเขียน

บรรยายใน ใบงาน 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 5.1 ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน)               

- วาดภาพส่ือความหมายได

ครบถวนและสามารถอธิบาย

บทบาทหนาท่ีของตนเองไดให 

3 คะแนน  

- วาดภาพส่ือความหมาย 

ไมครบถวน 

และอธิบายบทบาทหนาท่ี 

ของตนเองได ให 2 คะแนน 

- วาดภาพไมส่ือความหมาย 

และไมสามารถอธิบาย 

บทบาทหนาท่ีของตนเองได        

ให 1 คะแนน 

- ไมวาดภาพและอธิบาย 

ไมไดให 0 คะแนน 

ใบงานท่ี 5.2

เครื่องจักรภูมิปญญา 

การวาดและเขียน

บรรยายในใบงาน 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 5.2 ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน)   

- เขียนคำตอบไดครบถวน 

สมบูรณและสามารถอธิบาย ได 

3 คะแนน  

- เขียนคำตอบไดไมครบถวน 

แตสามารถอธิบายได                    

ให 2 คะแนน 

- เขียนคำตอบไมครบถวน 

และไมสามารถอธิบายไดให   

1 คะแนน 

- ไมเขียนคำตอบให 0 คะแนน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

ครัง้ท่ี 2 

(พืชผักพื้นบาน) 

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง 

ของ ผูเรียน 

ตรวจแบบแบบ 

ประเมินผลงาน 

ผูเรียนรายกลุม 

ครั้งท่ี 2 

(พืชผักพื้นบาน) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

ครั้งท่ี 2 

(พืชผักพื้นบาน) 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(อาหารและ 

ขนมพื้นบาน) 

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน 

ตรวจแบบ 

ประเมินผลงานผู

เรียนรายกลุม 

(อาหารและขนม

พื้นบาน) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(อาหารและขนมพื้น

บาน) 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(ระบำเกลียวเชือก) 

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน 

ตรวจแบบ 

ประเมินผลงานผู

เรียนรายกลุม 

(ระบำเกลียว 

เชือก) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(ระบำเกลียวเชือก) 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(ขาวมง) 

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน 

ตรวจแบบ 

ประเมินผลงาน 

ผูเรียนรายกลุม 

(ขาวมง) 

แบบประเมินช้ินงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ

อยางงาย 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(รำตง 

รำกระทบไมไผ 

ฮิปฮอป) 

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง 

ของผูเรียน 

ตรวจแบบ 

ประเมินผลงาน 

ผูเรียนรายกลุม 

(รำตง 

รำกระทบไมไผ 

ฮิปฮอป) 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม 

(รำตง 

รำกระทบไมไผ 

ฮิปฮอป) 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 
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ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 

 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม คร้ังท่ี 2 (พืชผักพื้นบาน) 

คำช้ีแจง:  ใหผูสอนประเมินแปลงผักของผูเรียนแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุม.......................ผัก 2-4 ชนิด คือ............................................................. 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

ท่ี 

 รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การดูแลรักษาหลังการปลูก    

1.1 การทำปุยชีวภาพ    

1.2 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช    

1.3 การรดน้ำ    

2. การเก็บเกี่ยว    

2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต    

2.2 ผลผลิตท่ีสามารถนำเมล็ดทำพันธุ    

3. การแบงบทบาทหนาท่ีในการดูแลรักษาและการเก็บ เกี่ยว    

4. การส่ือสารภายในกลุม    

5. การนำเสนอ    
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ที่ 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การดูแลรักษาหลังการปลูก    

1.1 การทำปุยชีวภาพ อธิบายวิธีการทำปุย 

ชีวภาพและวิธีการ 

ใชไดถูกตองครบถวน 

อธิบายวิธีการทำปุย 

ชีวภาพและวิธีการ 

ใชไดถูกตองบางสวน 

อธิบายวิธีการทำปุย 

ชีวภาพและวิธีการ ใชได 

ไมถูกตอง 

1.2 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช แปลงผักไมมีวัชพืช 

และศัตรูพืช 

แปลงผักมีวัชพืช 

และศัตรูพืชบางสวน 

แปลงผักมีวัชพืชและ 

ศัตรูพืชเต็มแปลง 

1.3 การรดน้ำ ผูเรียนรดน้ำแปลงผัก 

อยางสม่ำเสมอ 

ผูเรียนรดน้ำแปลงผัก 

บางครัง้ 

ผูเรียนไมรดน้ำแปลงผัก 

2. การเก็บเกี่ยว    

2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผูเรียนสามารถอธิบาย 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

แตละชนิดไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถอธิบาย 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

แตละชนิดไดบางสวน 

ผูเรียนไมสามารถอธิบาย

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

แตละชนิดได 

2.2 ผลผลิตท่ีสามารถนำเมล็ดมาทำพันธุ ผูเรียนสามารถอธิบาย 

ผลผลิตท่ีนำมาเปน 

เมล็ดพันธุไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถอธิบาย 

ผลผลิตท่ีนำมาเปน 

เมล็ดพันธุไดบางสวน 

ผูเรียนไมสามารถอธิบาย

ผลผลิตท่ีนำมาเปน 

เมล็ดพันธุได 

3. การแบงบทบาทหนาท่ีในการดูแลรักษา

และการ เก็บเกี่ยว 

มีการแบงบทบาทหนา

ท่ีตามศักยภาพของ 

สมาชิกภายในกลุมได 

มีการแบงบทบาทหนาท่ี

ตามศักยภาพของ 

สมาชิกภายในกลุมได 

บางสวน 

มีการแบงบทบาทหนาท่ี 

ของสมาชิกภายในกลุม 

ไดไมตรงตามศักยภาพ 

ของสมาชิก 

4. การสื่อสารภายในกลุม สามารถสื่อสารภายใน 

กลุมไดอยางเขาใจ 

ตรงกัน 

สามารถสื่อสารภายใน 

กลุมไดแตบางครั้ง 

ความเขาใจคาดเคลื่อน 

สามารถสื่อสารภายใน 

กลุมไดไมเขาใจตรงกัน 

5. การนำเสนอ มีการนำเสนอท่ีแปลก 

ใหมใสใจผลงานมีวิธีก

ารท่ีจะทำใหผลงานออ

ก มาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำ 

และปฏิบัติแบบเดิมๆ 

ไมนำเสนอ/ไมมีความคิด 

เปนของตนเอง 
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ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 

แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (อาหารและขนมพื้นบาน) 

คำชี้แจง:  ใหผูสอนประเมินชิ้นงานการออกแบบเมนูอาหารและขนมพื้นบานอยางสรางสรรคของผูเรียน 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบเมนูอาหารและขนมพื้นบานอยางสรางสรรค    

2. วัตถุดิบในการประกอบอาหาร    

3. ข้ันตอนในการประกอบอาหาร    

4. การแกไขปญหา    

5. การแบงบทบาทหนาท ี ่ตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

6. การนำเสนอผลงาน    
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เกณฑการใหคะแนน 

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบเมนูอาหารและขนมพื้นบานอยาง 

สรางสรรค 

มีความดึงดูด 

มีความนาสนใจ

และมีความเปน

ไปได 

มีความดึงดูด 

มีความนาสนใจ

แตไมมีความ 

เปนไปได 

ไมมีความดึงดูด 

ไมมีความนาสนใจ 

และไมมีความเปนไปได 

2. วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เลือกวัตถุดิบใน

การประกอบ 

อาหารไดอยาง 

เหมาะสม 

เลือกวัตถุดิบใน

การประกอบ 

อาหารได 

บางสวน 

ไมสามารถเลือกวัตถุดิบ 

ในการประกอบอาหารได

อยางเหมาะสม 

3. ข้ันตอนในการประกอบอาหาร มีข้ันตอนในการ

ประกอบอาหาร

ท่ีถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย 

ตอผูบริโภค 

มีข้ันตอนในการ

ประกอบอาหาร

ท่ีถูกสุขลักษณะ

แตไมปลอดภัย 

ตอผูบริโภค 

มีข้ันตอนในการประกอบ

อาหารไมถูกสุขลักษณะ

และไมปลอดภัยตอ 

ผูบริโภค 

4. การแกไขปญหา มีการคิดหาวิธี 

การแกไขปญหา

ได 2 วิธีในเวลา

ท่ีกำหนด 

มีการคิดหาวิธี 

การแกไขปญหา 

เพียง 1 วิธีใน

เวลาท่ีกำหนด 

ไมสามารถคิดวิธีการ 

แกไขปญหาไดในเวลา 

ท่ีกำหนด 

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและค

วามสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

การแบงบทบาท

หนาท่ีตามความ

ถนัดและความ 

สามารถของ 

สมาชิกภายใน 

กลุมได 

การแบงบทบาท

หนาท่ีตามความ

ถนัดและความ 

สามารถของ 

สมาชิกภายใน 

กลุมไดบางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ี 

ตามความถนัดและความ

สามารถของสมาชิกภาย 

ในกลุมไมได 

6. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ี

แปลกใหมใสใจ

ผลงานมีวิธีการ

ท่ีจะทำใหผลงา

นออกมาดี 

นำเสนอตามท่ี 

แนะนำและ 

ปฏิบัติแบบเดิม 

ไมนำเสนอ/ไมมีความคิด

เปนของตนเอง 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ระบำเกลียวเชือก) 

คำชี้แจง:  ใหผู สอนประเมินผลงานนักเรียนตามกลุมที่ตนสนใจในประเด็นระบำเกลียวเชือก โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

กลุมฝกเตน 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

ที่ 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การเตนเขาจังหวะดนตรี    

2. ทาเตนถูกตอง    

3. ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลงงายๆได    

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการเลน    

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุม 

   

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การเตนเขาจังหวะดนตรี ผูเรียนสามารถเตนเขา 

จังหวะดนตรีไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถเตนเขา 

จังหวะดนตรีไดถูกตอง 

บางสวน 

ผูเรียนสามารถเตนเขาจังหวะ 

ดนตรีไดไมถูกตอง 

2. ทาเตนถูกตอง ผูเรียนแสดงทาเตนถูกตอง ผูเรียนแสดงทาเตนถูกตอง 

บางสวน 

ผูเรียนแสดงทาเตนไมถูกตอง 

3. ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลงงา

ยๆได 

ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลงได 

ถูกตอง 

ผูเรียนสามารถเตนตามบท

เพลงงาย ๆ ไดถูกตองบางสวน 

ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลง

งาย ๆ ไดไมถูกตอง 

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการเลน ผูเรียนเตนไดอยางมีความมั่นใจไม 

กลัวความผิดพลาด 

ผูเรียนเตนไดแตไมมีความ 

มั่นใจ 

ผูเรียนเตนไมไดและ 

ไมมีความมั่นใจ 

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถ

นัดและความสามารถของสมาชิกภ

ายในกลุม 

การแบงบทบาทหนาท่ีตามความ

ถนัดและความ สามารถของสมาชิก

ภายในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

สมาชิกภายในกลุมไดบางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม 

ความถนัดและความสามารถ

ของ สมาชิกภายในกลุมไมได 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 

 

219 ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

กลุมรองเพลงประกอบระบำเกลียวเชือก 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะและทำนองไดถูกตอง    

2. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเนื้อรอง    

3. ผูเรียนรองตามเนื้อรองไดถูกตอง    

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลงประกอบระบำเกลียวเชือก    

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

เกณฑการใหคะแนน 
 
 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะและทำ

นองไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถรอง 

เพลงตามจังหวะ และทำนองได 

ถูกตอง 

ผูเรียนสามารถรอง 

เพลงตามจังหวะแต ไมตรงตาม 

ทำนอง 

ผูเรียนรองเพลงไมตาม 

จังหวะและไมถูกทำนอง 

2. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเน้ือรอง ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของ 

เน้ือรองไดถูกตอง 

ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของ 

เน้ือรองไดบางสวน 

ผูเรียนมีการแบง 

วรรคตอนของเน้ือรอง 

ไมถูกตอง 

3. ผูเรียนรองตามเน้ือรองไดถูกตอง ผูเรียนรองตามเน้ือ รองไดถูกตอง ผูเรียนรองตามเน้ือ รองไดบางสวน ผูเรียนรองตาม 

เน้ือรองไดไม ถูกตอง 

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลงประกอ

บระบำเกลียว เชือก 

ผูเรียนรองไดอยางม ีความมั่นใจไม 

กลัวความผิดพลาด 

ผูเรียนรองไดแตไมมีความมั่นใจ ผูเรียนรองไมได 

และไมมีความ มั่นใจ 

5. การแบงบทบาทหนาที่ตามความถนัดและค

วามสามารถของ สมาชิกภายในกลุม 

การแบงบทบาท หนาที่ตามความ 

ถนัดและความ สามารถของ 

สมาชิกภายในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาที่ตามความ 

ถนัดและความสามารถของ 

สมาชิกภายในกลุมไดบางสวน 

การแบงบทบาทหนาที่

ตามความ ถนัดและ

ความสามารถของ 

สมาชิกภายในกลุมไมได 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนประเมินช้ินงานออกแบบบรรจุภัณฑอยางงายของผูเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบบรรจุภัณฑสามารถส่ือสารถึงผลิตภัณฑ 

ขาวมงไดอยางเหมาะสม 

   

2. ออกแบบวัสดุท่ีใชสามารถชวยสรางเอกลักษณและ 

เพิ่มมูลคาไดอยางเหมาะสมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

   

3. ออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑมีความสวยงามและ 

เหมาะสม 

   

4. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

5. การนำเสนอผลงาน    
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ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบบรรจุภัณฑสามารถส่ือ

สารถึงผลิตภัณฑขาวมงไดอยาง

เหมาะสม 

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

สามารถบงบอกถึง 

เอกลักษณของผลิตภัณฑ

ไดอยางเหมาะสม 

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

สามารถบงบอกถึง 

เอกลักษณของ 

ผลิตภัณฑไดบางสวน 

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

ไมสามารถบงบอกถึง 

เอกลักษณของ 

ผลิตภัณฑได 

2. ออกแบบวัสดุท่ีใชสามารถชวย 

สรางเอกลักษณและเพิ่ม 

มูลคาไดอยางเหมาะสมและเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

ออกแบบวัสดุท่ีใชสามารถ

บงบอกเอกลักษณและเพิ่ม 

มูลคาไดอยางเหมาะสม

และเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

ออกแบบวัสดุท่ีใช

สามารถบงบอก 

เอกลักษณแตไม

สามารถเพิ่มมูลคาได

และเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

ออกแบบวัสดุท่ีใช 

ไมสามารถบงบอก 

เอกลักษณและไม 

สามารถเพิ่มมูลคาได 

และเปนมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอม 

3. ออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ

มีความสวยงามและเหมาะสม 

ออกแบบรูปทรงของบรรจุ

ภัณฑมีความดึงดูนาสนใจ

และเหมาะสม 

ออกแบบรูปทรงของ 

บรรจุภัณฑมีความ 

ดึงดูดนาสนใจและ 

เหมาะสมบางสวน 

ออกแบบรูปทรงของ 

บรรจุภัณฑไมมีความ 

ดึงดูนาสนใจและ 

ไมเหมาะสม 

4. การแบงบทบาทหนาท่ีตาม 

ความถนัดและความสามารถ 

ของสมาชิกภายในกลุม 

การแบงบทบาทหนาท่ี 

ตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายใน

กลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ 

ความสามารถของ 

สมาชิกภายในกลุมได 

บางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ 

ความสามารถของ 

สมาชิกภายในกลุม 

ไมได 

5. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ีแปลกใหม

ใสใจผลงานมีวิธี 

การท่ีจะทำใหผลงาน 

ออกมาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำ 

และปฏิบัติแบบเดิม 

ไมนำเสนอ/ไมมีความ 

คิดเปนของตนเอง 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (รำตง รำกระทบไมไผ ฮิปฮอป) 

คำช้ีแจง:  ใหผูสอนประเมินผลงานนักเรียนตามกลุมท่ีตนสนใจในประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมรำตง 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

ที่ 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การเตนเขาจังหวะดนตรี    

2. ทาเตนถูกตอง    

3. ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลงงายๆได    

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการเลน    

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

กลุมรำกระทบไมไผ 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การเตนเขาจังหวะดนตรี    

2. ทาเตนถูกตอง    

3. ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลงงาย ๆ ได    

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการเลน    

5. การแบงบทบาทหนาที่ตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายในกลุม 
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กลุมฮิปฮอป 

 สมาชิกกลุม 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 

ที่ 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การเตนเขาจังหวะดนตรี    

2. ทาเตนถูกตอง    

3. ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลงงายๆได    

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการเลน    

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

ที่ 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การเตนเขาจังหวะดนตรี ผูเรียนสามารถเตนเขาจังหวะ

ดนตรีไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถเตนเขา 

จังหวะดนตรีไดถูกตอง 

บางสวน 

ผูเรียนสามารถเตนเขา 

จังหวะดนตรีไดไมถูกตอง 

2. ทาเตนถูกตอง ผูเรียนแสดงทาเตนถูกตอง ผูเรียนแสดงทาเตนถูกตอง

บางสวน 

ผูเรียนแสดงทาเตนไม 

ถูกตอง 

3. ผูเรียนสามารถเตนตามบทเพลง 

งาย ๆ ได 

ผูเรียนสามารถเตนตาม 

บทเพลงงายๆไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถเตนตาม 

บทเพลงงายๆไดถูกตอง 

บางสวน 

ผูเรียนสามารถเตนตามบท

เพลงงาย ๆ ไดไมถูกตอง 

4. ผูเรียนมีความมั่นใจในการเลน ผูเรียนเตนไดอยางมีความ 

มั่นใจไมกลัวความผิดพลาด 

ผูเรียนเตนไดแตไมมีความ

มั่นใจ 

ผูเรียนเตนไมไดและ 

ไมมีความมั่นใจ 

5. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความ 

ถนัดและความสามารถของสมาชิก 

ภายในกลุม 

 

การแบงบทบาทหนาท่ี 

ตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภาย 

ในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ี 

ตามความถนัดและความ 

สามารถของสมาชิกภาย 

ในกลุมไดบางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ี 

ตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิก

ภายในกลุมไมได 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                                 ตำแหนง…………………………………………………… 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 5.1 

 

226 
ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 1. เรียนรูการทำงานเปนกลุม 

2. มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม  

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ผูเรียนสามารถเตรียมการนำเสนอผลงานรวมกับผูอื ่นไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง    

วัฒนธรรมและเพศวิถี และมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

จุดประสงคการเรียนรู  

1. การเตรียมนำเสนอผลงานอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถี 

2. ฝกการมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนเปน 2 กลุมใหมีจำนวนเทาๆ กันท้ังหญิงและชายโดยไมเลือกปฏิบัติ

ทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง สรีระทางรางกาย และฐานะทางเศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู 

 2. ผูสอนอธิบายกติกาในการเลนเกมใหกับผูเรียนดังนี้ 1) ใหแตละกลุมระดมความคิดของการ

ตอสิ ่งของใหยาวที่สุดโดยใชสิ ่งของภายในตัวสมาชิกในกลุม 2) ใหแตละกลุมรวมรวมสิ่งของที่อยูภายใน                  

ตัวเพื่อนเพื่อตอใหยาวที่สุดโดยที่ผู สอนจะเปนผูกำหนดเวลาตามความเหมาะสม 3) หลังจากหมดเวลาท่ี

กำหนดใหผูสอนวัดความยาวของท้ังสองกลุมวากลุมไหนมีความยาวมากท่ีสุด โดยใหกลุมท่ีมีความยาวมากท่ีสุด

เปนกลุมชนะ 

 3. ผูสอนถามกลุมท่ีชนะวามีวิธีการวางแผนในการทำใหกลุมชนะอยางไร และกลุมท่ีแพส่ิงท่ี

ตองแกไขหากมีโอกาสอีกครั้ง 

 4. ผูสอนกลาวสรุปวา จากเกมทำใหรูไหมวาการวางแผนนั้นมีความสำคัญอยางไร และการ

วางแผนงานอยางไรถึงจะประสบผลสำเร็จได ดังนั้นการวางแผนที่ดีควรมีการเตรียมการที่ดีคิดใหรอบคอบ                  

เพื่อผลงานท่ีดีของพวกเราเหมือนดังช่ัวโมงนี้ท่ีจะตองอาศัยการวางแผนเพื่อผลงานท่ีดีและประสบผลสำเร็จ 
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การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

ผูสอนตองคำนึงถึงความเทาเทียมโดยไม 

เลือกปฏิบัติทางเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ วัย 

สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและ

ฐานะทางเศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู 

 

 

 

  

  1. ผู สอนอธิบายวาชั ่วโมงนี้เปนชั ่วโมงของการเตรียมการนำเสนอ โดยจะใหผู เร ียนได

เตรียมการนำเสนอในช่ัวโมงตอไป 

2. ผู สอนใหผู เรียนเตรียมการนำเสนอการเรียนรู จากการลงมือปฏิบัติตามประเด็นทาง

วัฒนธรรมท่ีแตละโรงเรียนเลือก 

 3. ผูสอนใหผูเรียนเตรียมนำเสนอประสบการณในการเรียนรูอยางสรางสรรค โดยมีหัวขอท่ี

ผูเรียนจะตองนำเสนอดังนี้ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู 2) อุปกรณในการเรียนรู 3) การแบงบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบภายในกลุม 4) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติ พรอมแนวทางการแกไข               

5) ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ตามประเด็นของแตละโรงเรียน โดยใหผูสอนอธิบายส่ือสรางสรรคในใบ

ความรูใบความรู 5.1 ส่ือสรางสรรคระดับประถมตอนปลาย และใหผูเรียนเลือกทำ 1 ส่ือเพื่ออธิบายตามหัวขอ

ท่ีกำหนด 

 4. ผู เร ียนเตรียมสื ่อประกอบการในการนำเสนอผลงานโดยผู สอนจะทำหนาที ่คอยให

คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อประกอบในการนำเสนอ และสังเกตการจัดเตรียมของ

ผูเรียนโดยผูสอนจะตองทำ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม ไปดวยเพื่อใหคะแนนผูเรียน 

  

  

  

1. ใหผูสอนถามผูเรียนแตละกลุมวาทำไมถึงเลือกส่ือชนิดนี้มานำเสนอ เพราะอะไร 

  2. ใหผูสอนสรุปการเตรียมนำเสนอผลงานของผูเรียนอยางสรางสรรคบนความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและเพศวิถีวามีสื่อที่ผูเรียนเลือกมีกี่ชนิดพรอมกับสรุปความรับผิดชอบในบทบาทหนาที ่ของ                

แตละกลุม  

อุปกรณ   

 ตามประเด็นของแตละพื้นท่ี   

สื่อการเรียนรู   

 ใชส่ือการเรียนรูจริงตามประเด็นโรงเรียน 

 

ข้ันสอน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แบบประเมินการ 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานกลุมโดยผูสอน 

การแสดง 

พฤติกรรมของ 

ผูเรียนแตละคน 

ในการทำงาน 

กลุมระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม

การการทำงานก

ลุมของผูเรียนแต

ละคน 

แบบประเมิน 

การสังเกต 

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุม 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมการทำงานกลุม 

เปนรายบุคคล) 
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การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

 

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 

ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูวันท่ี.......................เดือน................................................พ.ศ.................................. 

 

ลำดับที่ ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 

รวม 

(16) 

ระดับ    

คุณภาพ 
การ 

ปฏิสัมพันธกัน 

(4) 

การสนทนา

เรื่อง 

ที่กำหนด 

(4) 

การติดตอ 

สื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรม

การทำงาน

กลุม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน 

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

 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการตัดสินคุณภาพ   

         

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 
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 การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายกลุม (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. การปฏิสัมพันธกัน รวมมือและชวยเหลือ 

เพื่อนในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนเปนสวนใหญใน

การทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนในการทำ 

กิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ 

ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่องท่ี

กำหนด 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

บางสวน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมตรงประเด็น 

3. การติดตอส่ือสาร มีการปรึกษาครูและ 

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

มีการปรึกษาครูและ 

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

เปนสวนใหญ 

มีการปรึกษาครูและ 

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

เปนบางครั้ง 

ไมมีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

4. พฤติกรรมการ 

ทำงาน 

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบ 

และแบงหนาท่ีของ 

สมาชิกในกลุม 

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบ 

และแบงหนาท่ีของ 

สมาชิกในกลุมเปน 

สวนใหญ 

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบและแบง 

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุมเปนบางครั้ง 

ไมมีการวางแผนอยาง

เปนระบบและไมมี 

การแบงหนาท่ีของ 

สมาชิกในกลุม 
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ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

         ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 

 

233 
ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 1. สามารถรับผิดชอบหนาท่ีในการทำงานกลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2. สื่อสารความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถี

ไดอยางสันติ 
 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 การทำหนาท่ีของตนเองท่ีไดรับมอบหมายและการนำเสนอผลการดำเนินงานกลุม ไดอยางสรางสรรค

บทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ 
 

จุดประสงคของการเรียนรู  

1. เรียนรูกระบวนการนำเสนออยางสรางสรรค 

2. ฝกความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม  

3. ฝกทักษะการส่ือสารความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และเพศวิถีไดอยางสันติ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

  

 

 1. ใหผูสอนอธิบายถึงการนำเสนอผลงานอยางสรางสรรคใหผูเรียนฟงวา ในช่ัวโมงนี้เปนการ

นำเสนอผลการปฏิบัติ 

 2. ผู สอนใหผู เรียนยืนหลับตาทำสมาธิกอนการนำเสนอประมาณเวลา 1 นาที จากนั้นให

ผูเรียนลืมตาเบาๆ และใหผูเรียนรวมพลังโดยการนำมือวางซอนกันจนครบทุกคนจากนั้นใหผู เรียนตะโกน                 

ช่ือโรงเรียนของตนเองดังๆ หรือจะใชคำไหนก็ไดท่ีเหมาะสม 

  

  

1. ผูสอนใหผูเรียนนำเสนอการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแตละ

โรงเรียนเลือก 

 2. ผูสอนใหผูเรียนนำเสนอประสบการณในการเรียนรูอยางสรางสรรค โดยมีหัวขอที่ผูเรยีน

จะตองนำเสนอดังนี้ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู 2) อุปกรณในการเรียนรู 3) การแบงบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบภายในกลุม 4) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติพรอมแนวทางแกไข 5) สิ่งที่ได

เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ตามประเด็นของแตละโรงเรียนในรูปแบบการนำเสนอท่ีจัดเตรียมไว โดยผูสอนจะ

เปนผูดูผลการนำเสนอ  
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ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

ผูสอนตองคำนึงถึงความเทาเทียมโดย 

ไมเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ 

วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทาง

รางกายและฐานะทางเศรษฐกิจเสมอใน

การเรียนรู 

 

 

3. หลังจากการนำเสนอใหผูเรียนประเมินตนเองในการทำผลงานออกมาวาส่ิงไหนท่ีทำไดดีท่ีสุด และ

ส่ิงไหนท่ีตองพัฒนาหรือยังทำไมไดตามเปาหมายท่ีวางกันไวในตอนแรก 

           4. หลังจากการนำเสนอเสร็จแลวผูสอนใหคำแนะนำผูเรียนโดยการใหคำแนะนำตองเปนการใชคำใน

ดานบวกหรือการติชมแบบเสริมพลัง ดังนี้ 

1. ช่ืนชมผลงานของผูเรียนส่ิงท่ีผูเรียนทำไดดีสวนไหนบาง               

  2. ประทับใจในผลงานของผูเรียนตรงจุดไหนเปนพิเศษ  

  3. ส่ิงท่ีพัฒนาตอยอดและจะทำใหผลงานของผูเรียนจะมีความสมบูรณข้ึน   

 

 

 

  1. ผูสอนสรุปใหผูเรียนฟงดังนี้ กระบวนการเรียนรูนี้เปนการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมหรือ 

ICE ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะเนนการเรียนรูโดยเริ่มตนจากการเรียนรูที่ตัวเองขั้น I เชื่อม

ไปสูการเรียนรูผูอื่น ข้ัน You และการเรียนรูในการอยูรวมกัน ข้ัน We การมีเปาหมายรวมกันและการทำงาน

เปนทีม กระบวนการ ICE มิใชเพียงกิจกรรมสรางทีมแตเปนกระบวนการที่สรางความตระหนักใหเห็นวาใน

สังคมเรามีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากกวาเครื่องแตงกาย ภาษา ประเพณี วิถีวัฒนธรรม 

พิธีกรรม รวมถึงความคิด ความเช่ือ ส่ิงท่ียึดถือประสบการณท่ีหลอหลอมใหเปนบุคคล ๆ หนึ่ง และในการอยู

รวมกันในสังคมจะตองเรียนรูซึ่งกันและกันและปฏิบัติตอกันอยางไรเพื่อใหสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง

หลากหลายไดอยางสันติและมีความสุข 

 2. ผูสอนถามผูเรียนวารูสึกอยางไรบางหลังจากการนำเสนอและหลังจากนั้นใหผูเรียนทำ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และ แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผูเรียน แลวนำสงผูสอนภายใน

ช่ัวโมง  

อุปกรณ   

 ตามประเด็นของแตละพื้นท่ี   

สื่อการเรียนรู  

 ใชส่ือการเรียนรูจริงตามประเด็นโรงเรียน 
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ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียน 

การแสดง 

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

ตรวจแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ

ของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต 

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

 

ดานอื่น ๆ (พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล ถามี) 

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

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

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

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

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

  

 

          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                         ตำแหนง…………………………………………………… 
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ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี4 

การเตรยีมการนำเสนอผลงาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบความรู 5.1 สื่อสรางสรรคระดับประถมตอนปลาย 

ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

              ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ ่งมีความสามารถในการคิดได

หลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมี

ความถูกตอง จนนำไปสูการคิดคนและสรางส่ิงประดิษฐท่ีแปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม นอกจากลักษณะ

การคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังสามารถมองความคิดสรางสรรคในหลายมิติ ซึ่งอาจจะมองในแงที่เปน

กระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติที่กวางขึ้น เชนการมี

ความคิดสรางสรรคในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวย เชน การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร  หรือการเลนกีฬาท่ีตองสรางสรรครูปแบบเกมใหหลากหลายไมซ้ำแบบเดิม เพื่อไมใหคูตอสู

รูทัน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรคในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็ตาม ลักษณะการคิด

สรางสรรคตางๆ ท่ีกลาวนั้นตางก็อยูบนพื้นฐานของความคิดสรางสรรค โดยท่ีบุคคลสามารถเช่ือมโยงนำไปใช

ในชีวิตประจำวันไดดี ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดมาตรฐาน

ตัวชี ้วัดดานความคิดสรางสรรคไวในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยีไวหลายประการ                    

ซึ่งความคิดสรางสรรค ควรจะประกอบไปดวย 3  ประการ คือ 

        1. สิ่งใหม (new, original) เปนการคิดที่แหวกวงลอมความคิดที่มีอยูเดิม ที่ไมเคยมีใครคิด

ไดมากอน ไมไดลอกเลียนแบบใคร แมกระท่ังความคิดเดิม ๆ ของตนเอง 

        2. ใชการได (workable) เปนความคิดที่เกิดจากการสรางสรรคที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกวาการใช

เพียง "จินตนาการเพอฝน" คือ สามารถนำมาพัฒนาใหเปนจริง และใชประโยชนไดอยางเหมาะสม                         

และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค ของการคิดไดเปนอยางดี 

        3. มีความเหมาะสม เปนความคิดที่สะทอนความมีเหตุมีผล ที่เหมาะสม และมีคุณคา ภายใต

มาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

 

ลักษณะความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ การคิดหลาย

แงมุม หลายทาง คิดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะนึกได เปนการมองปญหาในแนวกวางเหมือนกับแสงอาทิตยท่ีแผรัศมี

ออกรอบดาน คนท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นจะเปนคนท่ีมี 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือ มีความคิดท่ีแปลกใหมตางจากความคิดธรรมดาของคนท่ัวๆไป 

2. มีความคิดยืดหยุน (Flexibility) คือ มีความสามารถในการคิดหาคำตอบไดหลายทิศทาง 

3. มีความคิดคลองแคลว (Fluency) คือ สามารถคิดหาคำตอบไดอยางคลองแคลววองไว รวดเร็ว 

และไดคำตอบมากท่ีสุดในเวลาท่ีจำกัด 

4. มีความคิดละเอียดออน (Elaboration) คือ การคิดไดในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแตงความคิด

หลักใหไดความหมายท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน  
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สื่อสรางสรรคระดับประถมตอนปลาย 

 1. หนังสือรูปภาพหรือนิทานภาพ 

หนังสือรูปภาพหรือนิทานภาพ เปนหนังสือท่ีใชรูปภาพดำเนินเรื่องราวแทนตัวหนังสือ จึงเปนหนังสือ

ท่ีมีแตภาพไมมีตัวเขียน เหมาะสำหรับเด็กท่ียังอานเขียนไมไดแตเพื่อเตรียมตัวเด็กสำหรับอานเขียนตอไปปกติ

หนังสือรูปภาพมักเปนภาพวาดท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเด็ก หรือเปนประสบการณเรื่องราวท่ีใกล

ตัวเด็ก เปนเรื่องท่ีเด็กชอบ (มีประมาณ 4 - 6 ฉากภาพ สามารถถอดแยกออกมาเปนแผนได) ดังภาพ 

 
 

โดยวิธีการนำเสนอจะตองใหผูเรียนเรียงภาพตามข้ันตอนการเรียนรูและหัวขอโดยท้ังกลุมมีสวนรวมใน

การอธิบายแตละภาพใหครบตามหัวขอประเด็นท่ีกำหนดให 

2. หนังสือเลมใหญ 

 

หนังสือเลมใหญ คือ หนังสือสำหรับอานที่มีขนาดใหญ ตั้งแตขนาด A3 ขึ้นไป เปนเรื่องที่มี ขอความ

เปนตัวหนังสือและรูปภาพขนาดใหญ ท่ีสามารถเห็นไดหมดท่ัวท้ังหอง มี เนื้อเรื่องสอดคลองกับภาพประกอบ    

ที่มีสีสันสวยงามชวนใหอาน เพื่อดึงดูดความ สนใจของเด็กๆ และสามารถเขาใจเรื่องจากภาพ เนื้อเรื่องใน

หนังสือพรอมกับคำบรรยายที่มีความกระชับมากขึ้นเขาใจงายในขั้นตอนการเรียนรู โดยการทำหนังสือ                

เลมใหญนั้นสามารถติดตอสอบถามกับเจาหนาท่ีโครงการไดอีกครั้ง  
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3. หนังสือเลมเล็ก 

 

หนังสือเลมเล็ก คือ หนังสือนิทานท่ีมีขนาดเล็ก (A5) มีรูปภาพขาวดำในแตละหนาพรอม ตัวหนังสือท่ี

เปนขอความประกอบ เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจคำและความหมาย ของเรื่องในหนานั้น รูปภาพที่มีจะสามารถ 

บอกไดเหมือนกับขอความท่ีอยูขางใตภาพ นั่นคือ ตอใหไมมีขอความท่ีเขียน ประกอบใตภาพ ผูเรียนก็สามารถ

คาดเดาจากภาพได หนังสือเลมเล็กสามารถนำมาใชในกิจกรรมการอานรวมกันเปนกลุมหรือ กิจกรรมการอาน

เองหรืออานเด่ียว ดังภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ฉากภาพใหญ หรือ ฉากภาพวัฒนธรรม  

 

 ฉากภาพใหญ หรือฉากภาพวัฒนธรรมเปนภาพขนาดใหญที ่มีรูปภาพเปนตัวอธิบายกระบวนการ

ข้ันตอนท้ังหมดภายในหนึ่งภาพสวนใหญนิยมใชภาพท่ีมีขนาด 1x1 เมตร และใหผูเรียนเปนผูอธิบายตามภาพ

ตามกระบวนการข้ันตอนนั้น ๆ ดังภาพ 
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