
 



                                 คำนำ 
 
โครงการพลังร่วมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการรู้

ระหว่างวัฒนธรรม (Interculture Education: ICE) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ให้ความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้เรียนทุกคน และสามารถบูรณา
การได้กับทุกสาระวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้าน อัตลักษณ์ ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม จนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมในการเรียนรู้การให้ความเคารพ ยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถสื่อสาร อธิบายตัวตนได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม โดยมีแนวคิดการ
สอนมาจากการกำหนดเป้าหมายและเนื้อหาการศึกษาซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีได้มาจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิเด็ก UNCRC (มาตรา 2 ข้อ28, 29 และ 30) ร่วมด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ท่ี 
4.7 (SDG 4.7) มาตรฐานเหล่านี้ได้กำหนดให้การศึกษาต้องดำเนินการในลักษณะท่ีส่งเสริมความเข้าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความสงบสุขและความอดทนอดกล้ัน และเคารพซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
รวมถึงการศึกษาด้านสิทธิเด็กซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบท่ีสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสร้าง
รากฐานของวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  นอกจากนี้
ทางโครงการฯได้นำหลักการการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการ (Active Learning) รวมถึง gender (เพศสภาพ) มาปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม บทบาทของครูมีหน้าที่เอื้ออำนวยการความสะดวกให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ 
โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
ด้านทักษะ/กระบวนการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

หลักสูตรและแผนการสอนเล่มนี้ ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย หวังว ่าจะเป็นประโยชน์ต ่อการนำไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการเร ียนรู ้ ให ้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของผู้เรียนต่อไป 
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1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเพศ

วิถีของตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (K)  
2. แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง (K) 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการ ข้อมูลของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

และเพศวิถีของตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ประเด็นวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) (S)  
4. ผู้เรียนสามารถระบุความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) (S)  
          5. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง (A) 
          6. ผู้เรียนเกิดการเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ตนเองในประเด็นของเพศวิถี (A) 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เวลา  7 ชั่วโมง  
 

ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

ตัวตนและความเกี่ยวพัน 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย 
 อธิบายพัฒนาการข้อมูลของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเพศวิถีของ
ตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ประเด็นวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 พัฒนาการข้อมูลของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเพศวิถีของตนเอง 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตรวมถึงบุคลิก ลักษณะ และความคิดเห็น

ของตนเอง 
 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและผู้อื่น 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

1. ให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลม และแจก ดินสอ กระดาษ ให้กับทุกคน  
 2. ผู้สอนอธิบายวิธีการและขั้นการทำกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 ให้ทุกคนแนะนำตัว ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาถิ่น  
   2.2 ให้พับกระดาษออกเป็น 4 ช่อง จากนั้นเขียน 1- 4 ตามช่องท่ีได้พับ 
   2.3 ผู้สอนถามคำถาม เช่น ช่องท่ี 1 เขียนช่ือเพื่อน 10 ปีท่ีแล้วคิดว่าเพื่อนคนไหนใน
ห้องท่ีแต่งตัวดูดีท่ีสุด ช่องท่ี 2 เขียนช่ือเพื่อน 5 ปีท่ีแล้วคิดว่าเพื่อนคนไหนท่ีแต่งตัวดูดีท่ีสุด ช่องท่ี 3 เขียนช่ือ
เพื่อน ปัจจุบันคิดว่าเพื่อนคนไหนแต่งตัวดูดีท่ีสุด ช่องท่ี 4 เขียนช่ือเพื่อน อนาคตคิดว่าเพื่อนคนไหนท่ีแต่งตัวดู
ดีท่ีสุด 
 3. เมื่อเขียนช่ือครบแล้วให้ถามเพื่อนว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง ให้เขียนลงในช่องท่ีมีช่ือคน ๆ นั้น 
แล้วเลือกหมายเลขท่ีชอบมา 1 หมายเลขแล้วพูดแลกเปล่ียนกับเพื่อนในห้อง 

4. ผู้สอนอธิบายเช่ือมโยงกับหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ใบความรู้
ที ่ 1.1 พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ในอดีตเพื่อนที่แต่งตัวดีเป็นคนนี้ แต่เมื ่อเวลาผ่านไป 
5 ป ีพัฒนาการด้านการแต่งกายของเพื่อนคนนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทำให้เห็นว่าช่วงเวลานั้น ทำให้เพื่อน
ของเรานั้นมีพัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซึ่งตรงกับเรื่องท่ีเราเรียนในวันนนี้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 
พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เวลา 2 ชั่วโมง  

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน (กระดาษวิเศษ) 
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 1. ผู้สอนช้ีแจง เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่ผู้เรียนจะได้มาทบทวนตนเองในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  

2. ให้ผู้เรียนเลือกท่ีนั่งในมุมท่ีคิดว่าสบาย ปลอดภัย มีความสุข (ในมุมท่ีทำกิจกรรม) เมื่อทุกคนได้ท่ีนั่ง
แล้วให้นั่งในท่าที่สบาย ผ่อนคลายที่สุด และค่อยๆหลับตาลง จากนั้นผู้สอนเปิดเสียงดนตรีคลอเบา ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ผ่อนคลายพร้อมท่ีจะได้ทบทวนช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

3. ผู้สอนนำผู้เรียนเข้าสู่การทบทวนตัวเอง โดยอาจมีข้อความนำความรู้สึก *** ดังนี้***  
“ให้ทุกคนนั่งในท่าที ่ผ่อนคลายที ่สุด ปล่อยวางความรู้สึกที่มันผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย 

รู้สึกสบายผ่อนคลายท่ีหัว ผ่อนคลายท่ีไหล่ ผ่อนคลายท่ีแขนขา หายใจเข้าลึก ๆ แล้วผ่อนลมหายใจออกยาว ๆ 
ให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ท่ีไหน เราเป็นใคร เรากำลังทำอะไร เราเรียนอะไร เป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไร
หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออก หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออก หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออก ลองย้อนกลับไปตอนท่ี
เราเป็นเด็กท่ีเราอยู่กับครอบครัว อยู่ในชุมชนเรา อยู่ท่ีไหน ตอนนั้นเราทำอะไร ตอนท่ีเราอยู่ ป.1 เราจะแทน
ความเป็นตัวตนด้วยสัญลักษณ์หรือภาพอะไร เมื่อเวลาผ่านไป ตอนท่ีเราอยู่ ป.4 เราเป็นอย่างไร และตอนท่ีเรา
อยู่ ม.1 สัญลักษณ์หรือภาพท่ีแทนตัวเองนั้นคืออะไร มีพัฒนาการท่ีเปล่ียนไปจากเดิมอย่างไร หายใจเข้าลึก ๆ 
ในช่วงเวลานั้น ค่อย ๆ ออกจากจุดนั้นถอยออกมา ตอนนี้ทุกคนกลับมาอยู่ท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีเราได้นั่ง จุดนี้เรามี
ความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิตยิ้มให้กับชีวิตของเรา ค่อย ๆ ลืมตา ค่อย ๆ ลืมตา” 

4. ผู้สอนจัดวางอุปกรณ์ สีไม้ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร กาว ดินสอ ไว้กลางห้องให้กับทุกคน  
5. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกใบงานที่ 1.1 ฉากภาพความฝัน พร้อมกับเดินไปหยิบ ดินสอ อุปกรณ์ที่ได้

เตรียมไว้ให้กลางห้อง จากนั้นวาดภาพหรือเขียน สิ่งที่ได้ทบทวนตัวเอง โดยแบ่งดังนี้ ข้อที่ 1 สัญลักษณ์หรือ
ภาพที่แทนความเป็นตัวตน ตอนที่เราอยู่ ป.1 เป็นภาพอะไร ข้อที่ 2 ตอนเราอยู่ ป.4 สัญลักษณ์หรือภาพท่ี
แทนความเป็นตัวตนมีลักษณะเป็นอย่างไร ข้อ 3 ตอนท่ีเราอยู่ม.1 ภาพท่ีแทนตัวเองนั้นคืออะไร มีพัฒนาการท่ี
เปล่ียนไปจากเดิมอย่างไร  

6. ให้ทุกคนจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งตัวเองได้ทบทวนและวาดลงในใบงาน สัญลักษณ์ที่สื่อถึง
ตัวเองตอนที่เราอยู่ ป.1 คืออะไร ตอนเราอยู่ ป.4 เรามีลักษณะเป็นอย่างไร ตอนนี้เราอยู่ ม.1 ภาพที่แทน
ตัวเองนั้นคืออะไร มีพัฒนาการท่ีเปล่ียนไปจากเดิมอย่างไร 

7. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล 
  
 
              
 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 
พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ข้ันสอน 
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1. ผู้สอนถามผู้เรียนว่ามีใครอยากนำเสนอให้กับเพื่อนในกลุ่มใหญ่หรือไม่ (ถ้าไม่มี) ผู้สอนใช้
วิธีการสุ่ม 1-2 คน  
  2. ผู ้สอนสรุปกระบวนการและเนื้อหาการเรียนรู้พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการของแต่ละคนนั้น
ไม่มีท่ีส้ินสุดขึ้นอยู่กับว่าจะเปล่ียนแปลงไปช้าหรือเร็วและปัจจัยท่ีมาเกี่ยวข้อง เช่น ตอนท่ีอยู่ ป.1 สัญลักษณ์ท่ี
ส่ือถึงตัวเองนั้นเป็นอีกแบบหนึ่ง พอเราอยู่ป.4 การแต่งกายของเรานั้นเป็นแบบหนึ่ง พอมาถึงปัจจุบันท่ีเราอยู่ 
ม.1การแต่งกายของเรานั้นมีพัฒนาการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม จากการท่ีได้ทบทวนตนเองผ่านฉากภาพความฝัน
เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้คิดทบทวนตนเองในช่วงเวลาท่ีผ่านมา และรู้จักตนเองอยู่กับตนเองมากขึ้น 
 
อุปกรณ์ 
 1. กระดาษ            2. เทปกาว         3. กรรไกร          4. สี 
 5. ดินสอ            6. เชือก 

สื่อการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ท่ี 1.1 พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ชิ้นงาน 

 ใบงานท่ี 1.1 ฉากภาพความฝัน 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

คำพูดท่ีใช้ในกิจกรรมทบทวนตัวเอง 
จะต้องไม่กระทบต่อสภาพจิตใจ 
ของผู้เรียน 
 
ข้อความท่ีนำเข้าสู่การทบทวน 
ต้องเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 
พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ข้ันสรุปบทเรียน 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 1.1 
ฉากภาพความฝัน  

ภาพวาด 
ฉากภาพ
พัฒนาการ 
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

1. ให้ผู้เรียน
แลกเปล่ียนฉากภาพ
พัฒนาการอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมกับ
เพื่อนท่ีจับคู่ 
2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 1.1 เกณฑ์ 
- วาดภาพส่ือ
ความหมายและ
สามารถอธิบายภาพได้
อย่างครบถ้วนให้ 3
คะแนน 
- วาดภาพส่ือ
ความหมายได้แต่
สามารถอธิบายได้
บางส่วนให้ 2 คะแนน 
- วาดภาพได้แต่ไม่ส่ือ
ความหมายและไม่
สามารถอธิบายได้ ให้ 
1 คะแนน  
 (ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรมของ
ผู้เรียนแต่ละ
คนระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ 
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนใน
กิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล) 

 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

คำช้ีแจง:  ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี
ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
………………………/…………………………/…………… 

ตำแหน่ง……………………..………….................................... 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 
พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน 9 

       เกณฑ์การให้คะแนน 
   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ           ให้ 3 คะแนน 
   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง           ให้ 2 คะแนน 
   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                           ให้ 1 คะแนน 



 
 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ตำแหน่ง………………….................................... 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย                                               จำนวน 3 ช่ัวโมง 
 อธิบายพัฒนาการ ข้อมูลของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเพศวิถีของ
ตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ประเด็นวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 พัฒนาการข้อมูลของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเพศวิถีของตนเอง 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง (ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชนเผ่า ประเด็น
วัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 
 2. เพื่อเรียนรู้พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเพศวิถีของ
ตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  1. ผู้สอนแจก (รูปภาพ  ผลไม้ ขนม ของเล่น ) ให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนแต่ละคนช่วยบอก
ส่ิงได้รับนั้นคืออะไรมีประโยชน์อย่างไร ช่ือภาษาแม่ และภาษาไทย เรียกว่าอะไร  
  2. ผู้สอนใหผู้้เรียนจัดกลุ่มตาม (รูปภาพ  ผลไม้ ขนม ของเล่น ) ท่ีได้รับ 
  3. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมตามกลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่า สิ่งท่ีตนเองได้รับ
นั้นมีพัฒนาการอย่างไร เช่น ผลไม้ ก่อนท่ีจะเป็นผล จะต้องมีการออกดอก มีผลขนาดเล็ก เริ่มโตเต็มท่ี และสุก 
ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนในวันนี้คือพัฒนาการอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  

 
 
 

1. ให้ผู้เรียนนับ 1-2-3 เพื่อแบ่งกลุ่ม (ถ้าผู้เรียนน้อยให้อยู่กลุ่มเดียวกัน)  เมื่อนับเสร็จแล้วให้คนท่ีนับ
เลขเดียวกันอยู่ด้วยกัน  
      2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาตามประเด็นตามที่แต่ละโรงเรียนเลือก ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
 

 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมา โรงเรียน 
เตหน่า โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง และโรงเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 
จักสาน-ทอผ้า โรงเรียนบ้านสี่หลัง โรงเรียนบ้านสามหมื่นห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน 

และ Morning glory 2 
พืชผักพื้นบ้าน โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า และโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 
ระบำเกลียวเชือก โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 
อาหารและขนมพื้นบ้าน Morning glory 1 
ห้องภูมิปัญญา โรงเรียน ตชด. บ้านถ้ำเสือ 
ข้าวม้ง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 
รำตง กระทบไม้ไผ่ และ ฮิปฮอป ศูนย์การเรียนรู้ซูแมคี 

หมายเหตุ โรงเรียนไหนที่มีลำดับเหตุการณ์อยู่แล้วให้ศึกษาเรียนรู้จากข้อมูล ส่วนโรงเรียนไหนที่ไม่มีให้ไป
ศึกษากับผู้รู้ในชุมชนหรืออินเทอร์เน็ต  

 3. ผู้สอนแจกอุปกรณ์ให้กับทุกกลุ่ม (ปากกาเมจิก กระดาษฟลิปชาร์ท สี เทปกาว) ให้ผู้สอน ครูผู้รู้ 
หรือผู้ช่วยประกบตามกลุ่ม เพื่อให้คำปรึกษา  

4. ผู ้สอนอธิบายความหมายและความสำคัญของการทำลำดับเหตุการณ์โดยใช้ ตัวอย่างลำดับ
เหตุการณ์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจริง 

5. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มลองมองย้อนกลับไป (ตามประเด็นที่แต่ละโรงเรียนได้เลือก) ว่าเรื่องราวทาง
วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนและตัวเองได้เลือกนั้น มีเหตุการณ์อะไรบ้าง มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง และส่งผลดี ผลเสีย
ต่อวัฒนธรรม อดีตวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไร ใครมีบทบาทบ้าง ผู้หญิง 
ผู้ชาย เพศอื่น ๆ มีบทบาทอย่างไร  

6. ให้ผู้เรียนเริ่มเขียนจากเส้นตรงก่อน จากนั้นให้ลง พ.ศ.เช่น 2500 2520 2540 2563 เป็นช่วงเวลา 
ระยะห่างประมาณ 20 ปี จากน้อยไปหามาก เพื่อคำนวณ พ.ศ. ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเขียนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของตัวเองนั้นมีความเป็นมาและมีลำดับเหตุการณ์อย่างไรบ้าง (ชื่อเรื่อง 
ช่ือเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ใครมีบทบาทในช่วงเวลานั้น ผู้หญิง ผู้ชาย เพศอื่น ๆ ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมอย่างไร 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
 

 



 
 

 

                   7. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอพัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้เขียนขึ้น ช่ือ
เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปี พ.ศ. มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง และส่งผลดี ผลเสียต่อวัฒนธรรม อดีตวัฒนธรรมมี
ลักษณะเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไร ใครมีบทบาทบ้าง ผู้หญิง ผู้ชาย เพศอื่น ๆ มีบทบาทอย่างไร 
  8. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล 
  9. เมื่อผู้เรียนนำเสนอลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นให้ผู้เรียนวาดลำดับเหตุการณ์ท่ีได้นำเสนอลงใน ใบงานท่ี 1.2 ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 ผู้สอนได้สรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการของอัตลักษณ์ทาง ดังนี้  
  1. ลำดับเหตุการณ์ เป็นกิจกรรมหนึ ่งที ่สะท้อนให้ผู ้เรียนสามารถมองเห็นถึงเรื ่องราว
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยผู้สอนยกตัวอย่าง (ประเด็นทาง
วัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) เช่น ข้าวม้ง อดีตชาวบ้านนิยมปลูกในพื้นสูงที่มีลักษณะเป็นไร่หมุนเวียน                    
เมื่อเวลาผ่านไปมีกฎหมายเข้ามาทำให้ชาวบ้านไม่สามารถขยายพื้นท่ีปลูกได้จึงปลูกในพื้นท่ีราบและปลูกท่ีเดิม                    
แต่ปัจจุบันวิถีการผลิตของคนม้งเปล่ียนแปลงไปทำให้คนม้งหันมาซื้อข้าวกิน และทำเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเด็ก
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน จะเห็นว่าพัฒนาการการปลูกข้าวม้งนั้นปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการผลิต 
  2. ประโยชน์ของการเข้าใจในเรื่องราวเหตุการณ์พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่
ละพื้นท่ีนั้นจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมตนเองมากขึ้น 

อุปกรณ์ 
 1. กระดาษฟลิปชาร์ท/กระดาษ A4  2. เทปกาว       3. สี/ปากกาเคมี 

สื่อการเรียนรู้ 
 ตัวอย่างลำดับเหตุการณ์  
ชิ้นงาน 
 ใบงานท่ี 1.2 ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการ 
                          ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 
 
 

ข้ันสรุปบทเรียน 

1. ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของของ                
ทุกคนในการทำกิจกรรม 
2. ให้คำนึงถึงการนำเสนอผลงานที่
ห ล ากหลายและสร ้ า งส รรค ์ เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
 

 



 
 

 
 
การวัดและประเมินผล 

ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ใบงานท่ี 1.2 ลำดับ
เหตุการณ์พัฒนาการ
ของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

การตอบ
คำถาม 

1.ใหผู้้เรียน
แลกเปล่ียนลำดับ
เหตุการณ์ท่ีเขียน 
2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 1.2 ป.4 เกณฑ์ 
-เรียงลำดับเหตุการณ์
สำคัญได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ 3 
คะแนน 
-เรียงลำดับเหตุการณ์
สำคัญได้บางส่วน ให้ 
2 คะแนน 
-เรียงลำดับเหตุการณ์
สำคัญไม่ถูกต้อง ให้ 1 
คะแนน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียนแต่
ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนใน
กิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล) 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
 

 



 
 

 
 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 
1. ม ีความต ั ้ ง ใจและพยายามในการทำงานท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                      ………………………/…………………………/…………… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
 

 



 
 

 
 

บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

                                                                             ตำแหน่ง…………….................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถี 
 

 



 
 

 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย            จำนวน 2 ชั่วโมง 
 ระบุความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรม) 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนของตนเอง 
 2. เพื่อเรียนรู้ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ประเด็นวัฒนธรรมของแต่
ละโรงเรียน)  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนเป็นวงกลมจากนั้นผู้สอนแจกกระดาษ A4 ให้กับผู้เรียนคนละ 1 แผ่น 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนวาดสถานท่ีสำคัญท่ีอยู่ในชุมชนท่ีผู้เรียนรู้จักมาคนละ 1 อย่าง 
  3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนกับเพื่อนเกี่ยวกับสถานท่ีสำคัญท่ีได้วาดลงในกระดาษ A4 ของ
ตนเอง 
  4. ผู้สอนอธิบายเช่ือมโยงว่าสถานท่ีสำคัญท่ีผู้เรียนทุกคนได้วาดออกมานั้นเป็นส่ิงท่ีชุมชน ให้
ความสำคัญและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งตรงกับสิ่งที่จะเรียนร ู้ในวันนี้คือ แผนที่แห่งการเรียนรู้ที่จะให้
ผู้เรียนได้เขียนแผนท่ีออกมาและกำหนดว่าสถานท่ีสำคัญในชุมชนท่ีผู้เรียนได้วาดนั้นอยู่ตรงไหนบ้าง 
 
 
 
 

1. ให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมสลับหญิงชาย จากนั้นให้ผู้เรียนนับ 1 2 3 นับจนกว่าจะครบทุกคน 
แล้วให้ไปนั่งตามกลุ่ม 1 2 3  
  2. ผู้สอนอธิบายกิจกรรมที่จะเรียนรู้โดยใช้ ใบความรู้ที่ 1.2 ความสำคัญและประโยชน์ของ
แผนท่ี รวมถึงอธิบายข้ันตอนและวิธีการการทำกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน 
   

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 

 

 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน                        

ข้ันสอน 
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          3. ผู้สอนแจกอุปกรณ์ให้แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มประกอบด้วย กระดาษฟลิปชาร์ท กรรไกร ปากกา
เคมี ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ สี  
  4. ให้ผู้เรียนช่วยกันวาดแผนที่ผู้รู ้ โดยเริ่มจากกำหนดทิศของหมู่บ้าน ต่อด้วยวาดถนนใน
หมู่บ้าน จากนั้นวาดสถานท่ีสำคัญในชุมชน เช่น วัด โบสถ์ โรงเรียน บ้านนำชุมชน แหล่งเรียนรู้ ฯ (บ้านผู้รู้ตาม
ประเด็นของแต่ละโรงเรียน) ชื่อ สกุล ผู้รู้ด้านอะไร หญิง ชาย วาดแม่น้ำ วาดป่า วาดพื้นที่ทำกินตามลำดับ 
ระบุสถานที่ทางวัฒนธรรมว่ามีความสำคัญอย่างไร ให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำ เมื่อวาดเสร็จแล้วให้
ช่วยกันตกแต่งตามท่ีชอบ 
  5. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันส่งตัวแทนขึ้นมาจับฉลากใครได้ 1 ต้องเริ่มนำเสนอก่อน โดยมีเนื้อหา
ที่จะเป็นในการนำเสนอคือ ชื่อกลุ่ม ชื่อหมู่บ้าน แหล่งเรียนรู้ ชื่อสถานที่ทางวัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างไร 
และลงรายละเอียดตามท่ีได้วาด  
  6. ให้ผู้เรียนเดินสำรวจพื้นท่ีจริงในชุมชน ถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถปรับแก้ได้ทันทีในแผนท่ีท่ี
ได้วาด 
  7. เมื่อเดินสำรวจเสร็จแล้ว ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนนั่งเป็นครึ่งวงกลมโดยสร้างบรรยากาศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้สึกของตนเองโดยมีข้อคำถามดังนี้ 
   7.1 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมแผนท่ีผู้รู้ 
   7.2 ส่ิงท่ีประทับใจ 
   7.3 การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
   8. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 
  9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานท่ี 1.3 แผนท่ีแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้สอนเดินดูและคอยให้คำปรึกษา
หากผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ  
 

 
   

กิจกรรมแผนท่ีแห่งการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนนั้นได้ฝึกการวาดแผนท่ีชุมชนของตนเองเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าในชุมชนของตนเองนั้นมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างแต่ละพื้นที่นั้นอยู่ตรงไหน ผู้รู้คือใคร เมื่อ
ผู้เรียนต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองก็สามารถท่ีจะใช้แผนท่ีท่ีวาดขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาหา
ความรู้ได้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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อุปกรณ์ 
 1. กระดาษฟลิปชาร์ท  2. ปากกาเคมี  3. เทปกาว   4. สี 

สื่อการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ท่ี 1.2 ความสำคัญและประโยชน์ของแผนท่ี 

ชิ้นงาน 
 ใบงานท่ี 1.3 แผนท่ีแห่งการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 

 

 

1. การกำหนดทิศทางของของแผนท่ี
ให้ตรงกับความเป็นจริง  
2. ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการเดิน
ศึกษาชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 1.3 แผนท่ีแห่ง
การเรียนรู้   

การวาดภาพ
และอธิบาย
ภาพท่ีวาด  

1. ให้ผู้เรียนเขียน 
2. ตรวจใบงานแผนท่ี
แห่งการเรียนรู้   

ใบงานท่ี 1.3 เกณฑ์ 
- วาดภาพส่ือ
ความหมายและ
สามารถอธิบายภาพ
ได้อย่างครบถ้วนให้ 
3 คะแนน 
- วาดภาพส่ือ
ความหมายได้แต่
สามารถอธิบายได้
บางส่วนให้ 2 
คะแนน 
- วาดภาพได้แต่ไม่
ส่ือความหมายและ
ไม่สามารถอธิบายได้ 
ให้ 1 คะแนน  
(ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์) 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียนแต่
ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนใน
กิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ  
2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบ
สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล) 

 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

              ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                      ………………………/…………………………/…………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 

 

 

     เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

                                                                            ตำแหน่ง…………….................................... 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู้ 
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                             การแต่งกายสมัยเก่า                              การแต่งกายสมัยใหม่ 
 
 

 
 
        

 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1.1 พฒันาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม                  

 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการของมนุษย์ไมม่ี 

ที่สิ้นสุดแต่การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง เช่น ระดับการศึกษาของคนใน

สังคมการส่ือสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำมาเปล่ียนแปลง 

      การเปล่ียนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผลท่ีตามมาจะทำให้สังคมเปล่ียนแปลงไป พอสรุปได้ดังนี้     

  

1. ความต้องการปรุงแต่งอัตลักษณ์วัฒนธรรม สังคมของตนให้เจริญงอกงามขึ้น มีการคิดค้นวัฒนธรรมใหม่ 

ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอัตลักษณ์วัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

2. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ เช่นสภาพดินฟ้าอากาศ ความแห้งแล้ง น้ำท่วม อากาศร้อนจัด หนาวจัด 

การเส่ือมสภาพของดิน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวทำให้มนุษย์คิดค้นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อควบคุมการ

เปล่ียนแปลงไป เช่น การสร้างเข่ือนเพื่อป้องกันนำ้ท่วมแต่เป็นการทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า 

 

 

การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ 
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หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 1.1 
พัฒนาการของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 



 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างลำดบัเหตุการณ์ 

28 
หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 1.2 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมประวตัิศาสตร์ 

ความเป็นมาและเพศวิถ ี
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1.2 ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่ 

 

แผนที่เป็นเครื่องช่วยในการดำเนินงาน หรือประกอบกิจการต่างๆ

มนุษย์รู้จัก ใช้ แผนที่มาตั้งแต่โบราณ ประโยชน์ ของแผนที่ในสมัยนั้น คือใช้

เป็นเคร่ืองแสดงเส้นทางเดิน ถ่ินที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารในทางภูมิศาสตร์ถือว่า

แผนที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีความสำคัญต่อการศึกษาข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางการเมือง  

 ประโยชน์ของแผนที่ผู ้รู้ แผนที่ผู้รู้เป็นตัวส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ 

และก่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้น ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของบริบททั่วไป

ของชุมชน ใช้เป็นเคร่ืองช่วยแสดงภาพรวมของบ้านผู้รู้ในชุมชน  

 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู ้
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ตัวอย่างแผนที่ชุมชน 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 1.3 
แผนที่แห่งการเรียนรู ้

 

 

30 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
                                                   

ระดับ หน่วยการ
เรียนรู้ 

ความคิด                
รวบยอด 

ตัวชี้วัด วิชา
สังคม+สุขศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ICE+gender 

หน่วยการเรียนรู้
ย่อย 

จำนวน
ชั่วโมง 

K S A 

I-YOU ความเหมือน
และความ
ต่าง 

ความเหมือนและ
ความต่างในความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมสามารถ
ส่ือสารความเป็นอัต
ลักษณ์ของตัวเอง
และ 
เรียนรู้เข้าใจและ
เคารพอัตลักษณ์
ของผู้อื่น 

ม.1 
ส 4.1 ม.1/3 
อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณค่าทาง
วัฒนธรรมท่ีเป็น
ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจนำไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อ
กัน 
พ 2.1 ม.1/1 
อธิบายวิธีการ
ปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม 

ม.1 
1.อธิบายปัจจัย
และพัฒนาการ
ความอคติต่อ
บุคคลและ
วัฒนธรรม  
2.ระบุ
ผลกระทบท่ี
ส่งผลต่ออคติต่อ
บุคคล 
วัฒนธรรมและ
เพศยกตัวอย่าง
ประกอบ 
3.ยกตัวอย่าง
การส่ือสารท่ี
นำไปสู่การสร้าง
อคติต่อบุคคล
และวัฒนธรรม 

1.พัฒนาการ
ความอคติต่อ
บุคคลและ
วัฒนธรรม 
2.ผลกระทบท่ี
ส่งผลต่ออคติต่อ
บุคคล วัฒนธรรม
และเพศ         
3.การส่ือสารท่ี
นำไปสู่การสร้าง
อคติต่อบุคคล
และวัฒนธรรม 
4.ความเหมือน
และความต่างของ
ประเด็นทาง
วัฒนธรรม 

6 1.ผู้เรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ความอคติต่อ
บุคคลและ
วัฒนธรรม 
2.รูปแบบการ
ส่ือสารท่ีนำไปสู่
การสร้างอคติ
ต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม 

1.ผู้เรียนสามารถ
อธิบาย ส่ือสาร ปัจจัย
และพัฒนาการความ
อคติต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม  
2.ผู้เรียนสามารถระบุ
ผลกระทบท่ีส่งผลต่อ
อคติต่อบุคคล 
วัฒนธรรมและเพศ
ยกตัวอย่างประกอบ 
3.ผู้เรียนสามารถ
ยกตัวอย่างการส่ือสาร
ท่ีนำไปสู่การสร้าง
อคติต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม 

ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในอัตลักษณ์
และความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมของ
ตนเองและเปิดใจ
รับฟังผู้อื่น 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้หลัก            จำนวน 6 ชั่วโมง 
 1. อธิบายปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม  

2. ระบุผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศยกตัวอย่างประกอบ 
3. ยกตัวอย่างการส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

ความคิดรวบยอด 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความเหมือนและความต่างในความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถ

ส่ือสารความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองและเรียนรู้เข้าใจและเคารพอัตลักษณ์ของผู้อื่น 

สาระการเรียนรู้ 
1. ปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม  
2. ผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศยกตัวอย่างประกอบ 
3. การส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

สมรรถนะการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม  
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม (k) 

2. รูปแบบการส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม (k) 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบาย ส่ือสาร ปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม (S) 
4. ผู้เรียนสามารถระบุผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศยกตัวอย่างประกอบ (S) 
5. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม (S) 
6. ผู้เรียนมีความภูมิใจในอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเองและเปิดใจรับฟัง

ผู้อื่น (A) 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 

ความเหมือนและความตา่ง 



 
 

 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 
 อธิบายปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม  

สาระการเรียนรู้ย่อย 
 ปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เข้าใจในความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล 
 2. เรียนรู้ปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
  1. ผู้สอนมีสีให้ผู้เรียนจับฉลากเพื่อแบ่งกลุ่ม คนท่ีจับได้สีเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน 
  2. ผู้สอนให้เลือกว่ากลุ่มไหนจะเป็นอะไร เช่น คนมือขาด คนขาขาด คนตาบอด คนสมบูรณ์
ทุกส่วน 
  3. ผู้สอนให้ทั้งสี่กลุ่มต่อแถวเป็นตอนลึกแล้วหันหน้าเข้าหากันเป็นสี่มุม จากนั้นผู้สอนนำ  
ลูกบอลไว้ตรงกลาง 
  4. ผู้เรียนทั้งส่ีกลุ่มต้องไปหยิบลูกบอลมาโดยจะต้องทำท่าตามบทบาทที่ได้รับ โดยให้เวลา 
2 นาที กลุ่มไหนหยิบได้มากสุดชนะ ทำแบบนี้วนจนกว่าทุกกลุ่มจะได้บทบาทสมมุติครบท้ังส่ีอย่าง 
  5. ผู้สอนสรุปเชื่อมโยงกิจกรรมที่เรียนรู้ เรื่องปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม โดยถามผู้เรียนว่า รู้สึกอย่างไรจากท่ีทำกิจกรรม ตอนท่ีเพื่อนได้บทบาทสมมุติเรามองเพื่อนอย่างไร 
มีความอคติต่อเพื่อนหรือไม่อย่างไร (บทบาทสมมุติเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การอคติต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม) ท่ีเราจะเรียนรู้กันในวันนี้ 
 
 
 
  1. ให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมที่แบ่งกันไว้ แล้วผู้สอนชี้แจงขั้นตอนของการเรียนรู้ และอธิบาย
เรื่องที่จะเรียนรู้โดยใช้ใบความรู้ที่ 2.1 พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม เสร็จแล้วผู้สอนสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้โดยการเปิดดนตรีท่ีสนุกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
  2. ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามคำส่ังของผู้สอนโดยการจับกลุ่มตามคำบอกของผู้สอน ดังนี้ 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.1 
พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน(10 นาที) 

ข้ันสอน(40 นาที) 
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ลำดับที่ คำถาม 
1 ผู้เรียนคิดว่าคนใส่แว่นเป็นคนเรียนเก่ง ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
2 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีนอนต่ืนสายเป็นคนขี้เกียจ ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
3 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีใส่ชุดผู้เรียนซ้ำมาโรงเรียนต้องเป็นคนท่ีขี้เกียจซักผ้า ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
4 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีแต่งกายไม่เรียบร้อยเป็นคนไม่ดี ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
5 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีห่อข้าวมาโรงเรียนต้องเป็นคนจน ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
6 ผู้เรียนคิดว่าคนผู้ชายท่ีเรียบร้อยต้องเป็นเกย์ ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
7 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีเป็นชาติพันธุ์เป็นคนตัดไม้ทำลายป่า ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
8 ผู้เรียนคิดว่าเด็กผู้เรียนท่ีนั่งหลังห้องเป็นเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
9 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีแต่งชุดชนเผ่าเป็นคนบ้านนอก ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 
10 ผู้เรียนคิดว่าคนท่ีมีรอยสักเป็นคนติดคุกมาก่อน ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ 

  3. เมื่อจับกลุ่มกันได้แล้ว ผู้สอนถามเหตุผลของผู้เรียน เช่น ทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราอะไร 
เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเกิดความอคติอย่างไร โดยผู้สอนจะสุ่มถามข้อละ 1-2 กลุ่มตามความเหมาะสม 
เมื่อสุ่มถามเสร็จแล้วสามารถเริ่มคำถามข้อต่อไปได้เลย (ทำแบบนี้จนกว่าจะครบทุกคนถาม) 
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วให้ผู้เรียนสะท้อนส่ิงท่ีได้เรียนรู้โดยใช้แนวคำถามชวนคุย
ดังนี้  
   4.1 ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรจากท่ีได้ทำกิจกรรม 
   4.2 กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้มีประโยชน์กับตัวผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   4.3 ผู้เรียนเข้าใจในพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรมอย่างไร 

พยายามให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกคนโดยไม่บังคับ (ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนเป็นวงจากนั้นให้
ผู้เรียนนับเลข แต่เลข 3 7 และ 9 ให้ตบมือ ผู้เรียนคนไหนทำผิดให้นำเสนอ) 

 5. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

 6. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานท่ี 2.1 พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน
จากนั้นอธิบายวิธีการทำ ในระหว่างท่ีทำแบบฝึกหัดผู้สอนเดินดูและคอยให้คำปรึกษาผู้เรียนเมื่อมีข้อสงสัย 

 7. เมื่อผู้เรียนทำเสร็จแล้วให้จับคู่และแลกเปล่ียนกับเพื่อนถึงคำตอบท่ีได้เขียนโดยไม่ให้แก้ไข 
 
 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.1 
พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
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ไม่ควรใช้คำส่ังท่ีเป็นเรื่องอ่อนไหว 

 
 
 
 
 
 ผู้สอนได้สรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและ

วัฒนธรรม ดังนี้  
 1. กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที ่ให้

ผู้เรียนเห็นถึงพฤติกรรมทางสังคมท่ีมีความเหมือนและความต่างอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนท่ีจะนำไปสู่การ
อคติทางสังคมและวัฒนธรรม โดยผู้เรียนยกตัวอย่าง คนท่ีใส่ชุดผู้เรียนซ้ำๆมาโรงเรียนบางคนอาจมองว่าคนนั้น
ต้องเป็นคนที่ขี้เกียจซักผ้า แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิด แต่อาจเป็นเพราะคนนั้นมีชุดผู้เรยีน
แค่ตัวเดียวเลยต้องใส่ซ้ำ 

 2. ประโยชน์ของการเข้าใจพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม ทำให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการอคติมากขึ้น  

อุปกรณ์ 
 ดนตรี 

สื่อการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ 2.1 พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม  

ชิ้นงาน 
ใบงานท่ี 2.1 พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.1 
พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

ข้ันสรุปบทเรียน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล  
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 2.1 
พัฒนาการความอคติ
ต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม 

การตอบ
คำถาม 

1. ใหผู้้เรียน
แลกเปล่ียนคำตอบ
กับเพื่อน 
2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.1 เกณฑ์ 
- เขียนได้ตรงประเด็น
และชัดเจนให้ 3 คะแนน 
- เขียนได้ตรงประเด็นท่ี
กำหนดไว้ให้ 2 คะแนน 
- เขียนไม่ตรงประเด็น 
1 คะแนน 
(ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียน
แต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนใน
กิจกรรม 

แบบบันทึกการ
สังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.1 
พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ 

   

 
 
 
 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
      ………………………/…………………………/…………… 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.1 
พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

     เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.1 
พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
            ลงช่ือ…………………………………………………….. 
                                                                          (……………………………………………………………..) 
                                                                             ตำแหน่ง…………….................................... 
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พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 
ระบุผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศยกตัวอย่างประกอบ 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 ผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศยกตัวอย่างประกอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ทราบเหตุผลของความแตกต่างในการใช้ชีวิตประจำวัน 
2. เข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างได้ 
3. เข้าใจผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

  
  1. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นทีม ทีมละ 5-10 คน และแจกกระดาษ A4 ให้กับแต่ละกลุ่ม 
  2. ให้ผู้เรียนกอดคอกัน แต่ละทีมจะต้องยืนอยู่บนกระดาษ A4 แผ่นเล็ก ๆ เท่านั้นห้ามมี
อวัยวะส่วนใดแตะพื้นด้านนอกเป็นอันขาด 
  3. แต่ละรอบกระดาษ A4 จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ คนในทีมต้องช่วยกันพยุงตัวให้อยู่ใน
กระดาษ A4 ให้ได้ ทีมไหนอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายจะเป็นฝ่ายชนะ 
  4. ผู้สอนสรุปกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรม 
โดยใช้ใบความรู้ 2.2 ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศ ผู้สอนถามผู้เรียนว่าจากที่ได้ทำ
กิจกรรมผู้เรียนรู้สึกอย่างไร เห็นอะไรจากกิจกรรม ถ้าเรามีความอคติจะส่งผลทำให้ให้กลุ่มของเรานั้นสามารถ
แพ้ได้ ซึ่งตรงกับเนื้อหาท่ีเราจะเรียนในวันนี้  
 
 
 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนนับ 1-3 เพื่อแบ่งกลุ่ม ผู้สอนให้คนท่ีนับเลขเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 
  2. ผู้สอนแจกอุปกรณ์ให้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มประกอบด้วย เกมบันไดงู (ชาติพันธุ์จังหวัดตาก) 
กระดาษ A4 และหนังสือท่ีมีเลขหน้า 1 เล่ม (แทนลูกเต๋า) 
  3. ผู้สอนให้ผู้เรียนพับกระดาษ A4 เป็นรูปอะไรก็ได้ที่สื่อถึงความตนเอง พร้อมกับอธิบาย
วิธีการเล่นให้กับผู้เรียน 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.2 
ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 
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   3.1 วิธีการเล่นเกมบันไดงู 
    3.1.1 ใหผู้้เล่นทอยลูกเต๋า หรือ เปิดหนังสือเรียนท่ีมีตัวเลข 

    3.1.2 ให้ผู้เล่นเดินไปตามช่อง ตามแต้มบนลูกเต๋า หรือ ตัวเลขท่ีได้  

    3.1.3 หากตกช่องท่ีมีเลขท่ีไม่มีคำส่ัง ให้ผู้เล่นจับการด์การเรียนรู้วัฒนธรรม
และอ่านให้เพื่อนภายในกลุ่มฟัง 

    3.1.4 หากตกช่องท่ีมีคำส่ัง โดยช่องท่ีมีคำส่ังจะไม่มีตัวเลขแต่จะมีภาพและ
คำสั่งให้ปฏิบัติตามท่ีเขียนไว้ ผลัดกันทำเช่นนี้ จนกว่าจะไปถึงเส้นชัย คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
  4. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มเป่ายิ้งฉุบคนท่ีชนะให้เริ่มเล่นก่อนจากนั้นค่อยให้คนท่ีแพ้เล่นถัดไปและ
ให้ทำตามกติกาท่ีได้กำหนดไว้ (เล่นจนกว่าจะมีผู้ชนะ) เมื่อได้ผู้ชนะของแต่ละกลุ่มแล้วให้ผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม
มาแข่งกันอีกทีจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
  5. เมื่อเล่นเสร็จแล้วผู้สอนให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นถามผู้เรียนโดยใช้วิธีการสุ่มถามโดย
มีคำถามคือ จากกิจกรรมผู้เรียนเห็นอะไรบ้าง ในจังหวัดตากมีกี่ชาติพันธุ์ แต่ละชาติพันธ ุ์มีความเหมือนและ
ความต่างกันอย่างไร จากกิจกรรมผู้เรียนคิดว่าตนเองมีความเหมือนและความต่างของชาติพันธุ์และเพศอื่น ๆ
อย่างไร ผู้เรียนคิดว่าการอคติสามารถเกิดข้ึนได้หรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นจะมีผลอย่างไร แล้วเรามีวิธีป้องกันอย่างไร 
  6. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 
  7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ ใบงานที่ 2.2 ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศ
จากนั้นอธิบายวิธีการทำ ในระหว่างท่ีทำแบบบฝึกหัดผู้สอนเดินดูและคอยให้คำปรึกษาผู้เรียนเมื่อมีข้อสงสัย 
 
 
 

 ผู้สอนได้สรุปกระบวนการเรียนรู้ผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศดังนี้ 
  1. เกมบันไดงู (ชาติพันธุ์จังหวัดตาก) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่ในพื้นที่จังหวัดตาก อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เกี ่ยวกับ  
ชาติพันธุ์นิยมคือ คนท่ีรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมตนเองและคิดว่าวัฒนธรรมของตนเองนั้นดีท่ีสุด ส่วนคนท่ีเป็น
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ที่คิดว่าวัฒนธรรมของตนเองนั้นดีแต่ไม่ปิดกั้นตัวเองท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ ถ้าผู้เรียนเป็น
ชาติพันธุ์นิยมคิดว่า วัฒนธรรมของตนเองนั้นดีท่ีสุดและมองว่าวัฒนธรรมอื่นนั้นด้อยกว่าของตนเองอาจนำไปสู่
ความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม  

  2. ประโยชน์ของการเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการอคตินั้นทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนัก
เกี่ยวกับการอคติ และเข้าใจเพื่อนมากขึ้น 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.2 
ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ 2.2 ผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 
 2. แผ่นเกมบันไดงูชาติพันธุ์จังหวัดตาก 

ชิ้นงาน 
 ใบงานท่ี 2.2 ผลกระทบท่ีส่งผลต่ออคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. คำถามควรเหมาะกับบริบทผู้เรียน 
2. ในช่วงแลกเปล่ียนความคิดเห็นควร
เป็นคำถามท่ีไม่กระทบต่อจิตใจของ
ผู้เรียน 
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หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.2 
ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 2.2 
ผลกระทบท่ีส่งผลต่อ
อคติต่อบุคคล 
วัฒนธรรมและเพศ 

การตอบ
คำถาม 

ใหผู้้เรียนเขียนความ
เหมือนความต่างใน
พหุวัฒนธรรม  

ใบงานท่ี 2.2 เกณฑ์ 
- เขียนได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจนให้ 3 คะแนน 
- เขียนได้ตรงประเด็นท่ี
กำหนดไว้ให้ 2 คะแนน 
- เขียนไม่ตรงประเด็น 1 
คะแนน 
(ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียน
แต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนใน
กิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล) 
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ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
       ………………………/…………………………/…………… 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขั้น I-You ความเหมือนและความต่าง หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 46 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.2 
ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
           ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 
   ตำแหน่ง…………….................................... 
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ผลกระทบที่ส่งผลต่ออคติบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 
 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย            จำนวน 2 ชั่วโมง 
 ยกตัวอย่างการส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 การส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี 
2. การส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
  1. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นแถวตอนลึกกลุ่มละ 4-5 ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน 
  2. ให้ทุกคนในกลุ่มหันหน้าไปทางหางแถว ส่วนหัวแถวจะถูกกำหนดให้ทำท่าทางตามคำบอก 
  3. ผู้เล่นหัวแถวสะกิดให้ผู้เล่นคนต่อไปหันหน้ามาเพื่อสอนท่าให้ผู้เล่นคนท่ี 2 รู้ 
  4. ผู้เล่นคนที่ 2 ก็จะสะกิดเรียนผู้เล่นคนต่อไปให้หันมาทำท่าตามต้องการ ทำเช่นนี้ไปจนถึง
หางแถว 
  5. ผู้เล่นคนสุดท้ายวิ่งออกมาหน้าแถว พร้อมท้ังพูดช่ือคำท่ีได้รับจากท่าใบ้นั้น กลุ่มไหนทำได้
ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากท่ีสุดถือว่าชนะ 
  6. ผู้สอนสรุปกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียน โดยถามผู้เรียนว่าจากที่ทำกิจกรรมได้เรียนรู้สึก
อย่างไร ผู้เรียนเห็นอะไรบ้าง ผู้เรียนคิดว่าในการทำกิจกรรมมีการใช้ทักษะการส่ือสารด้านใดบ้าง (ให้ผู้เรียนได้
ตอบ) ซึ่งตรงกับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้คือ การสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
ถ้าเราไม่มีทักษะการส่ือสารท่ีดีอาจทำให้เกิดการอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรมได้ 
 
 
 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งตามกลุ่มท่ีได้แบ่งกันไว้ (นั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน) 
  2. ผู ้สอนอธิบายเรื ่องการสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างการอคติ โดยใช้ใบความรู้ที ่ 2.3 การ
ส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างการอคติ 
 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 
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การสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างอคติ 

ต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
 



 
 

   
3. ผู้สอนแจกกระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี ให้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลองเขียนรูปแบบการส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างการอคติท่ีผู้เรียน
รู้จักว่ามีกี่วิธีแต่ละวิธีเป็นอย่างไร  
  5. ผู ้สอนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบการสื่อสารที่ได้เขียน (พร้อมยกตัวอย่างท่าทาง
ประกอบ อย่างสร้างสรรค์)  

 6. ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนความรู้สึกและส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมโดยอาจใช้คำถาม ดังนี้  
6.1 ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรท่ีได้ทำกิจกรรม 
6.2 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 
6.3 การส่ือสารท่ีดีเป็นประโยชน์ กับตัวเรา และคนอื่นอย่างไร 

  7. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน

รายบุคคล 

  8. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานท่ี 2.3 การส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม

ให้กับผู้เรียน ในระหว่างท่ีทำแบบฝึกหัดผู้สอนเดินดูและคอยให้คำปรึกษาผู้เรียนเมื่อมีข้อสงสัย 

  9. เมื่อผู้เรียนทำเสร็จแล้วให้จับคู่และแลกเปล่ียนกับเพื่อนถึงคำตอบท่ีได้เขียนโดยไม่ให้แก้ไข 
 
 
 
 ผู้สอนได้สรุปกระบวนการเรียนรู้การส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรมดังนี้  
 1. กิจกรรมการสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างการอคติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที ่สะท้อนให้ผู ้เรียน

สามารถมองเห็นรูปแบบการสื่อสารที่นำไปสู่การอคติโดยผู้สอนยกตัวอย่าง (เรื่องราวที่ผู้เรียนได้นำเสนอที่อยู่
ในชุมชน) ใหผู้้เรียนรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของของการส่ือสารถ้าเราส่ือสารไม่ดีจะนำไปสู่การสร้างการอคตินั้นเอง 

 2. ประโยชน์ของการเข้าใจในการส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างการอคติจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ระวังเกี่ยวกับการส่ือสารท่ีอาจสร้างการอคติ 
อุปกรณ์ 

1. กระดาษฟลิปชาร์ท  2. ปากกาเคมี 

สื่อการเรียนรู้ 

 ใบความรู้ท่ี 2.3 รูปแบบการส่ือสาร 

ชิ้นงาน 
 ใบงานท่ี 2.3 การส่ือสารท่ีนำไปสู่การสร้างอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.3 
การสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างอคติ 

ต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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การวัดประเมินผล 

ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ใบงานท่ี 2.3 
การส่ือสารท่ีนำไปสู่
การสร้างอคติต่อบุคคล
และวัฒนธรรม 

การตอบ
คำถาม 

1. ใหผู้้เรียน
แลกเปล่ียนคำตอบ
กับเพื่อน 
2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.3 เกณฑ์ 
- เขียนได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจนให้ 3 คะแนน 
- เขียนได้ตรงประเด็นท่ีกำหนด
ไว้ให้ 2 คะแนน 
- เขียนไม่ตรงประเด็น 1 คะแนน 
(ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียน
แต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม 
การให้ความร่วมมือ
กับเพื่อนและผู้สอน
ในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ
สังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล) 
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      เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 

 
 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

              ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
       ………………………/…………………………/…………… 
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หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.3 
การสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างอคติ 

ต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
 



 
 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
 



 
 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
             ลงช่ือ…………………………………………………….. 

  (……………………………………………………………..) 
    ตำแหน่ง…………….................................... 
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หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 2.3 
การสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างอคติ 

ต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
 



 
 

 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย           จำนวน 1 ช่ัวโมง 
 อธิบายปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม  

สาระการเรียนรู้ย่อย 
 ปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรม 
 2. เรียนรู้ปัจจัยและพัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
  1. ให้ผู้เรียนยืนเป็นวงกลม ผู้สอนนำภาพวัฒนธรรม เช่น เครื่องดนตรีเตหน่า จักสาน ทอผ้า 
รำตง ระบำเกลียวเชือก ฯลฯ วางไว้ตรงกลางวง 
  2. ให้ผู้เรียนหยิบภาพวัฒนธรรมมาคนละ 1 ภาพ จากนั้นผู้สอนถามคำถามผู้เรียนดังนี้ 
   2.1 ภาพนี้คือภาพอะไร 
   2.2 ภาพท่ีได้ในวัฒนธรรมของตนเองมีหรือไม่ ถ้ามีเหมือนหรือต่างจากเราอย่างไร 
   2.3 วัฒนธรรมในภาพมีคุณค่าอย่างไรบ้าง 
   2.4 ถ้าเราไม่เข้าใจในความเหมือนและความต่างจะก่อให้เกิดความอคติอย่างไร 
  3. ผู้สอนอธิบายเชื่อมโยงเรื่องความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรมที่จะ
เรียนในวันนี้ 
 
 
 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยใน
กลุ่มจะต้องมีท้ังผู้หญิงและผู้ชาย 
  2. ผู้สอนแจกกระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี ให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นผู ้สอนอธิบายความ
เหมือนความต่างโดยใช้ใบความรู้ท่ี 2.4 ความเหมือนความต่างของชาติพันธุ์ 
  3. ผู้สอนให้โจทย์แต่ละกลุ่มในการคิดและเขียนความเหมือนและความต่างของประเด็นทาง
วัฒนธรรม และปัจจัยท่ีนำไปสู่การอคติทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2.4 
   ความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรม 

                                 
 



 
 

 
โรงเรียน ประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นความเหมือนและความต่าง 

โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง  
โรงเรียนตชด. ท่านผู้หญิงมณีนุตร  

เตหน่า 1. อุปกรณ์ในการทำเตหน่า 
2. รูปทรงของเตหน่า 
3. วิธีการเล่น 
4. เสียง 
5. โอกาสในการใช้ 

โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า 

พืชผักพื้นบ้าน 1. เมล็ดพันธุ์ 
2. วิธีการปลูก 
3. การดูแลรักษา 
4. การเก็บเกี่ยว 
5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

โรงเรียนบ้านส่ีหลัง  
โรงเรียนสามหมื่น ห้องเรียนสาขา
บ้านห้วยขนุน  
Morning Glory School 2 

จักสาน-ทอผ้า 1. อุปกรณ์ในการทอผ้าและจักสาน 
2. วิธีการทอ/วิธีการจักสาน 
3. ลายผ้า/ลวดลาย 
4. การดูแลรักษา 
5. โอกาสในการใช้ 

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ระบำเกลียวเชือก 1. อุปกรณ์ 
2. ดนตรีประกอบ 
3. ท่าเต้น 
4. เครื่องแต่งกาย 
5. โอกาสในการเล่น 

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3 ข้าวม้ง 1. เมล็ดข้าว 
2. พื้นท่ีปลูก 
3. วิธีการปลูก 
4. การเก็บเกี่ยว 
5. พิธีกรรมกินข้าวใหม่ 

Morning Glory School1 อาหารและขนมพื้นบ้าน 1.วัตถุดิบ 
2. อุปกรณ์ 
3. วิธีการทำ 
4. รูปทรง/สี/รสชาติ 
5. โอกาสในการทำ  

ศูนย์การเรียนรู้ ซูแมคี รำตง-รำกระทบไม้ไผ่-ฮิปฮอป 1. อุปกรณ์  
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2.4 
   ความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรม 

                                 
 



 
 

โรงเรียน ประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นความเหมือนและความต่าง 
2. การแต่งกาย 
3. ท่าเต้น 
4. ดนตรีประกอบ 
5. โอกาสในการเล่น 
  

โรงเรียน ตชด. บ้านถ้ำเสือ ห้องภูมิปัญญา 1. อุปกรณ์ท่ีจัดวาง 
2. รูปแบบในการจัดวาง 
3. ส่ือในการเรียนรู้ห้องภูมิปัญญา 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. โอกาสในการเรียนรู้ 

   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งตัวแทนนำเสนอประเด็นความเหมือนความต่างทางวัฒนธรรมว่ามีความ
เหมือนและต่างจากของพื้นท่ีอื่นอย่างไร และปัจจัยอะไรบ้างท่ีนำไปสู่การอคติต่อบุคลและวัฒนธรรม 
  5. ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วให้ผู้เรียนสะท้อนส่ิงท่ีได้เรียนรู้โดยใช้แนวคำถามชวนคุย
ดังนี้  
   5.1 ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรจากท่ีได้ทำกิจกรรม 
   5.2 กิจกรรมที่ผู ้เร ียนได้เร ียนรู ้แสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างตาม
ประเด็นวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง 
   5.3 ยกตัวอย่างความเหมือนความต่างประเด็นทางวัฒนธรรมของตนเอง 

 6. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

 7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ ใบงานที่ 2.4 ความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรม 
จากนั้นอธิบายวิธีการทำ ในระหว่างท่ีทำแบบฝึกหัดผู้สอนเดินดูและคอยให้คำปรึกษาผู้เรียนเมื่อมีข้อสงสัย 
 

 
 

  
ผู้สอนได้สรุปกระบวนการเรียนรู้ความเหมือนความต่างทางวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งให้ผู้เรียนเข้าใจ

ในความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรม โดยผู้สอนยกตัวอย่าง (พืชผัก) แต่ละพื้นท่ี
นั้นจะมีรูปแบบ การคัดเมล็ด การดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว หรือวิธีการเก็บรักษาเมล็ดที่แตกต่างกันออกไป 
หากผู้เรียนไม่เข้าใจความเหมือนและความต่างคิดว่าวิธีการของตนเองนั้นดีที่สุดและมองของพื้นที่อื่นนั้นไม่ดี
อาจก่อให้เกิดความอคติต่อบคุคลและวัฒนธรรมได้  
 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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อุปกรณ์ 
 1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
 2. เทปกาว 
 3. ปากกาเคมี 

สื่อการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ท่ี 2.4 ความเหมือนความต่างของชาติพันธุ์ 
ชิ้นงาน 

ใบงานท่ี 2.4 ความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่ควรใช้ประเด็นความเหมือน
และความต่างที ่ เป ็นประเด็น
อ่อนไหวท่ีมีผลต่อความรู้สึก  
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การวัดและประเมินผล  
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 2.4 ความ
เหมือนและความต่าง
ของประเด็นทาง
วัฒนธรรม 

การตอบ
คำถาม 

1. ให้ผู้เรียนแลกเปล่ียน
คำตอบกับเพื่อน 
2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.4 เกณฑ์ 
- เขียนได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจนให้ 3 คะแนน 
- เขียนได้ตรงประเด็นท่ี
กำหนดไว้ให้ 2 คะแนน 
- เขียนไม่ตรงประเด็น 
ให้ 1 คะแนน 
(ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียน
แต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน เพื่อ
วัดและจดบันทึก ความ
ต้ังในการเรียน การตอบ
คำถาม การให้ความ
ร่วมมือกับเพื่อนและ
ผู้สอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้น I-You ความเหมือนและความต่าง หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 58 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2.4 
ความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรม 

                                 
 



 
 

 
แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี
ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

              ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                      ………………………/…………………………/…………… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่นๆ(พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
            ลงช่ือ…………………………………………………….. 

 (……………………………………………………………..) 
                                                       ตำแหน่ง…………………………………………………… 
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พัฒนาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรมมีอยู่ 3 ข้ันตอน 

1. การสร ้างลักษณะ “ที ่มองเห็นได้”  

(เช่น สังเกตว่าบางคน “ฉลาด” หรือไม่) 

 

2. การสรา้งลกัษณะทั่วไปท่ีไม่ถกูตอ้ง

เกี่ยวกับสมาชิกทั้งกลุ่ม (การเหมา

รวมและอคติ) ขึน้อยู่กับส่ิงท่ีมองเห็น

ได ้เราสรุปเกี่ยวกับคนนั้นและสรุปว่า

เป็นลักษณะทั่วไปของสมาชิกทุกคน

ในกลุ่ม 5 (พวกเขาทกุคน) 

3. การแสดงพฤติกรรมต่อสมาชิกของ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยใช้มุมมองทั่วไป 

(การเลือกปฏิบัติ) 

ใบความรู้ที่ 2.1 พฒันาการความอคติต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
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ใบความรู้ที ่2.2 ผลกระทบที่เกดิจากอคติต่อบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

2. ทำให้สังคมขาดความเป็นธรรม  ส่งผลให้สังคมนั ้นมีแต่ความ

เดือดร้อน  สภาพครอบครัวแตกแยก  ลูกได้รับความรักไม่เท่ากัน หรือ

ครูรักศิษย์ไม่เสมอกันก็เพราะขาดความยุติธรรม  ผู้บังคับบัญชาไม่ได้

รับความเคารพนับถือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะขาดความยุติธรรม  

3. ทำให้ประเทศชาติเกิดปัญหาการประท้วงต่อต้านผู ้ปกครอง

บ้านเมือง  ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นปฏิวัติรัฐประหาร   

1. ทำให้บ ุคคลไม่เป็นตัวของตัวเองและขาดาด
คุณธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นผลร้ายต่อการอยู่อยู
ร่วมกัน 

 

ผลกระทบที่เกิดจากอคติ 
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วัฒนธรรมและเพศ 
 
 



 
 

 

 
 
  
 
 

การส่ือสารท่ีนำไปสู่การอคตินั้นมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายทางทางตรง ทางอ้อม และรูปแบบ
ออนไลน์ ปัจจุบันการสื่อสารทางออนไลน์นั้นมีผลกระทบสูงมาก เนื่องจากลักษณะเฉพาะของสื่อที่กระจาย
ออกไปได้ในวงกว้าง รวดเร็ว โดยผู้ใช้ทุกคนมีส่วนในการเผยแพร่ การไม่ระบุหรือปิดบังตัวตนของผู้ใช้ การขาด
การตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลก่อนส่ง ก่อนแชร์ ทำให้สื่อออนไลน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ 
รวมถึงการสร้างความเกลียดชังแตกแยกอีกด้วย 
 วาทะสร้างความเกลียดชัง หรือ Hate Speech ไม่ได้หมายถึง คำพูด เท่านั้น แต่รวมถึงการส่ือสารทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาในเชิงยุยง ก่อให้เกิดอคติ สร้างความ
เกลียดชัง ทำให้เกิดการแบ่งแยก การดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น 
ชาติพันธุ์ สีผิว ความพิการ เพศสภาพ หรือกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านความคิด เช่น การเมือง 
ศาสนา 
 Hate Speech มีเป้าหมายเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการสร้างความเกลียดชังอย่างชัดเจน 
ต้องการแบ่งแยกสังคม กำจัดออกจากสังคม หรือต้องการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรูปแบบของการ
สื่อสาร ไม่จำกัดที่การใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกเหยียดหยาม เท่านั้น แต่อาจตั้งใจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด 
แล้วโน้มน้าวชักจูงให้เกลียดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมาย การลดศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
สร้างความรู้สึกแบ่งแยก กีดกันออกจากสังคมที่อยู่ การเหมารวมในด้านลบ ข่มขู่คุกคามและสนับสนุนให้ใช้
ความรุนแรงกับกลุ่มเป้าหมาย ระรานกันทางออนไลน์ (Cyberbullying) แบ่งชนช้ันหรือเลือกข้าง สร้างความ
แตกแยกในสังคมก็ได้ 
 ส่ิงท่ีสำคัญคือการเปิดใจยอมรับความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ หรือทาง
ความคิด เพื่อลดอคติ ไม่มีใครเหมือนกันแม้แต่พี่น้องฝาแฝดคลานตามกันมา ทั้งนี้เพื่อลดการสื่อสารที่สร้าง
ความเกลียดชัง ส่งเสริมการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายอย่างสงบสุข  
 
 
 
 
 
 
 

     ใบความรู้ท่ี 2.3 การสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างความอคติ 
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ต่อบุคคลและวัฒนธรรม 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี 2.4 ความเหมือนความต่างของชาติพันธุ์ 

1. เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชั้น 

 ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้น และคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชน ที่อยู่นอกระบบ

สังคมนั้น เช่น จัณฑาลในอินเดีย เป็นต้น ปัจจุบัน ท้ังประเทศอินเดียได้ออกกฎหมายยกเลิกชนช้ันจัณฑาล แต่

ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันอยู่ความแตกต่างภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียว กันนี้ ถือเป็นรูปแบบบความแตกต่าง

ทางชาติพันธุ์รูปแบบบหนึ่ง 

2.  เกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มชนที่มีชาติพันธุ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ และตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล เช่น ชาวเขา มักจะ

ถูกตัดขาดจากสังคมพื้นราบ โดยไม่ได้รับข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจากคนพื้นราบ ในส่วนกลาง  

3. เกิดจากการผนวกดินแดน 

 การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการผนวกดินแดนเพิ่ม อาจเกิดจากการตกลงกัน

ตามสนธิสัญญา หลังจากชนะสงคราม ตัวอย่างของการตกลงตามสนธิสัญญาคือ กรณีสหรัฐอเมริกาซื้อดินแดน

ซึ่งปัจจุบันคือรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้บางรัฐจึงทำให้เกิดความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 

4.เกิดจากการย้ายถิ่น 

 ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ มีสาเหตุมาจากการท่ีคนจำนวนหนึ่งอพยพ ย้ายถ่ินเข้าไปอยู่ในสังคมอื่น 

โดยท่ีคนกลุ่มนี้ มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างจากคนในสังคมท่ีตนย้ายเข้าไปอยู่  

 

 

ความเหมือนความต่างของชาติพันธุ์ การขยายตัวของวัฒนธรรม และชาติพันธุ ์ มีผลทำให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ เมื่อชาติพันธุ์ขยายตัวมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน อาจ
ทำให้เกิดการยืมวัฒนธรรม และการผสมกลมกลืนของชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมได้ ดังนั้น ความเข้าใจซึ่งกัน 
และกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้  สาเหตุของการแบ่งแยกระหว่างกลุ่ม 
ชาติพันธุ์สรุปได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 

ขั้น I-You ความเหมือนและความต่าง หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2.4 
ความเหมือนและความต่างของประเด็นทางวัฒนธรรม 

                                 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
                                                               
                                                                 
 
 

ระดับ หน่วยการ
เรียนรู้ 

ความคิดรวบยอด ตัวชี้วัด วิชา
สังคม+สุข

ศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ICE+gender 

หน่วย 
การเรียนรู้ย่อย 

จำนวน
ชั่วโมง 

K S A 

YOU สิทธิ
มนุษยชน
และความ
รับผิดชอบ 

สิทธิและหน้าท่ี
ของปฎิญญาว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
และอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก   
สามารถ
ประยุกต์ใช้ด้วย
ความคำนึงสิทธิ
และความ
รับผิดชอบใน
บทบาทหน้าท่ีของ 
ตนเองและเคารพ
ให้เกียรติผู้อื่น  

ม.1 
ส 4.1 ม.1/1 
ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล 
ส 4.1 ม.1/2 
ระบุ
ความสามารถ
ของตนเองใน
การทำ
ประโยชน์ต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

ม.1 
1.วิเคราะห์สิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีมนุษย์ทุกคน
พึงจะได้รับตามสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิ
ความหลากหลายทาง
เพศ 
2.วิเคราะห์ศักยภาพ
ของตนเอง (ความรู้ 
ความสามารถ ความ
ถนัด ตามเพศวิถี) ได้
ในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น (บนฐานของ
ประเด็นทาง

1. การวิเคราะห์
สิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน   
2. วิเคราะห์
ศักยภาพของ
ตนเอง 
3.การเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

7 1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ สิทธิ
มนุษยชนและสิทธิ
ความหลากหลาย
ทางเพศขั้น
พื้นฐาน 
2. การวิเคราะห์
ศักยภาพของ
ตนเอง 

1. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์สิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีมนุษย์ทุก
คนพึงจะได้รับตาม
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิความหลากหลาย
ทางเพศ 
2. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพ
ของตนเอง (ความรู้ 
ความสามารถ ความ
ถนัดตามเพศวิถี) 
ได้ในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น (บนฐาน
ของประเด็นทาง

1. ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการ
รณรงค์เรียกร้อง
การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิ 
อันพึงมีพงึได้ของ
ตัวเองในฐานะ
พลเมืองดีตาม 
วิถีประชาธิปไตย 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 
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ระดับ หน่วยการ
เรียนรู้ 

ความคิดรวบยอด ตัวชี้วัด วิชา
สังคม+สุข

ศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ICE+gender 

หน่วย 
การเรียนรู้ย่อย 

จำนวน
ชั่วโมง 

K S A 

ส 4.1 ม.1/4 
แสดงออกถึง
การเคารพใน
สิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

วัฒนธรรมของแต่ละ
โรงเรียน) 
3. แสดงออกถึงการ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

วัฒนธรรมของแต่ละ
โรงเรียน) 
3. ผู้เรียนสามารถ
แสดงออกถึงการ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 69 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้หลัก           จำนวน 7 ช่ัวโมง 
1. วิเคราะห์สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลาย

ทางเพศ 
2. วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ได้ในการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 
3. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

ความคิดรวบยอด 
สิทธิและหน้าที่ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สามารถประยุกต์ใช้ด้วยความคำนึงสิทธิและความ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและเคารพให้เกียรติผู้อื่น  

สมรรถนะการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม  
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศขั้นพื้นฐาน

ผ่านเรื่องราววัฒนธรรมแต่ละโรงเรียนและการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง  
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความ

หลากหลายทางเพศและวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ได้ใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  

3. ผู้เรียนมีความมั่นใจในการรณรงค์เรียกร้องการปกป้องคุ้มครองสิทธิอันพึ่งมีพึ่งได้ของตัวเองในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 

สิทธิมนุษยชนและความรบัผิดชอบ 

ขั้น You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 



 
 

 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย                     จำนวน 2 ชั่วโมง 
วิเคราะห์สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทาง

เพศ 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศขั้นพื้นฐานผ่าน

เรื่องราววัฒนธรรมแต่ละโรงเรียน  

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ 
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศขั้นพื้นฐาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

   

1. ผู้สอนให้ผู ้เรียนยืนรวมกันเป็นกลุ่มหน้าชั ้นเรียน โดยผู้สอนจะมีคำถามแล้วให้ผู้เรียน
ตัดสินใจเลือกยืนอยู่บริเวณท่ีตรงกับความคิดความรู้สึกและยิ่งท่ีผู้เรียนเป็นมากท่ีสุดจากคำถามต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้เรียนคิดว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องได้รับความเท่าเทียมกัน เท่าเทียมกัน ไม่เท่า
เทียมกัน อื่นๆ 

 1.2 ผู้เรียนคิกว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของใคร ของทุกคน ของบางคน ไม่ใช่หน้าท่ี 
 1.3 ใครมีหน้าท่ีกำหนดอาชีพของเรา ตัวเรา นายจ้าง รัฐ อื่น ๆ 
 1.4 คิดว่าเราควรเรียนกี่วันต่อสัปดาห์ เรียนทุกวัน เรียน 5 วัน เรียน 3 วัน อื่น ๆ    
 1.5 การเลือกสถานท่ีเรียนเป็นหน้าท่ีของใคร ผอ.โรงเรียน ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
 1.6 ผู้เรียนเคยเรียนรู้ภาษาแม่หรือไม่ เคย ไม่เคย 
 1.7 ผู้เรียนเคยร่วมพิธีกรรมตามวัฒนธรรมในชุมชน บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
 1.8 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าห้องหรือไม่ มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 
 1.9 ส่ิงท่ีอยากจะทำหรืออยากจะเป็น ใครเป็นคนเลือกให้ ตัวเรา พ่อแม่ ครู 
 1.10 ผู้เรียนคิดว่าผู้ชายสามารถทอผ้าได้หรือไม่ ผู้ชายทอผ้าได้ ผู้ชายไม่ควรทอผ้า

ไม่ใช่หน้าท่ีผู้ชาย 
 2. ผู้สอนถามคำถามทีละคำถามและให้ผู้เรียนเลือกยืนทีละคำถามหลังจากท่ีผู้เรียนตัดสินใจ

ยืนจุดใดจุดหนึ่งแล้วให้ผู้สอนสุ่มให้ผู้เรียนอธิบายเหตุผลท่ีเลือกยืนโดยไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก ในการสุ่มนั้นไม่ให้
ซ้ำคนเดิม    พยายามให้ผู้เรียนอธิบายให้ครบทุกคน 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
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  1. ผู้สอนนำการ์ดใบความรู้ที่ 3.1 เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน วางไว้ตรงกลางห้องโดยที ่แบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด หรือตามความเหมาะสมซึ่ง 1 ชุดจะประกอบด้วยการ์ดความรู้ท้ัง 5 ด้าน คือ การ์ดความรู้สิทธิ
พลเมือง การ์ดความรู้สิทธิทางการเมือง การ์ดความรู้สิทธิทางเศรษฐกิจ การ์ดความรู้สิทธิทางสังคม และการ์ด
ความรู้สิทธิทางวัฒนธรรม 

 2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามการ์ดความรู้และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับกลุ่ม
การ์ดความรู้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือท่ีคิดว่าเป็นการ์ดท่ีต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยท่ีทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วน
ร่วมในการจัดวาง 

 3. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจับกลุ่มการ์ดของตนเองโดยให้กลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอมาร่วม
แลกเปล่ียนด้วยว่า การจับกลุ่มการ์ดความรู้ถูกต้องหรือว่าการ์ดความรู้บางการ์ดอาจจะอยู่ในหลายกลุ่ม ผู้สอน
ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ทำสลับกันจนครบท้ัง 2 กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม 

 4. สุ่มให้ผู้เรียนหยิบการ์ดใบความรู้ที ่ 3.1 เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน ท่ีจับกลุ่มไว้มาอ่านให้
เพื่อนฟัง มีเงื่อนไขว่าเพื่อนห้ามจดลงในกระดาษ  

 5. ใหผู้้เรียนนั่งเป็นครึ่งวงกลม ผู้สอนสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในประเด็นหลัก
สิทธิมนุษยชน 

 5.1  ความรู้สึกของตนเอง รู้อย่างไรบ้างกับการได้เรียนรู้ 
 5.2  ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากตนเองและผู้อื่นในการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 
 5.3  แนวทางในการนำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับตนเองและสังคม 
 5.4  สิทธิอะไรท่ีได้รับแล้วและสิทธิอะไรท่ีตนเองขาด 

 6. จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานท่ี 3.1 เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการเขียนบรรยาย
รูปภาพท่ีกำหนด 

 
 
 

  1. สิทธิมนุษยชนมี 5 ด้าน แต่ละด้านสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี สิทธิพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและสิทธิทางวัฒนธรรม  หากร่างกายหรือจิตใจรวมถึงวัฒนธรรม
ของเราถูกละเมดิจะส่งผลต่ออะไรบ้าง  

 2. สิทธิเหล่านี้ถ้าขาดหายไปใครมีหน้าที่จะต้องเติมเต็ม ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน ผ่านการ
เรียกร้องรณรงค์ 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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3. สิทธิเรื่องของบทบาทความเป็นหญิงชาย และความเท่าเทียม 

 คำถามชวนคุยแลกเปลี่ยน 
 1. หลักสิทธิมนุษยชนท้ัง 5 ด้านผู้เรียนคิดว่าด้านใดมีความสำคัญมากท่ีสุด 
 2. การเลือกเรียนรู ้ (ประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน (ดนตรี จักสาน ทอผ้า 

การละเล่น พืชผักพื้นบ้าน) เป็นสิทธิด้านใดของหลักการสิทธิมนุษยชน 
 3. คำพูดลักษณะใดท่ีพูดแล้วจะทำร้ายหรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 4. คิดว่าสิทธิในการเลือกเพศหรือตัวตนของเราเป็นสิทธิของใคร 

สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์ 
 1. กระดาษ A 4  2. ปากกา/ดินสอ          3. ประเด็นคำถาม/ประเด็นสิ่งที่ต้องสังเกต
 4. การ์ดใบความรู้ท่ี 3.1 เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชน  
ชิ้นงาน 
 ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง สิทธิมนุษยชนท่ีพึงจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรอธิบายกติกาและข้อตกลงการเล่นให้
ชัดเจน ห้ามล้อเลียนเพื่อน  
2. ควรรักษาเวลา 
3. การอำนวยความสะดวกให้ผู ้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปล่ียนอย่างท่ัวถึง 
4. ความเข้าใจในเรื่องของภาษา 
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การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง สิทธิ
มนุษยชนท่ีพึงจะได้รับ 

การตอบ
คำถาม 

1.อธิบายใบงาน 
2.ตรวจใบงาน  

ใบงานท่ี 3.1  -ผู้เรียนเขียน
อธิบายรูปภาพ
ตรงกับหลัก
สิทธิมนุษยชน
ให้ 3 คะแนน 
-ผู้เรียนเขียน
อธิบายภาพกับ
หลักสิทธิ
มนุษยชนได้
บางส่วนให้ 2 
คะแนน 
-ผู้เรียนเขียน
อธิบายภาพได้
แต่หลักสิทธิ
มนุษยชนไม่
ถูกต้องให้ 1 
คะแนน 
ระดับคุณภาพ 
2 ผ่านเกณฑ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียนแต่
ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน เพื่อวัดและ
จดบันทึก ความต้ังในการ
เรียน การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับเพื่อน
และผู้สอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 
2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                    ………………………/…………………………/……………… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 

    เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 
การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 
  ตำแหน่ง…………….................................... 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย            จำนวน 2 ชั่วโมง 
 วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (ความรู้ ความสามารถ ความถนัด การทำงานร่วมกับผู้อื่นตามเพศวิถี) 
ได้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 ผู้เรียนวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในการทำงาน ตามความสามารถ ความถนัด ความคิด 

และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด ความคิด และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 ผู้สอนอธิบายประเด็นวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกถึงท่ีมาและความสำคัญว่าทำไมโรงเรียนเลือกประเด็น
วัฒนธรรมนั้น ๆ ทำไมถึงเลือก มีใครบ้างท่ีเกี่ยวข้อง ใครบ้างจะมามีส่วนร่วมในการเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้
โดยผู้สอนเชิญผู้รู้ในประเด็นวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกมาด้วยเพื่อมาให้ความรู้ เล่าเรื่องราววัฒนธรรมให้ผู้เรียน
ฟังแล้วผู้สอนสอบถามผู้เรียนดังนี้  

 1.ความถนัดในประเด็นวัฒนธรรมแต่ละโรงเรียน (ความถนัดคืออะไร)  
 ใบความรู้ที่ 3.2 ความถนัดและความชอบ 
 2.  ความชอบในประเด็นวัฒนธรรมแต่ละโรงเรียน (ความชอบคืออะไร)  
 ใบความรู้ที่ 3.2 ความถนัดและความชอบ 
 ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ศักยภาพของตัวเรากับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่โรงเรียนเลือกว่าใครมี

ความสามารถ ความถนัดหรือความชอบ อย่างไรบ้างเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไม่ให้หายไป เรียนรู้ ลงมือทำ 
ถ่ายทอด รักษา  
 

 
 

  1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนจำนวนเท่าๆ กัน โดยใช้เกมสีท่ีชอบ 
  1.1 ผู้สอนกำหนดสีพร้อมกับกำหนดจุดของแต่ละสีเพื ่อให้ผู ้เรียนไปยืนตามสีท่ี

ตนเองชอบ เช่น สีแดง สีเขียว สีขาว สีดำ สีชมพู 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.2 
การวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 
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1.2 ให้ผู้เรียนเลือกสีท่ีชอบใครชอบสีอะไร ไปไปรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน 

  1.3 ผู้สอนถามผู้เรียนว่าทำไมต้องชอบสีท่ีเลือกเพราะอะไร 
  1.3 ผู้สอนต้องสังเกตจำนวนของแต่ละกลุ่มมีความเหมาะสมหรือไม่หากจำนวนมาก

ไปหรือน้อยไปผู้สอนต้องเฉล่ียให้แต่ละกลุ่มเท่า ๆ กันหรือใกล้เคียงกัน 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนลงมือทำใบงานท่ี 3.2 ศักยภาพของตนเอง พร้อมกับแจกสีใหก้ับแต่ละกลุ่ม 

(สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีขาว)  
 3. ผู้สอนช้ีแจงขั้นตอนการวาดลูกโป่งและความหมายของแต่ละสี (ตารางประเด็นวัฒนธรรม) 

 1.  สีแดง นักคิดวางแผน   
 2.  สีเขียว นักสร้างทีม   
 3.  สีฟ้า นักปฏบิัติ   
 4.  สีขาว นักสันทนาการ  

 4. ให้ผู้เรียนระบายสีลูกโป่งตามความถนัดของตนเองแต่ละด้านมีความถนัดด้านใดมากท่ีสุด
ให้ระบายสีลูกโป่งสีนั ้นให้ใหญ่กว่าสีอื่น ๆ ตามลำดับ ความสามารถและความถนัดมีความถนัดน้อยสีใดก็
ระบายสีนั้นให้เล็กท่ีสุด 

 5. ผู้เรียนแลกเปล่ียนภายในกลุ่มว่าทำไมระบายสีลูกโป่งสีนั้นต้องใหญ่ท่ีสุดและสีท่ีเหลือเล็ก
ลงมาตามลำดับจนถึงลูกโป่งสีท่ีเล็กท่ีสุดโดยท่ีทุกคนในกลุ่มต้องแลกเปล่ียนจนครบทุกคน 

 6. ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอในกลุ่มใหญ่ว่า กลุ่มตนเองมีลูกโป่งสีใดท่ีใหญ่ท่ีสุดและลูกโป่งสีใดท่ี
เล็กท่ีสุดพร้อมบอกเหตุผล 

 7. ผู้สอนสรุปและเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์และการทำกิจกรรม 
  - เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาความความสามารถและความถนัดท่ีมีอยู่ในตัวแล้วทำความ

ถนัดของแต่ละคนสร้างสรรค์เรื่องราวของวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือก  
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ประเด็นวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน 
ประเด็นทางวัฒนธรรม โรงเรียน การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง 
เตหน่า โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 

และโรงเรียน ตชด. ท่าน
ผู้หญิงทวี มณีนุตร 

นักคิดวางแผน คือ ผู้เรียนท่ีมีความถนัดในเรื่องการวางแผนการ
ดำเนินงาน การออกแบบเครื่องดนตรี เตหน่า แต่งเพลง  
นักสร้างทีม คือ ผู้เรียนมีความถนัดในการรวมกลุ่มเพื่อนให้สามารถ
ทำงานร่วมกันได้ เป็นผู้ประสาน 
นักปฏิบัติ คือ ผู้เรียนท่ีมีความถนัดในการเล่นดนตรี ทำตามคำส่ังท่ี
หัวหน้ากลุ่มออกคำส่ัง  ทำเครื่องดนตรีเตหน่า  
นักสันทนาการ คือ ผู้เรียนท่ีมีความถนัดในด้านการร้องเพลง และการ
สร้างความสนุกสนานให้กับคนในกลุ่ม  

จักสาน-ทอผ้า โรงเรียนบ้านส่ีหลัง 
โรงเรียนบ้านสามหมื่น
ห้องเรียนสาขาบ้านห้วย
ขนุน และ Morning 
glory 2 

นักคิดวางแผน  คือ ผู้เรียนท่ีมีความถนัดในเรื่องการวางแผนการ
ดำเนินงาน ออกแบบการทอผ้า จักสาน 
นักสร้างทีม คือ ผู้เรียนมีความถนัดในการรวมกลุ่มเพื่อนให้สามารถ
ทำงานร่วมกันได้ เป็นผู้ประสาน 
นักปฏิบัติ  คือ คนทอผ้า ทำตามขั้นตอนการทอผ้าท่ีครูหรือครูผู้รู้และ
เพื่อน ๆ ให้ทำ  
นักสันทนาการ คือ คนคอยสร้างความสนุกสนาน สร้าง 

พืชผักพื้นบ้าน โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสาม
ท่า และโรงเรียนบ้านป่า
ไร่เหนือ 

นักคิดวางแผน คือ วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบแปลงผักให้
เหมาะสมกับบริบทและพื้นท่ี  
นักสร้างทีม คือ คอยประสานงานกับเพื่อนๆ รวมเพื่อนในการดำเนิน
กิจกรรม 
นักปฏิบัติ  คือ ทำตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย (คัดแยกเมล็ด ปลูก ดูแล 
เก็บเกี่ยว ขาย) 
นักสันทนาการ คือ มีหน้าท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างความ
สนุกสนานให้กับเพื่อนๆ มีความสามารถในการเชิญชวนหรือดึงดูดความ
สนใจได้ดี 

ระบำเกลียวเชือก โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ นักคิดวางแผน คือ คิดวางแผนการดำเนินงาน (จำนวนอุปกรณ์ จำนวนผู้
เล่น ออกแบบท่าเต้น ออกแบบชุดการแต่งกาย แต่งเนื้อเพลง) 
นักสร้างทีม คือ ประสานงานกับเพื่อน นักดนตรี นักเต้น คนร้อง  
นักปฏิบัติ คือ ทำตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย (คนร้องคนเต้น คนเล่น
ดนตรีประกอบ) 
นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  

หน่วยการเรยีนรู้ย่อยที่ 3.2 
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อาหารและขนมพื้นบ้าน Morning glory 1 นักคิดวางแผน คือ คนท่ีคิดวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบเมนูอาหาร 
ทำข้อมูลส่วนประกอบหรือวัตถุดิบของอาหาร  
นักสร้างทีม คือ คนท่ีคอยรวมกลุ่มเพื่อน ๆ ทำกิจกรรม ประสานงาน 
ค้นหาผู้รู้เรื่องของอาหารและขนม 
นักปฏิบัติ คือ ลงมือทำตามแผนท่ีวางไว้ ทำอาหาร ขนมตามท่ีคิดเมนูไว้ 
นักสันทนาการ คือ คอยกระตุ้นสร้างความมั่นใจให้เพื่อน สร้างรอยยิ้ม 
ความสนุกสนาน หากิจกรรมมาช่วยในการเรียน 

ห้องภูมิปัญญา โรงเรียน ตชด. บ้านถ้ำ
เสือ 

นักคิดวางแผน คือ วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบผังห้องภูมิปัญญา
การจัดวางห้อง รายการของท่ีจะจัดแสดง  
นักสร้างทีม คือ คนท่ีคอยรวมกลุ่มเพื่อน ผู้รู้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
วางแผนไว้ ประสานงานกับเพื่อนๆ 
นักปฏิบัติ คือ คนท่ีทำตามแผนท่ีวางไว้ จัดหรือสร้างห้องภูมิปัญญา จัด
วางของในห้องภูมิปัญญา 
นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกสนาน 
คอยต้อนรับผู้เข้าชมห้องภูมิปัญญา 

ข้าวม้ง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 
3 

นักคิดวางแผน คือ คิดวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบไร่ข้าว กำหนด
พื้นท่ี วางส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับข้าวหรือไร่ข้าวม้ง คิดบทธา หรือ
เพลงเกี่ยวกับข้าวไร่ 
นักสร้างทีม คือ คนท่ีคอยกระตุ้นเพื่อน ประสานงานหรือร่วมกลุ่มเพื่อน
ในการทำกิจกรรม  
นักปฏิบัติ คือ คนท่ีทำตามแผนการดำเนินงานท่ีวางไว้ ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเรียนรู้เรื่องข้าวม้ง 
นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เป็นผู้นำในการ
ร้องบทธา หรือเพลงเกี่ยวกับข้าวม้ง คอยให้ความรู้กับผู้เข้าชมกิจกรรม 

รำตง กระทบไม้ไผ่ และ 
ฮิปฮอป 

ศูนย์การเรียนรู้ซูแมคี นักคิดวางแผน คือ คนท่ีคิดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม คิดออกแบบ
ท่าเต้น ค้นหาเพลงประกอบหรือแต่งเพลง ออกแบบจำนวนไผ่ท่ีจะต้องใช้
จำนวนเท่าไหร่ จำนวนคนกี่คนในการแสดงหรือทำกิจกรรม 
นักสร้างทีม คือ คนท่ีคอยประสานงาน ค้นหาคนท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม
ท่ีวางไว ้
นักปฏิบัติ คือ คนท่ีลงมือทำตามแผนท่ีวางไว้แต่ละการแสดง คนร้อง คน
เต้น  
นักสันทนาการ คือ คนท่ีเชิญชวนผู้คนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมารับชม
การแสดง สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานให้กับบุคคลภายนอก 
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 ผู้สอนร่วมแลกเปล่ียนกับผู้เรียนโดยมีคำถามดังนี้ 
  1. ผู้เรียนคิดว่าจะใช้ความถนัดของตนเองทำประโยชน์ให้กับประเด็นวัฒนธรรมของโรงเรียน 
ชุมชนอย่างไรบ้าง 

 2. ผู้เรียนจะทำอย่างไรให้ลูกโป่งที่เล็กที่สุดจะทำให้เป็นลูกใหญ่ขึ ้นเพื่อพัฒนาหรือเพิ่ม
ศักยภาพตนเอง 

ทุกคนมีความถนัด ความชอบ ความสามารถที่ไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันจึงทำให้ศักยภาพใน
การทำงานของคนในสังคมของเราไม่มีคนท่ีมีความถนัดทุกด้านทุกคนแต่หากคนท่ีมีความถนัดหลาย ๆ ด้านมา
ช่วยเสริมสร้างเสริมพลังให้ทีมก็ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จและมีความเข้มแข็งดังนั้น เราถึงต้องค้นหา
ศักยภาพของตนเองเพื่อท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างพลังให้วัฒนธรรมของเรา
เดินไปข้างหน้าให้พร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้ท่ี 3.2 ความถนัดและความชอบ  2. สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีขาว 

ชิ้นงาน 
ใบงานท่ี 3.2 เรื่อง ศักยภาพของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรอธิบายกติกาและหัวข้อให้ชัดเจน 
2. การอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่าง
ท่ัวถึง   
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การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 3.2  
ศักยภาพของตนเอง 

จากการทำกิจกรรม
การเรียนรู ้

1. ให้ผู้เรียนอธิบาย
ความถนัดของตนเอง
ในใบงาน 
2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 3.2 -ผู้เรียนอธิบายสามารถใช้
ความถนัดของตนเองทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ให้ 3 คะแนน 
-ผู้เรียนอธิบายได้ว่าลูกโป่งสี
ใดแทนความถนัดด้านใดให้ 
2 คะแนน 
-ผู้เรียนบอกได้ว่าลูกโป่งสีใด
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและลูกใดมี
ขนาดเล็กท่ีสุดให้ 1 คะแนน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม
ของผู้เรียนแต่ละคน
ระหว่างร่วมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถาม การ
ให้ความร่วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนใน
กิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

 
 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                     ………………………/…………………………/……………… 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 



 
 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 
   ตำแหน่ง…………….................................... 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย           จำนวน 3 ชั่วโมง 

ผู้เรียนแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการรณรงค์เรียกร้องการปกป้องคุ้มครองสิทธิอันพึ่งมีพึ่งได้ของตัวเองในฐานะ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างในความหลากหลาย 
2. เพื่อเรียนรู้และเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

  
  1. ผู้สอนแจกกระดาษคนละ 1 แผ่น และสีพร้อมปากกาคนละ 1 ด้าม เขียนช่ือของเราไว้มุม
ขวาบนของกระดาษ 
  2. ให้ผู้เรียนเดินไปจับคู่กับเพื่อนแล้วให้แลกกระดาษกัน เพื่อให้เพื่อวาดลักษณะโครงหน้า
ของเราและเราวาดลักษณะโครงหน้าของเพื่อน 
  3. เมื่อวาดโครงหน้ากันและกันเสร็จแล้วแลกกระดาษคืนมา แล้วผู้เรียนต้องเปล่ียนคู่กับเพื่อน
คนใหม ่จากนั้นให้เพื่อนวาดลักษณะผม สีผม ทรงผมของเรา และเราวาดของเพื่อนเช่นกัน  

 4. เปลี่ยนคู่ไปเรื่อย ๆ และวาดตามโจทย์จนทุกคนได้ภาพใบหน้าที่สมบูรณ์ของตนเอง (ตา 
ค้ิว จมูก หู ริมฝีปาก สีผิว ลักษณะเด่นอื่น ๆ 

 คำถามชวนคุยแลกเปลี่ยน 
  1. เวลาที่เราได้วาดรูปเพื่อนแต่ละคนมีลักษณะผมเหมือนกันหรือไม่ แต่ละคนมีโครงหน้า
แบบเดียวกันหรือไม่ เราแตกต่างกันอย่างไร 
  2. จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนบนโลกใบนี้มีโครงหน้าเหมือนกันทั้งหมด เป็นไปได้หรือไม่
อย่างไร 
  3. เวลาเพื่อนวาดเรา ออกมาเหมือนท่ีเราจินตนาการไว้หรือไม่ต่างกันอย่างไร เพราะอะไรจึง
ไม่เหมือน 
  4. นอกจากหน้าท่ีหรือมุมมองในการเห็นกันและกันแล้วเราแต่ละคนต่างกันตรงไหนอีกบ้าง 
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ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
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  1. ให้ผู้เรียนจับกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใช้เกมรวมเหรียญ ผู้หญิงมีค่า 1 บาท ผู้ชายมี 
ค่า 2 บาท อาจจะสลับค่าของเหรียญได้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมของหญิง ชาย 
  2. ให้ผู้เรียนรวมเงินตามจำนวนที่ผู้สอนกำหนดเพื่อให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มในกลุ่มต้องมีทั้งผู้หญิง
ผู้ชายและต้องมีคนถนัดเป็น นักคิดวางแผน นักสร้างทีม นักปฏิบัติ และนักสันทนาการ ภายในกลุ่ม 
  3. เมื ่อได้กลุ่มแล้วครูอธิบายให้ผู้เรียนวางแผนการทำงานภายในกลุ่มโดยทุกคนมีหน้าท่ี 
นักคิดวางแผน นักสร้างทีม นักปฏิบัติ และนักสันทนาการ เพื่อแลกเปล่ียนสร้างความเข้าใจ ใช้ความถนัดของ
ตนเองในการวางแผนการทำงานเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกอย่างไร 
  4. ผู้เรียนนำเสนอแผนงานของตนเองพร้อมกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนพร้อมให้เพื ่อน
กลุ่มอื่นได้สะท้อนแผนงานของกลุ่มท่ีนำเสนอต้องเพิ่มเติมหรือปรับตรงไหน 
  5. ผู้สอนสะท้อนการนำเสนอแผนการดำเนินงานของทุกกลุ่มโดยการเสริมพลังในการทำงาน
กลุ่มให้กับผู้เรียนไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกกิจกรรมถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันและนำแผนงานท่ีผู้เรียนได้วางแผนไว้
ไปทำกิจกรรมในการเรียนรู้ ICE ในขั้น YOU – WE ต่อไป 
 

 
  
 1. ผู้สอนสรุปความแตกต่างของเราแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกัน แม้จะเห็นสิ่งเดียวกัน ความรู้สึก 
หรือสัมผัส หรือความเข้าใจแตกต่างกัน  
  2. อัตลักษณ์ของเรากับของคนอื่นก็มีความแตกต่างกัน มีความคิด ความเชื่อ  ความฝันท่ี
ต่างกัน หากเรายอมรับความต่าง เคารพในความแตกต่างให้ได้ว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เราก็จะไม่รู้สึกโกรธ 
หรือรู้สึกไม่ดีกับคนๆนั้น  
  3. การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ต้องเคารพซึ่งกันและกัน ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มท่ี 
ช่วยเหลือกันโดยท่ีไม่แบ่งแยก เรื่องหน้าตา อายุ เพศ เพราะทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน 
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ขั้นสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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ชิ้นงาน 
แผนการดำเนินงานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือก 

อุปกรณ์ 
1. กระดาษ  2. ปากกา  3.  สี 
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1. พยายามให้ทุกกลุ่มมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เพื ่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเรียนรู้
ภายในห้องเรียนหรือวัฒนธรรมนั้น ๆ  
2. ผู ้สอนต้องอธิบายว่าเป็นเรื ่องของการ
เคารพในสิทธิผู้อื่นไม่ควรล้อเลียนกัน 
3. ระวังเพื่อนแกล้งกันขอให้เป็นการวาด
ออกจากสิ่งที่มองเห็นและความรู้สึกตอนนั้น
จริง ๆ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล 

ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
แผนการดำเนินงานกับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมท่ี
โรงเรียนเลือก 

การตอบ
คำถาม 

1. ให้วาดภาพและ
เขียนอธิบายหน้าท่ี
ของตนเองกับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจใบงาน 

แผนการ
ดำเนินงานกับ
การเรียนรู้
วัฒนธรรมท่ี
โรงเรียนเลือก  

- ผู้เรียนเขียนอธิบายแผนงาน
มีความเช่ือมโยงกับประเด็น
วัฒนธรรมและสามารถ
นำเสนอหน้าช้ันเรียนได้ให้ 3 
คะแนน 
- ผู้เรียนอธิบายหน้าท่ีของ
ตนเองได้ว่าทำอะไรใน
กิจกรรมนั้น ๆ ให้ 2 คะแนน 
- ผู้เรียนมีส่วนในการคิด
กิจกรรมหรือแผนงาน  
ให้ 1 คะแนน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

แบบบันทึกสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียน
แต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน เพื่อวัดและจด
บันทึก ความต้ังใน
การเรียน การตอบ
คำถาม การให้ความ
ร่วมมือกับเพื่อนและ
ผู้สอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
คำชี้แจง: ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    

ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน    

มุ่งมั่นในการทำงาน 

1. ม ีความต ั ้ งใจและพยายามในการทำงานที ่ ได ้รับ
มอบหมาย 
2. มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื ่อให้งาน
สำเร็จ 

   

 
 
 
 
 

  ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                   ………………………/…………………………/……………… 
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      เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให้ 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                    ลงช่ือ…………………………………………………….. 
                                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                                           ตำแหน่ง…………….................................... 
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ความถนัด 
 ความถนัด คือ ส่ิงท่ีเราทำได้ดี เป็นทักษะท่ีสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้อีก ต้องเรียนรู้มาแล้วสามารถ
ทำได้ดีเป็น ศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เป็นไปได้เต็มตาม ความสามารถ
ของบุคคลนั้น และยังเป็นความสามารถทางการรู้คิดใด ๆ ท่ีอาจทำนายความสามารถท่ีเรียนรู้ในความสำเร็จท่ี
เป็นไปได้ในอนาคต “ย้ำตรงท่ีว่าทำได้ดี ถึงจะเรียกว่าเป็นความถนัด ซึ่งเราอาจชอบหรือไม่ก็ได้” 
 
 
 
ความชอบ  
 ความชอบ คือ ความรู้สึก เรื่องบางเรื่องเราแค่รู้สึกชอบ สิ่งที่เราทำแล้ว มีความสุขเป็นสิ่งที่เราสนใจ 
อาจจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีก็ได้ แต่เรามีความสุขท่ีจะทำถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ีเราไม่ถนัด แต่ถ้าเป็นส่ิงทีชอบจะทำ
ให้เรามีแรงขับในการจะเรียนรู้ส่ิงเหล่านั้น และฝึกฝน อย่างเต็มใจเช่น ชอบร้องเพลง แต่ไม่แปลว่าจะร้องเพลง
เพราะ ฉะนั้นส่ิงท่ีมันไม่ใช่ หรือส่ิงท่ีเราไม่ชอบอาจส่งผลให้เราไม่ถนัดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3.2 
การวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง 

ใบความรู้ท่ี 3.2 ความถนัด ความชอบ 
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ผลกระทบจาก
การเลือกปฏิบัติ
และแสวงหา
แนวทางในการ
ออกแบบการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นบนความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียม 
ท้ังทางเช้ือชาติ 
ศาสนา เพศ วัย 
สีผิว รูปร่าง 
หน้าตา สรีระ
ทางร่างกายและ
ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

 ม.1 
1.นำเสนอ
ประสบการณ์และ
ผลกระทบท่ีได้รับ
จากการถูกอคติ 
การตีตรา พร้อม
ยกตัวอย่าง ได้
อย่างชัดเจน 
2.นำเสนอ
ประสบการณ์และ
ผลกระทบท่ีตนเอง
มีอคติ และทำการ
ตีตรา ผู้อื่น(เพศ) 
พร้อมยกตัวอย่าง 
ได้อย่างชัดเจน 
3.ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นบนความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียม 

1.ผลกระทบท่ีได้รับ
จากการถูกอคติ 
และการตีตรา และ
ผลกระทบท่ีตนเองมี
อคติ และทำการตี
ตรา ผู้อื่น(เพศ): ใจ
เขาใจเรา 
2.ระบบคิด และ
แหล่งท่ีมาของ
ทัศนคติ: บันทึก
ความทรงจำ CD 
Print 
3.การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นบนความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียม: ลงมือปฏิบัติ
ด้วยสองมือเรา 

10 1.ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีได้รับ
จากถูกอคติ และการ
ตีตรา 
2.ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีตนเองมี
อคติ และทำการตี
ตรา ผู้อื่น(เพศ) 
3.ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

1.ผู้เรียนมีทักษะการนำเสนอ
ประสบการณ์และผลกระทบท่ี
ได้รับจากการถูกอคติ การตี
ตรา พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่าง
ชัดเจน 
2.ผู้เรียนมีทักษะการนำเสนอ
ประสบการณ์และผลกระทบท่ี
ตนเองมีอคติ และทำการตีตรา 
ผู้อื่น(เพศ) พร้อมยกตัวอย่าง 
ได้อย่างชัดเจน 
3.ผู้เรียนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาค
และความเท่าเทียมท้ังทาง 
เช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว 
รูปร่าง หน้าตา สรีระทาง
ร่างกายและฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจบทบาท
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีได้รับ
และเต็มใจท่ีจะ
ทำงานท่ีเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม
อย่างสุด
ความสามารถ 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้หลัก          จำนวน 10 ชั่วโมง 
1. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบท่ีได้รับจากการถูกอคติ การตีตรา พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่าง

ชัดเจน 
2. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู้อื่น (เพศ) พร้อมยกตัวอย่าง 

ได้อย่างชัดเจน 
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ความคิดรวบยอด 
ผลกระทบของการเลือกปฏิบัติและแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมท้ังทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะ
ทางเศรษฐกิจ 
สาระการเรียนรู้ 
 ผลกระทบท่ีได้รับจากการถูกอคติ การตีตราและผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ แทำการตีตรา ผู้อื่น(เพศ) 
สมรรถนะการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม  
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบท่ีได้รับจากถูกอคติ และการตีตรา 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู้อื่น(เพศ) 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4. ผู้เรียนมีทักษะการนำเสนอประสบการณ์และผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ การตีตรา พร้อม

ยกตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 
5. ผู้เรียนมีทักษะการนำเสนอประสบการณ์และผลกระทบที่ตนเองมีอคติ ทำการตีตรา ผู้อื่น  (เพศ) 

พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 
 6. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 
7. ผู้เรียนมีความภูมิใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับและเต็มใจท่ีจะทำงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมอย่างสุดความสามารถ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย                              จำนวน 1 ชั่วโมง 
1. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบจากการถูกอคติ การตีตรา พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 
2. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู้อื่น(เพศ) พร้อมยกตัวอย่าง 

ได้อย่างชัดเจน 
สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 ผลกระทบท่ีได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ การตีตรา ผู้อื่น(เพศ)
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจผลกระทบท่ีได้รับจากการถูกอคติ การตีตรา และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ 
ทำการตีตราผู้อื่น (เพศ) 
 2. มีความตระหนักในการลดอคติ การตีตรา ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
  1. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มจำนวนเท่า ๆ กัน ให้แข่งการตั้งคำถามจากขวดน้ำ 2 ขวด โดย
ผู้สอนมีภาพขวดน้ำหรือให้ผู้เรียนสังเกตขวดน้ำท่ีอยู่ในห้องเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนแข่งกันต้ังคำถามจากขวดน้ำ 
2 ขวด ให้เวลา 5 นาที กลุ่มท่ีแต่งคำถามได้มากท่ีสุดและเขียนตัวหนังสือได้ถูกต้องถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 

2. ผู้สอนเกริ่นให้ผู้เรียนฟังว่า “กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดและได้ตั้งคำถามออกมานี้ 
เป็นชุดความจำในสมองของเรา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ท้ังด้านดีและด้านไม่ดีของแต่ละคน” 

3. ผู้สอนเกริ่นนำว่า “ดังนั้นชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากการถูก
อคติ การตีตรา และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ ทำการตีตราผู้อื่น (เพศ) ผ่านกิจกรรมใจเขาใจเรา” 

 
 
 

  1. ให้ผู้เรียนเขียนคำเรียกแทนบุคคลโดยมีอัตลักษณ์ทางด้านเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ เพศ 
สถานะทางสังคมลงบนกระดาษคนละ 1 อัตลักษณ์ ต่อ 1 แผ่น ยกตัวอย่างให้ผู้เรียน เช่น คนดำ นักท่องเท่ียว
จีน ผู้หญิงมุสลิม นักโทษทางการเมือง แรงงานพม่า เกย์หน้าตาดี แม่หม้าย ท้องก่อนแต่ง ผู้ชายทอผ้า ลองคิด
และเขียนคำออกมา โดยไม่ให้ผู้เรียนคนอื่นเห็น 

2. ผู้เรียนจับคู่กันแล้วใช้กระดาษกาวแปะกระดาษคำท่ีตนเขียน แปะไว้บนหน้าผากเพื่อนท่ีคู่
กัน โดยคนที่โดนแปะนั้นจะต้องไม่เห็นว่าที่หน้าผากตัวเองมีคำว่าอะไร  และติดใบงานที่ 4.1 กระดาษบอก
ความรู้สึกไว้ด้านหลังของทุกคน 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 
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               หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.1  

            

                            

 

 

               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   

                            

 

 

                ผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น(เพศ): ใจเขาใจ
เรา 

                            

 

 



 
 

 
 
  3. แต่ละคนเดินทักทายกันและกันเหมือนเราเจอคนตามคำท่ีเขียนอยู่ โดยไม่พูดคำท่ีแปะอยู่
บนหน้าผากเพื่อนออกมาแล้วลองเดาไว้ในใจว่าตัวเราได้รับบทบาทเป็นใคร โดยสังเกตจากคำพูดหรือท่าทีท่ี
เพื่อนๆปฏิบัติต่อเรา ให้เวลา 5 นาที 
  4. ให้ผู้เรียนแต่ละคนเดินไปแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อบทบาทสมมติท่ีเพื่อนแต่ละคน
ได้รับโดยการเขียนท่ีหลังเพื่อนแต่ละคน ให้เวลา 15 นาที 

5. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน (ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เรียน) 
จากนั้นให้ดึงกระดาษท่ีติดหลังและกระดาษท่ีแปะไว้บนหน้าผากออก 
  6. ให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนกันภายในกลุ่ม ประมาณ 10 นาที จากนั้นส่งตัวแทนนำเสนอกลุ่มละ 
3 นาที โดยมีคำถามชวนคุยเพื่อแลกเปล่ียนดังต่อไปนี้ 
   6.1 คนแรกที่เราได้ทักทายและเราเห็นคำนั้น ๆ บนหน้าผากเขา เรารู้สึกอย่างไร 
(ตัวอย่างความรู้สึก: ชื่นชอบ ขำ ตกใจ แปลกใจ รังเกียจ สงสัย กลัว) และเรามีคำพูดหรือท่าทีต่อเขาอย่างไร 
(เช่น ล้อเลียน ต่อว่า ชม คุยด้วย วิ่งหนี ปลอบใจ) 
   6.2 เพื่อนพูดคุยกับเราหรือแสดงท่าทีต่อเราในลักษณะไหนบ้าง (เช่น ล้อเลียน 
สงสาร รังเกียจ ต่อว่า ช่ืนชม เดินหนี เห็นอกเห็นใจ สงสัย กลัว) แล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไร 
   6.3 เรารู ้สึก คิด หรือเชื ่อว่าคนคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มาจากอะไร (เช่น 
ประสบการณ์ตรง เคยเจอ ดูหนัง อ่านเจอในหนังสือ เขาบอกกันมา)  

6.4 เราจะรู้สึกอย่างไรหากเราถูกเลือกปฏิบัติจากคนอื่นเพราะสีผิว เช้ือชาติ ศาสนา 
ความเชื่อ วัฒนธรรม เพศ ฯลฯ (เช่น เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วตำรวจขอค้นกระเป๋า
กล่าวหาว่าเราขโมยของเพราะเราเป็นคนชาติพันธุ์ เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าพนักงานธนาคารไม่บริการเราเพราะ
เราเป็นคนชาติพันธุ์) 

 
 
 

  1. ผู้สอนถามผู้เรียนว่า ในชีวิตจริง เราเคยใช้คำพูด มีท่าที หรือเลือกปฏิบัติกับใครต่างออกไป
เพราะสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม หรือสถานะทางสังคมหรือไม่ เกิดจากสาเหตุอะไรและส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร โดยให้แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนกันภายในกลุ่มประมาณ 3 นาที จากนั้นให้แต่
ละกลุ่มนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
  2. เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว ผู้สอนกล่าวต่อไปว่าการที่เรามีท่าทีหรือใช้คำพูด 
ที่เลือกปฏิบัติกับใครต่างออกไปเป็นจุดเริ่มต้นของการอคติ ตีตรา ส่งผลกระทบทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ 
จากนั้นผู้สอนอธิบายผลกระทบท่ีได้รับจากถูกอคติ และการตีตรา และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตี
ตรา ผู้อื่น(เพศ) ปิดท้ายกิจกรรม สามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ท่ี 4.1 การอคติและการตีตรา 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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               หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.1  

             

                            

 

 

               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   

                            

 

 

                ผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น(เพศ): ใจเขาใจ
เรา 

                            

 

 



 
 

บทบาทสมมุติที่เขียนติดไว้บนหน้าผากไม่ควร
ตรงกับชีวิตจริงของผู้เรียนคนนั้น เนื่องจากเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อน จะเป็นการไปซ้ำเติมชีวิต
จริงของเขาและจะทำให้เขามีความคิดฝังใจท่ีไม่
ดี จนนำไปสู ่การลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของเขา 

 

 
อุปกรณ์ 
 1. กระดาษ A4 
 2. เทปกาว 
 3. ดินสอหรือปากกา 

สื่อการเรียนรู้  
 ใบความรู้ท่ี 4.1 การอคติ การตีตรา 

ชิ้นงาน 
 ใบงานที่ 4.1 กระดาษบอกความรู้สึก (โดยเอาจากกระดาษที่เพื่อนเขียนในช่วงกระบวนการมาเป็น
ช้ินงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   

                            

 

 

                ผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น(เพศ): ใจเขาใจ
เรา 

                            

 

 



 
 

 
 

การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 4.1  
กระดาษบอกความรู้สึก 

กระดาษท่ี
เพื่อนเขียน
ในช่วง
กระบวนการ 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 4.1 
กระดาษบอก
ความรู้สึก 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในใบงาน) 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรม
ของผู้เรียน 
แต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ 
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เพื่อวัดและจดบันทึก 
ความต้ังในการเรียน 
การตอบคำถามการให้
ความร่วมมือกับเพื่อน
และผู้สอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบ
สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล) 
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               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   

                            

 

 

                ผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น(เพศ): ใจเขาใจ
เรา 

                            

 

 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  ดังนี้           

 
 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล ระดับชั้น........................ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 
(12) 

ระดับ
คุณภาพ 

ความต้ังใจ
ในการเรียน 

(4) 

การตอบ
คำถาม 

(4) 

การให้
ความ

ร่วมมือกับ
เพื่อนและ
ผู้สอนใน

กิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

             ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน                                  
                                                              ...................../..................../................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ผู้เรียนท่ีได้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 
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               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล (Rubric) 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. ความต้ังใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กน้อยในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการเรียน 
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ท่ีครูถามและตอบ
คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามในเรื่องท่ี
ครูถามและตอบคำถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามเป็น
บางครั้งและตอบ
คำถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม  

3. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ร่วมมือ ช่วยเหลือเพื่อน
และผู ้สอนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือ ช่วยเหลือเพื่อน
และผู้สอนเป็นส่วนใหญ่
ในการทำกิจกรรม 

ร่วมมือ ช่วยเหลือ
เพื่อนและผู้สอนใน
การทำกิจกรรมเป็น
บางครั้ง 

ไม ่ม ีความร ่วมมือ
กับเพื่อนและผู้สอน
ในขณะทำกิจกรรม  
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               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   

                            

 

 

                ผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น(เพศ): ใจเขาใจเรา 

                            

 

 



 
 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.1  

              

                            

 

 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น You – We การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทยีม 140 

               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   

                            

 

 

                ผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น(เพศ): ใจเขาใจเรา 

                            

 

 



 
 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

          (……………………………………………………………..) 
  ตำแหน่ง…………….................................... 
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               ผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ และการตีตรา   
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย                     จำนวน 1 ชั่วโมง 
1. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบจากการถูกอคติ การตีตรา พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 
2. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู้อื่น(เพศ) พร้อมยกตัวอย่าง 

ได้อย่างชัดเจน 
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 ตระหนักรู้เข้าใจระบบคิด แหล่งท่ีมาของทัศนคติ ท่ีนำไปสู่การอคติ ตีตราและการปรับทัศนคติในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. ตระหนักรู้เข้าใจระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

2. ตระหนักรู้เข้าใจการปรับทัศนคติ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

  1. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มจำนวนเท่า ๆ กัน ให้แข่งกัน ถ้าเห็นรูปวงกลมนึกถึงอะไรบ้าง 
ให้เวลา 5 นาที กลุ่มที่เขียนคำตอบได้มากที่สุดและเขียนตัวหนังสือได้ถูกต้องถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะเพื่อให้
ผู้เรียนฝึกการคิดอย่างรวดเร็ว 

2. ผู้สอนเกริ่นให้ผู้เรียนฟังว่า “กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดและได้ตั้งคำถามออกมานี้ 
เป็นชุดความจำในสมองของเรา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ท้ังด้านดีและด้านไม่ดีของแต่ละคน” 

3. ผู้สอนเกริ่นนำว่า “ดังนั้นชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิด และแหล่งที่มาของ
ทัศนคติผ่านกิจกรรม CD print” 
 

 
 
1. ผู้เรียนจับคู่ แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน ให้เลือกว่าใครจะเป็นผู้เริ่มถามเป็นคนแรก 
2. ประเด็นของการถามจะเริ่มจากส่ิงท่ีง่าย ๆ ก่อน เช่น ผู้หญิง – ผู้ชาย, ดารา โดยผู้ตอบจะ

ตอบความคิดแรกของประเด็นนั้น ๆ และสลับบทบาทกัน เช่น A: ผู้ชาย B: แข็งแรง A: ผู้ชาย B: เจ้าชู้ ประเด็น
ของการถามจะเพิ่มระดับของการคิดมากขึ้น เช่น ชนเผ่า, คนจีน-ประเทศจีน เป็นต้น 

3.ให้ผู้เรียนพูดถึงส่ิงท่ีตนเองเกลียดมากท่ีสุด 1 อย่าง แต่ให้พูดถึงข้อดีของส่ิงท่ีตนเองเกลียด
มา 5 อย่างให้คู่ฟัง  

 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.2 

 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน 

142 ขั้น You – We การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทยีม หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 
: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

 
 
4.ให้ผู้เรียนชวนคุยแลกเปล่ียนกันในห้อง โดยมีคำถาม ได้แก่ รู้สึกอย่างไรท่ีต้องตอบคำถามท่ี

ต้องใช้ความคิด ประสบการณ์ ที่เราเคยเห็นเคยพบเจอ เราได้สังเกตตนเองและเพื่อนที่จับคู่ของคุณหรือไม่มี
ทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบกี่ข้อ ด้านใดมากกว่ากัน เพราะอะไร  อะไรที่ทำให้ส่งผลให้เกิดทัศนคติ
เหล่านี้ 

5. เมื ่อแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วให้ผู ้เรียนบันทึกความจำใหม่ลงใน CD Print ที่เกี ่ยวกับแนว
ทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยปราศจากการอคติ การตีตรา ตามความคิดของตนเอง จำนวน 5 ข้อ ซึ่ง 1 ข้อ
ต่อ 1 วง ลงใน ใบงาน 4.2 เรื่อง “แผน CD ของฉัน”  

6. ให้ผู้เรียนแต่ละคนนำเสนอ ใบงาน 4.2 เรื่อง “แผน CD ของฉัน” หน้าช้ันเรียน 
 
 
 

  ผู้สอนสรุปกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจระบบคิด และแหล่งที่มาของทัศนคติ ซึ่งจะนำไปสู่การ
อคติ การตีตรา ผู้อื่นทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

ส่ิงท่ีหล่อหลอมระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติของเรา เกิดจากการปลูกฝัง ข้อมูลท่ีเรา
ได้รับจากคำบอกเล่า จากข่าวสาร จากทีวี ฯลฯ ประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ ซึ่งเป็นการกระทำซ้ำ ๆ การตอกย้ำ 
การได้ยิน ได้อ่าน ได้พบเจอ ได้เห็น ผ่านการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ จนทำให้เกิดการอคติ ตีตรา นำไปสู่การ
เลือกปฏิบัติและเกิดการใช้ความรุนแรงในที่สุด กิจกรรม CD Print เป็นการทำความเข้าใจกับระบบความคิด
ของตนเอง ทำไมเราถึงมีความคิดอคติ ตีตราเกิดขึ้นกับตัวเราเสมอ CD ไม่สามารถลบข้อมูลในแผ่นได้แต่
สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่ได้ ดังนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันไม่สามารถจะลบข้อมูลท่ีอยู่ในระบบความคิดของเรา
ได้ทันทีแต่สามารถเพิ่มความรู้สึก ความทรงจำ ทัศนคติที่ดีในระบบความคิดของเราได้ใหม่ ซึ่ง 5 สิ่งนี้ที่เรา
บันทึกใน CD Print จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยปราศจากการอคติและการตีตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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 ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 
   : บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

 
 

อุปกรณ์ 
 1. กระดาษ A4 
 2. ปากกา 

ชิ้นงาน  
 ใบงาน 4.2 เรื่อง “แผน CD ของฉัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การตั้งคำถามไม่ควรจะเป็นคำถามท่ีกระทบ
จิตใจของเพื่อนที่จับคู่ เนื่องจากเนื่องจาก
เป็นเรื ่องที ่ละเอ ียดอ่อน จะเป็นการไป
ซ้ำเติมชีวิตจริงของเขาและจะทำให้เขามี
ความคิดฝังใจที่ไม่ดี จนนำไปสู่การลดทอน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา 
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 ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 : บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

 
 
การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงาน 4.2  
เรื่อง แผน CD ของฉัน 

ข้อมูลท่ีบันทึก 
ลงใน CD Print 

ตรวจใบงานโดยดูจาก
ข้อมูลท่ีบันทึกลงใน CD 
Print จะต้องเป็นทัศนคติ
เชิงบวกท่ีนำไปสู่การอยู่
รวมกันอย่างสันติ
ปราศจากการอคติและ
การตีตรา 

ใบงานท่ี 4.2 ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

การแสดง
พฤติกรรมของ
ผู้เรียนแต่ละคน
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียนเพื่อ
วัดและจดบันทึก ความต้ัง
ในการเรียน การตอบ
คำถาม การให้ความ
ร่วมมือกับเพื่อนและ
ผู้สอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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 ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 : บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  ดังนี้           

 
 
 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล ระดับชั้น........................ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 
(12) 

ระดับ
คุณภาพ 

ความต้ังใจ
ในการเรียน 

(4) 

การตอบ
คำถาม 

(4) 

การให้
ความ

ร่วมมือกับ
เพื่อนและ
ผู้สอนใน

กิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน          
       ...................../..................../................... 

 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ผู้เรียนท่ีได้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 
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 ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 : บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล (Rubric) 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. ความต้ังใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียนคุย
กันเล็กน้อยในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน 
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการเรียน 
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ท่ีครูถามและตอบ
คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามส่วน 
มากถูก 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามเป็น
บางครั้งและตอบ
คำถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม  

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมมือ ช่วยเหลือ
เพื่อนและผู้สอนในการ
ทำกิจกรรม 

ร่วมมือ ช่วยเหลือ
เพื่อนและผู้สอนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทำ
กจิกรรม 

ร่วมมือช่วยเหลือ
เพื่อนและผู้สอนใน
การทำกิจกรรมเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
กับเพื่อนและผู้สอน
ในขณะทำกิจกรรม  
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 ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 
: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

 
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.2 
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: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 



 
 

 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

  (……………………………………………………………..) 
     ตำแหน่ง…………….................................... 
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 ระบบคิด และแหล่งท่ีมาของทัศนคติ 

 : บันทึกความทรงจำ CD Print 

 



 
 

 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย             จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบท่ีได้รับจากการถูกอคติ การตีตรา พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่าง

ชัดเจน 
2. นำเสนอประสบการณ์และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู้อื่น(เพศ) พร้อมยกตัวอย่าง 

ได้อย่างชัดเจน 
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
นำเสนอผลกระทบที่ได้รับจากการถูกอคติ การตีตราและผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตรา 

ผู้อื่น (เพศ) และแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ท้ังทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. มีทักษะการนำเสนอประสบการณ์และผลกระทบที ่ได้รับจากการถูกอคติ การตีตรา พร้อม
ยกตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 

2. มีทักษะการนำเสนอประสบการณ์และผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู้อื ่น  (เพศ) 
พร้อมยกตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 

3. แสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมท้ัง
ทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

4. มีความภูมิใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับและเต็มใจท่ีจะทำงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
อย่างสุดความสามารถ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
  1. ผู้สอนแบ่งผู ้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแจกกระดาษ A4 หรือ
กระดาษท่ีไม่ได้ใช้แล้วให้กับแต่ละกลุ่มจำนวนเท่ากัน (ประมาณกลุ่มล่ะ 50 ขึ้นไป) ผู้สอนอธิบายกติกาการเล่น 
คือ ให้แต่ละกลุ่มทำอย่างไรก็ได้ให้กระดาษอยู่บนเรือนร่างของผู้เรียนในกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด เมื่อวางเสร็จแล้วให้
ผู้เรียนค้างท่านั้นไว้ โดยผู้สอนจะจับเวลา 3 นาที เมื่อครบ 3 นาทีแล้วให้ผู้สอนนับจำนวนกระดาษที่อยู่บน
เรือนร่างของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม กลุ่มไหนวางกระดาษได้เยอะถือว่าเป็นผู้ชนะ  
  สรุปกิจกรรมนี้ การทำงานเป็นทีมจะต้องมีการวางแผน อาศัยความร่วมมือจากทุกคนในกลุ่ม 
เพื่อทำตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ในสำเร็จ หากทุกคนในกลุ่มไม่ให้ร่วมความร่วมมือ เป้าหมายท่ีต้ังไว้ก็จะไม่สำเร็จ 

 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.3 

 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
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2. ผู้สอนอธิบายวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ช่ัวโมง ต่อไปนี้ การเรียนรู้แบบโครงงานหรือ 

Project based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 6 ขั้นตอน โดย 3 ขั้นตอนแรก ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อม การกำหนดและการ
เลือกหัวข้อ ขั้นการเขียนเค้าโครงงาน ขั้นการปฏิบัติ อยู่ในขั้นการเรียนรู้ You-We และ 3 ขั้นตอนหลัง ได้แก่
ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการนำเสนองาน และขั้นการประเมินผล อยู่ในขั้นการเรียนรู้ We  โดยช่ัวโมงท่ี 1 เป็นเตรียม
ความพร้อม การกำหนดและการเลือกหัวข้อ ช่ัวโมงท่ี 2 เป็นการเขียนเค้าโครงงาน ช่ัวโมงท่ี 3-7 เป็นการลงมือ
ปฏิบัติ และช่ัวโมงท่ี 8 เป็นการสรุปภาพรวมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในขั้น YOU-WE  

3. จากนั้นผู้สอนอธิบายต่อว่า “ระหว่างที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามประเด็นของแต่ละโรงเรียนให้
ผู้เรียนแต่ละคน สังเกตกระบวนการทำงานกลุ่มของตนเองว่าเกิดการอคติ การตีตรา เกิดขึ้นหรือไม่ในระหว่าง
ท่ีทำกิจกรรมและมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร จากนั้นบันทึกลงในใบงานท่ี 4.3 ภารกิจนักสืบโคนัน” 
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 การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 : ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 
 
 

1.เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแต่ละโรงเรียนเลือก รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
1.พืชผักพื้นบ้าน 

ขั้นในการเรียนรู้ ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การเตรียมความพร้อม
และเลือกหัวข้อในการ
เรียนรู้ 

1 1.ผู้สอนอธิบายเรื่องการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับผู้เรียนได้ทราบ และเกริ่นนำหัวข้อในการ
เรียนรู้ (ชนิดของพืชผักพื้นบ้านท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียน) โดยผู้สอน
จะต้องศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบ้านท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียนมาก่อน 
2.แบ่งกลุ่มตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผู้เรียน พร้อมเลือกหัวข้อในการ
เรียนรู้ (ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกพืชผักพื้นบ้านกลุ่มละ 2-4 ชนิด ห้ามซ้ำกันขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี)  

ม.1  
1.ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบ
ท่ีได้รับจากการอคติ ตีตรา  
2.ตรวจแปลงผักพร้อมอธิบาย 
3.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผู้เรียน  
 
 
 
 
 

การเขียนเค้าโครงงาน 1 1.ผู้เรียนวางแผนการดำเนินงานเป็นกลุ่ม (วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ขั้นตอนในการเรียนรู้/
อุปกรณ์/แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิชาร์ท 
2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหน้าช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ 
1.1 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่ดีเหมาะสมในการปลูก) 
1.2 การเตรียมดินปลูก (การเลือกพื้นท่ีในการปลูก/ออกแบบแปลงผักอย่างสร้างสรรค์และลง
มือขึ้นแปลงตามท่ีได้ออกแบบไว้) 
1.3 การปลูก (การเพาะต้นกล้า/การจัดวางระยะห่างของการปลูก) 
หมายเหตุ หลังจากท่ีผู้เรียนปลูกพืชผักพื้นบ้านให้ผู้สอนทำการประเมินแปลงผัก 
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ข้ันสอน 

152 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น You – We การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทยีม 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.3 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 
: ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
2.ระบำเกลียวเชือก 

ขั้นในการเรียนรู้ ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การเตรียมความพร้อม
และเลือกหัวข้อในการ
เรียนรู้ 

1 1. ผู้สอนอธิบายเรื่องการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับผู้เรียนได้ทราบ และเกริ่นนำหัวข้อในการ
เรียนรู้ (การระบำเกลียวเชือก/การร้องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก) 
2. แบ่งกลุ่มตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผู้เรียน พร้อมเลือกหัวข้อในการเรียนรู้ 
(การระบำเกลียวเชือก/การร้องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก)  

ม.1  
1.ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบท่ี
ได้รับจากการอคติ ตีตรา 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผู้เรียน  
 
 
 

การเขียนเค้าโครงงาน 1 1. ผู้เรียนวางแผนการดำเนินงานเป็นกลุ่ม (วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ขั ้นตอนในการเรียนรู้/
อุปกรณ์/แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิชาร์ท 
2. นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหน้าช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1. ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ 
1.1 การระบำเกลียวเชือก 
1.1.1 เรียนรู้องค์ประกอบของระบำเกลียวเชือก เช่น จำนวนผู้เล่น เพลงประกอบ เครื่องดนตรี
ประกอบ ชุดการแต่งกาย 
1.1.2 เรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์ในระบำเกลียวเชือก เช่น เชือก เสา เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย 
1.1.3 ฝึกการพันเชือกหรือผ้าให้เป็นเกลียวและเตรียมสถานท่ีในการฝึก 
1.1.4 ฝึกระบำเกลียวเชือกท่าพื้นฐาน 
1.2 การร้องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก 
1.2.1 เรียนรู้องค์ประกอบของระบำเกลียวเชือก เช่น จำนวนผู้เล่น เพลงประกอบ เครื่องดนตรี
ประกอบ ชุดการแต่งกาย 
1.2.2 เรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์ในระบำเกลียวเชือก เช่น เชือก เสา เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย 
1.2.3 เรียนรู้เรื่องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือกขั้นพื้นฐาน 
1.2.4 ฝึกร้องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือกขั้นพื้นฐาน 
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3.ข้าวม้ง 

ขั้นในการเรียนรู้ ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การเตรียมความพร้อม
และเลือกหัวข้อในการ
เรียนรู้ 

1 1. ผู้สอนอธิบายเรื่องการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับผู้เรียนได้ทราบ และเกริ่นนำหัวขอ้ใน
การเรียนรู้ (ชนิดของข้าวที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแต่ละโรงเรียน การเลือกพื้นท่ี 
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการเก็บเมล็ดพันธุ์ การ
แปรรูปข้าวอย่างสร้างสรรค์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย)  
2. แบ่งกลุ่มตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผู้เรียน พร้อมเลือกหัวข้อในการ
เรียนรู้  

ม.1  
1.ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบท่ี
ได้รับจากการอคติ ตีตรา  
2.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผู้เรียน  
 
 
 การเขียนเค้าโครงงาน 1 1. ผู้เรียนวางแผนการดำเนินงานเป็นกลุ่ม (วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ขั้นตอนในการเรียนรู้/

อุปกรณ์/แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิชาร์ท 
2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหน้าช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1. การแปรรูปข้าวอย่างสร้างสรรค์ 
1.1 ออกแบบและพัฒนาการแปรรูปข้าวอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มละ 1 อย่าง 
1.2 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ เช่น สบู่ น้ำนมข้าว คุ้กกี้ข้าวม้ง ข้าวแต๋น 
2. เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู ้เรียนทำหนังสือรูปภาพ ขั้นตอน ข้าวม้ง โดยผู้สอนอธิบายขั้นตอนการทำหนังสือ
รูปภาพให้กับผู้เรียนซึ่งผู ้สอนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ใบความรู้ 4.2 วิธีการทำ
หนังสือรูปภาพ 
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 : ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
4.การแสดง: รำตง รำกระทบไม้ไผ่ เต้นฮิปฮอป 

ขั้นในการเรียนรู้ ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การเตรียมความพร้อม
และเลือกหัวข้อในการ
เรียนรู้ 

1 1. ผู้สอนอธิบายเรื่องการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับผู้เรียนได้ทราบ และเกริ่นนำหัวข้อในการ
เรียนรู้ (รำตง รำกระทบไม้ไผ่ เต้นฮิปฮอป) 
2. แบ่งกลุ่มตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผู้เรียน พร้อมเลือกหัวข้อ  

ม.1  
1.ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบท่ี
ได้รับจากการอคติ ตีตรา  
2.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผู้เรียน  
 
 
 

การเขียนเค้าโครงงาน 1 1. ผู้เรียนวางแผนการดำเนินงานเป็นกลุ่ม (วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ขั้นตอนในการเรียนรู้/
อุปกรณ์/แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิชาร์ท 
2. นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหน้าช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.รำตง 
1.1 เรียนรู้องค์ประกอบและอุปกรณ์ของรำตง เช่น จำนวนผู้เล่น เพลงประกอบ เครื่องดนตรี
ประกอบ ชุดการแต่งกาย 
1.2 เรียนรู้ ท่ารำตงขั้นพื้นฐาน จังหวะ เพลงและดนตรีประกอบการรำตง 
1.3 ฝึกรำตงขั้นพื้นฐาน 
2 รำกระทบไม้ไผ่ 
2.1 เรียนรู้องค์ประกอบและอุปกรณ์ของรำกระทบไม้ไผ่ เช่น จำนวนผู้เล่น เพลงประกอบ 
เครื่องดนตรีประกอบ ชุดการแต่งกาย 
2.2 เรียนรู้ท่ารำกระทบไม้ไผ่ขั้นพื้นฐาน จังหวะการกระทบไม้ไผ่ เพลงและดนตรีประกอบ 
2.3 ฝึกรำกระทบไม้ไผ่ขั้นพื้นฐาน 
3.เต้นฮิปฮอป 
3.1 เรียนรู้องค์ประกอบและอุปกรณ์ของการเต้นฮิปฮอป เช่น จำนวนผู้เล่น เพลงประกอบ  
3.2 เรียนรู้ ท่าเต้นฮิปฮอป ขั้นพื้นฐาน พร้อมเพลงประกอบ 
3.3 ฝึกเต้นฮิปฮอปข้ันพื้นฐาน 
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บทบาทของผู้สอน 

1. ผู้สอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้เรียนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 
  2. ผู้สอนเป็นผู้เอื้อในกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3. แต่ละสัปดาห์ที่มีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนสังเกตตนเองและเพื่อนในกลุ่มว่า  
มีการอคติและตีตรา เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวเราและผู้อื่นที่ได้รับจากถูกอคติ และการ 
ตีตราจากนั้นจดบันทึกลงในใบงานท่ี 4.3 ภารกิจนักสืบโคนัน และผู้สอนสรุปกิจกรรมทุกท้ายช่ัวโมง เช่น ส่ิงท่ี
ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ สิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในชั่วโมงถัดไป  โดยใช้แผนที่ร่างกาย มี
วิธีการดังนี้ 1.ผู้สอนแจกกระดาษฟลิปชาร์ทให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นให้ตัวแทนผู้เรียน 1 คน นอนลงบนกระดาษ 
และเพื่อนท่ีเหลือให้ช่วยกันลากเส้นตามโครงร่างของเพื่อนท่ีนอนลงบนกระดาษ 2.ให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น
ตามประเด็นและเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท ส่วนหัว คือ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ส่วนหัวใจ คือ ส่ิงท่ีประทับใจ ส่วน
แขนท้ัง 2 ข้าง คือ ส่ิงท่ีจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในช่ัวโมงถัดไป 

 
 
 

  1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เรียนจากการได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้
อะไรบ้างในการลงมือปฏิบัติหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่ิงท่ีอยากเรียนรู้แต่ไม่ได้เรียนรู้มีหรือเปล่า ถ้ามีแสดงว่ามี
การเลือกปฏิบัติอยู่  

2. ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “ในระหว่างการลงมือปฏิบัติ แต่ละกลุ่มมีการอคติ ตีตรา และเกิดผล
กระทบท่ีได้รับจากถูกอคติ และการตีตรา และผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตราผู้อื่น (เพศ) บ้างหรือ
เปล่าอย่างไร” 

3. ผู้สอนถามคำถามกับผู้เรียนให้ครบทุกคนโดยกระจายข้อคำถามจากข้อท่ี 1-2 โดยไม่ให้ซ้ำ          
                    4. ผู้สอนสรุปถึงผลกระทบที่ได้รับจากถูกอคติ และการตีตรา และผลกระทบที่ตนเองมีอคติ 
และทำการตีตรา ผู้อื่น(เพศ) และการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากการอคติ การตีตรา บนความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ  

5. ผู้สอนสรุปให้ผู้เรียนเข้าใจว่า กระบวนการและกิจกรรมท่ีนำมาใช้ครั้งนี้ช่ือว่า ลงมือปฏิบัติ
ด้วยสองมือเรา มีเป้าหมายเพื่อ 1) มีทักษะการสื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื ่นบนความเสมอภาคและความ  
เท่าเทียมทางเพศ 2) มีความตระหนักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากการอคติ การตีตรา บนความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะ
ทางเศรษฐกิจ แต่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งต่อไปสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมในอนาคตได้ ขอให้ตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์กระบวนการจัดการเรียนรู้นี้ได้ 

ข้ันสรุปบทเรียน  
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อุปกรณ์  
 ขึ้นอยู่กับแต่โรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

สื่อการเรียนรู้  
 ขึ้นอยู่กับแต่โรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 ขึ้นอยู่กับแต่โรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 4.3  
ภารกิจนักสืบโคนัน 

การเขียนบรรยาย
ในใบงาน 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 4.3 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในใบงาน) 

สังเกตพฤติกรรม
ตนเองของผู้เรียน  

การแสดง
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

ตรวจแบบสังเกต
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมตนเองของผู้เรียน) 

สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่มเป็น
รายบุคคล โดยผู้สอน 

การแสดง
พฤติกรรมของ
ผู้เรียนแต่ละคน
ในการทำงานกลุ่ม
ระหว่างร่วม
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม
การการทำงาน
กลุ่มของผู้เรียน
แต่ละคน 

แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
เป็นรายบุคคล) 
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 : ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม คร้ังที่ 1 

คำช้ีแจง: ให้ผู้สอนประเมินแปลงผักของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กลุ่ม.......................ผัก 2-4 ชนิด คือ............................................................. 

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

 
ที่ 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุที่ดีเหมาะสมในการปลูก    
2. การเลือกพ้ืนที่ในการปลูก    
3. การออกแบบแปลงผักอย่างสร้างสรรค์    
4. การลงมือข้ึนแปลงตามท่ีได้ออกแบบ    
5. คุณภาพในการปลูก    
6. การอธิบายข้ันตอนในการปลูกผัก    

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ที่ 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุที่ดีเหมาะสมในการ
ปลูก 

เมล็ดพันธ์ุสมบูรณ์
เหมาะสมในการปลูก 

เมล็ดพันธ์ุสมบูรณ์บางส่วน เมล็ดพันธ์ุไม่สมบูรณ์ 

2. การเลือกพ้ืนที่ในการปลูก พ้ืนที่มีความเหมาะสมใน
การปลูกตามชนิดของ
ผักแต่ละชนิด 

พ้ืนที่มีความเหมาะสมใน
การปลูกผักบางชนิด 

พ้ืนที่ไม่มีความเหมาะสม
ในการปลูกผัก 

3. การออกแบบแปลงผักอย่างสร้างสรรค ์ มีความคิดแปลกใหม่ใส่
ใจผลงานมีวิธีการที่จะ
ทำให้ผลงานออกมาดี 

ทำตามท่ีแนะนำและ
ปฏิบัติแบบเดิม ๆ 

ไม่ทำ/ไม่มีความคิดเป็น
ของตนเอง 

4. การลงมือข้ึนแปลงตามท่ีได้ออกแบบ ข้ึนแปลงได้ตรงตามแบบ
ที่ได้ออกแบบไว้ 

ข้ึนแปลงได้ตรงตามแบบที่
ได้ออกแบบไว้บางส่วน 

ข้ึนแปลงได้ไม่ตรงตาม
แบบที่ได้ออกแบบไว้ 

5. คุณภาพในการปลูก ผลผลิตงอกดีมาก ผลผลิตงอกบางส่วน ผลผลิตไม่งอก 
6. การอธิบายข้ันตอนในการปลูกผัก การอธิบายข้ันตอนใน

การปลูกผักได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

การอธิบายข้ันตอนในการ
ปลูกผักได้ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน 

การอธิบายข้ันตอนในการ
ปลูกผักได้ถูกต้องเพียง
ส่วนน้อย 
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 
: ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

ระดับชั้น........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.................................. 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 
(16) 

ระดับ
คุณภาพ การปฏิสัมพันธ์กัน 

(4) 

การสนทนาเรื่อง 
ที่กำหนด 

(4) 

การ
ติดต่อสื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

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

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ผู้เรียนท่ีได้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ           
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 : ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายกลุ่ม (Rubric) 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. การปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทำ
กิจกรรมเป็นบางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่องท่ี
กำหนด 

สนทนาตรงประเด็น 
ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรงประเด็น 

3. การติดต่อส่ือสาร มีการปรึกษาครู 
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่ 

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง 

ไม่มีการปรึกษาครู 
และเพื่อนกลุ่มอื่น 

4. พฤติกรรมการ
ทำงาน 

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบและแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิก 
ในกลุ่ม 

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบและแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิกใน
กลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบและแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิกใน
กลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและ
ไม่มีการแบ่งหน้าท่ี
ของสมาชิกในกลุ่ม 
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 
: ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล ระดับชั้น........................ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 
(12) 

ระดับ
คุณภาพ 

ความต้ังใจ
ในการเรียน 

(4) 

การตอบ
คำถาม 

(4) 

การให้
ความ

ร่วมมือกับ
เพื่อนและ
ผู้สอนใน

กิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 
              ...................../..................../................... 

 
           
 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ผู้เรียนท่ีได้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.3 

 

 

การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 
: ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล (Rubric) 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน 
คุยกันเล็กน้อยในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน 
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการเรียน 
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ท่ีครูถามและตอบ
คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ท่ีครูถามและตอบ
คำถามส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามเป็น
บางครั้งและตอบ
คำถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม  

3. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ร่วมมือช่วยเหลือเพื่อน
และผู้สอนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือช่วยเหลือเพื่อน
และผู้สอนเป็นส่วน
ใหญ่ในการทำกิจกรรม 

ร่วมมือ ช่วยเหลือ
เพื่อนและผู้สอนใน
การทำกิจกรรมเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
กับเพื่อนและผู้สอน
ในขณะทำกิจกรรม  
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 
: ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

  
 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 : ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                    ลงช่ือ…………………………………………………….. 
                                                                         (……………………………………………………………..) 
                                                                           ตำแหน่ง…………….................................... 
 
 
 
 
 
 

164 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น You – We การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทยีม 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4.3 

 

 

การทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 : ลงมือปฏิบัติด้วยสองมือเรา 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ใบความรู้ท่ี 4.1 การอคติและการตีตรา 
การอคติ 

อคติ และการแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยอคติถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญต่อสมาชิกในสังคมไทย 
เพราะอคติคือรากฐานของความขัดแย้งต่าง ๆ เมื่อคนในสังคมมีการรวมตัวกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป อคติถือเป็น
นามธรรมท่ีเกิดขึ้นในจิตของมนุษย์ ทำให้เกิดความโน้มเอียงไปในทิศทางท่ีไม่ถูกต้อง ในทางทฤษฎีต่างประเทศ
จึงนำอคติเข้าไปผนวกประกอบกับทัศนคติ โดยทัศนคตินั้นมีหลักเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกท่ีมีผล
ต่อการยอมรับ และไม่ยอมรับต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม ด้วยการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม ทำให้เกิดการแบ่งพรรคพวก มีอคติต่อกัน ไม่มีความสามัคคี ดังท่ีปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน  

ปัญหาอคติในสังคมไทยมีหลากหลายปัญหา แต่หนึ่งในปัญหานั้นคือ 1) อคติกับการไม่ยอมรับ ความ
คิดเห็นต่าง, 2) อคติกับความขัดแย้งต่อการรับรู้/อำนาจ-ผลประโยชน์, 3) อคติกับความไม่เป็นธรรม ปัญหา
อคติกับการไม่ยอมรับด้านความคิดเห็นต่าง และพฤติกรรมต่างกัน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากระดับข้อมูลการรับรู้
ที่ต่างกัน มีไม่เท่ากัน การรับฟังปัญหา ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในพื้นฐานระดับจิตใจที่ต่างกัน เพราะมุมมอง
แต่ละคนย่อมมีมุมมองท่ีแตกต่างกันไปท้ังด้านความคิด และพฤติกรรมท่ีสะสมมาจากการเรียนรู้ รับรู้ ความเช่ือ 
ประสบการณ์พื้นฐาน จนกระท่ังแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ นำไปสู่ความโน้ม
เอียงไปในทางที่ชอบ และไม่ชอบ ทั้งนี้การไม่ยอมรับที่เกิดจากอคติที่มีอยู่ในจิตของมนุษย์ เพราะความไม่รู้ 
การหลงผิด ขาดการพิจารณาไตร่ตรองไม่เปิดใจรับข้อมูลใด ๆ จึงทำให้ส่งผลให้เกิดปัญหาแตกแยกในสังคมไทย
ด้วยความท่ีว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่าไม่ใช่พวกตนเอง 

ปัญหาอคติกับความขัดแย้งท่ีประกอบด้วยความขัดแย้งท่ีเกิดจากการรับรู้ข้อมูล อิทธิพลผลประโยชน์
สิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้คนในสังคมไทยเกิดอคติ 4 จากผลที่ได้ในการรับรู้ข้อมูลที่บิดเบือน
จากความเป็นจริงทำให้เกิดอคติในการท่ีไม่รู้จริงท่ีขาดการพิจารณา หรือการสร้างความเกลียดชังกับอีกฝ่ายท่ี
จะทำการแฝงไปกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรู้มาในลักษณะการโพสต์ต่อจนกลายเป็นhate speech อย่างเต็มตัว
แสดงให้เห็นถึง ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ที่เกิดจากการรับรู้ต่าง ๆ ของข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง 
ทำให้คนในสังคมขาดการพิจารณาถึงสาเหตุการรับรู้ แหล่งเช่ือถือได้จากท่ีไหน เพราะเมื่อไม่มีการตรวจสอบจึง
ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อการรับรู้ในข้อมูลท่ีบิดเบือนจากข้อเท็จจริง 

ปัญหาความไม่เป็นธรรม/อยุติธรรมเกิดขึ้นเมื ่อได้รับการปฏิบัติต่างกัน ด้วยความไม่เป็นธรรมไม่
เท่ียงตรง ไม่เป็นกลาง ซึ่งระบบของ “ความอยุติธรรม” ท่ีเกิดจากการแข่งขัน แก่งแย่ง ช่วงชิงความได้เปรียบ
ตามกำลัง และศักยภาพของแต่ละบุคคลในสังคม และต้องยอมรับว่าสังคมไทยยังมีระบบในเชิงอุปถัมภ์ หรือ
โครงสร้างทางสังคมในลักษณะการแบ่งพรรคแบ่งพวกทำให้เกิดการไม่เป็นธรรม มีอคติต่อ ฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่ใช่
พวกตนเอง ไม่ยอมรับความคิดเห็นต่างกันจนทำให้เกิดความขัดแย้ง สู่ความแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก จึงทำ
ให้สังคมไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาดความสามัคคี 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยประกอบด้วย 1) กฎหมาย ผู้นำ และผู้มีอำนาจในการ

ตัดสินใจต้องดำรงความเท่ียงธรรมมีใจเป็นกลางไม่เอนเอียง ไม่เลือกปฏิบัติเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประชาชนทุก
คนต้องได้รับการตัดสินความจากผู้มีอำนาจตัดสินโดยเฉพาะนักกฎหมาย ผู้พิพากษาต้องดำรงความเป็นธรรม
ไม่มีอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีแนวโน้มการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว มีความยุติธรรมในการตัดสินความท่ี
ปราศจากอคติ 4, 2) การขัดเกลาสังคม เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการอบรมสั่งสอนให้รู้
รักษาระเบียบวินัยต้ังแต่สังคมในครอบครัว, โรงเรียน, สายงานอาชีพ,ศาสนา ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะช่วยขัดเกลาจิตใจ 
มนุษย์ให้ลด ละ อคติได้ ไม่ว่าการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา หรือ
การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้จะเป็นส่ิงหล่อหลอมให้คนในสังคมรู้จักประนีประนอม รู้จักการเปิดโอกาสท่ี
จะรับฟังผู้อื่นท่ีมีความคิดทัศนคติต่างกัน 

การตีตรา 
การตีตรา (Stigma) Stigma หรือ Stigmatization มีการใช้ในภาษาไทยแตกต่างกันไป เช่น “ตรา

บาป” หรือ “การตีตรา” ซึ่งในบทความนี้จะใช้คำว่า “การตีตรา” การตีตรา (Stigma) เป็นแนวคิดท่ีมีมาต้ังแต่
สมัยกรีก เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมว่าด้วยเครื่องหมาย ที่ปรากฏบนร่างกาย อันเนื่องมาจากบุคคลมีการ
กระทำบางส่ิงบางอย่างผิดไปจากปกติ เช่น นักโทษอาชญากรรม อาจตีตราประทับไว้ที่แขน เป็นตัวบ่งบอกคน
ทั่วไปว่าบุคคลนั้นเป็นคนไม่ดี ทำผิดกฎ ผิดศีลธรรม คนที่ถูกตีตรา จะถูกแบ่งแยกให้โดดเดี่ยว ไม่ให้เป็นสว่น
หนึ่งของสังคม สังคมจะจำกัดสิทธิของเขาเหล่านั้น การตีตราจึง เปรียบเสมือนการติดป้ายบอกให้รู้ว่า บุคคลนี้
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ ทำให้บุคคลท่ีถูกตีตราเปล่ียนจากบุคคล “ปกติธรรมดา” กลายเป็นบุคคล 
“ผิดปกติ” เป็นคนท่ีไม่บริสุทธิ์ ด่างพร้อย มีรอยมลทิน ไร้คุณค่าแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็น 
“การตีตรา” นั้นทำให้เกิด “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งเปรียบเสมือนหรือเท่ากับเป็น “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” 
โดยไม่รู้ตัว (Chaichan, & Kampraw, 2014) 

Goffman (1963) ได้นำเสนอแนวคิดการตีตราว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม คือ ลักษณะหรือความ 
แตกต่างท่ีไม่พึงประสงค์ของบุคคลท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ส่งผลให้ไม่เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปในสังคม 
 
การตีตราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ  

1. การตีตราที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างไปจากบรรทัด
ฐานปกติ ลักษณะทางกายภาพท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น โรคเรื้อรังต่าง ๆ ทำให้เกิดความพิการกับตัวผู้ป่วย เป็นต้น  

2. การตีตราท่ีเกิดจากบุคลิกท่ีด่างพร้อย หมายถึง ลักษณะบุคลิกท่ีผิดปกติหรือเบ่ียงเบนไปจาก 
มาตรฐานของสังคม เช่น ผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้ติดสารเสพติด ผู้ป่วยโรคจิต เป็นต้น 

3. การตีตราที่เกิดจากเผ่าพันธุ์หรืออคติ การตีตราชนิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบุคคลเปรียบเทียบแล้ว
พบว่ากลุ่มอื่นบกพร่องในบรรทัดฐานท่ีกลุ่มของตนเองสร้างขึ้น 
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กระบวนการปรับตัวต่อการตีตราตามแนวคิดของ Goffman (1963) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  
 
1. การปิดบังซ่อนเร้นความเจ็บป่วย (Hiding Their Illness) ความพิการท่ีถูกตีตราจากสังคม นอกจากนี้บุคคล
อาจมีการแก้ไขสาเหตุท่ีสังคมตราหน้า ได้แก่ การทำศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น 
2. การเบ่ียงเบนความสนใจ (Covering) 
3. การเปิดเผยตนเอง (Disclosing) เพื่อขอความเห็นใจหรือขอรับการช่วยเหลือ 
4. การปฏิเสธไม่ยอมรับว่ามีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน (Deviance Disavowal) 
5. ไม่ยอมรับว่าตนถูกตีตราหรือมีการตีตราคนอื่นกลับว่าเป็นคนโง่ (Challenging or Resist Social Norms) 
 

ตัวอย่างผลกระทบจากการตีตราผู้ป่วยวัณโรค 
 

คนไทยส่วนหนึ่งจะตีตราผู้ป่วยวัณโรคซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากหลายสาเหตุ เช่น มีความเชื่อว่าวัณ
โรคเป็นโรคติดต่อที่น่ากลัว น่ารังเกียจ ที่สามารถแพร่กระจายเช้ือโรคให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด บุคคลที่อาศัยอยู่
ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถ้านอนห้องเดียวกัน (Household Intimate) มีโอกาสรับและติดเช้ือสูงมากกว่าผู้ท่ีอาศัยใน
บ้านเดียวกันแต่นอนแยกห้อง ประกอบกับ ผู้ท่ีเจ็บป่วยด้วยวัณโรคอาจจะถูกมองว่าเจ็บป่วยด้วยเอชไอวีหรือ
เอดส์ เนื่องจากมีอาการคล้ายกัน เช่น เบ่ืออาหาร น้ำหนักลด ซูบผอม เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการขาดความ
เช่ือมั่นในตัวเอง พยายามปิดบังซ่อนเร้นความเจ็บป่วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากการถูกกีดกันทางสังคมและการ
ใช้ชีวิตประจำวันในสังคม นอกจากนี้ยังมีส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยอีกด้วย 
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ระดับ หน่วยการ

เรียนรู้ 
ความคิด
รวบยอด 

ตัวชี้วัด วิชา
สังคม+สุขศึกษา 

ตัวชี้วัด ICE+gender หน่วยการ
เรียนรู้ย่อย 

จำนวน
ชั่วโมง 

K S A 

WE สันติภาพ
และความ
ขัดแย้ง 

ศักยภาพ
ของตนเอง 
สามารถ
ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
บนความ
หลากหลาย
วัฒนธรรม
ได้อย่าง
สันติ 

ม.1 
ส 2.1 ม.1/2 
ระบุความสามารถ
ของตนเองในการ
ทำประโยชน์ต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
ส 2.1 ม.1/4 
แสดงออกถึงการ
เคารพในสิทธิเสรี
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

ม.1 
1. ใช้ความสามารถของ
ตนเองในการทำประโยชน์
ต่อกลุ่มและผู้อื่นได้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายบนความเคารพ
ในสิทธิเสรีของตนเองและ
ผู้อื่น  
(บนฐานของประเด็นทาง
วัฒนธรรมของแต่ละ
โรงเรียน) 
3. สามารถนำเสนอผลการ
ดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์
บนความหลายทาง
วัฒนธรรม 
และเพศได้ 

1. ภารกิจร่วม
ภารกิจเรา  
2. การเตรียม 
การนำเสนอ
ผลงาน 
3. การ
นำเสนอ
ผลงานและ
การ
ประเมินผล 

10 1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและ
ความสำคัญของการ
ทำงานอย่างมีส่วน
ร่วมบนความ
หลากหลาย
วัฒนธรรมได้อย่าง
สันติ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการนำเสนอผล
การดำเนินงานอย่าง
สร้างสรรค์บนความ
หลายทางวัฒนธรรม
และเพศได้ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ความสามารถของตนเอง 
ในการทำประโยชน์ต่อกลุ่ม
และผู้อื่นได้บนความ
หลากหลายวัฒนธรรมได้
อย่างสันติ 
2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายบนความเคารพ
ในสิทธิเสรีของตนเองและ
ผู้อื่น (บนฐานของประเด็น
ทางวัฒนธรรมของแต่ละ
โรงเรียน) 
3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอ
ผลการดำเนินงานอย่าง
สร้างสรรค์บนความหลาย
ทางวัฒนธรรมและเพศได้ 

ผู้เรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อการทำงาน
เป็นกลุ่มและ
พร้อมปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
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โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้หลัก          จำนวน 10 ชั่วโมง 
1. ใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นได้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและ

ผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 
3. สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์บนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศได้ 

ความคิดรวบยอด 
ศักยภาพของตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างสันติ 

สาระการเรียนรู้ 
การใช้ศักยภาพของตนเองทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผล

การดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม  
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการทำงานอย่างมีส่วนร่วมบน

ความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างสันติ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์บนความ

หลายทางวัฒนธรรมและเพศได้ (K) 
3. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นได้บนความ

หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างสันติ 
4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 
5. ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์บนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศได้

(S) 
6. ผู ้เรียนมีทัศนคติที ่ดีต่อการทำงานเป็นกลุ่มและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย (A) 
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ตัวชี้วัดหน่อยการเรียนรู้ย่อย        จำนวน 6 ชั่วโมง 
 ใช้ความสามารถตนเอง รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
 การใช้ความสามารถของตนเองทำหน้าที่ได้รับมอบหมายบนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นได้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและ

ผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 2 กลุ่มหรือตามความเหมาะสมโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนับ 1-2  
เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มหรือตามความเหมาะสม 

 2. หลังจากการจับกลุ่มเสร็จให้ผู้สอนแจกลูกโป่ง 5 ลูกต่อ 1 กลุ่มแล้วให้ผู้สอนอธิบายเกม 
ให้ผู้เรียนดังนี้ ให้แต่ละกลุ่มเป่าลูกโป่งให้มีขนาดไม่เท่ากันโดยกำหนดให้มีลูกขนาดใหญ่ 2 ลูก ลูกขนาดกลาง  
2 ลูก และลูกขนาดเล็ก 1 ลูก  

 3. หลังจากผู้เรียนได้เป่าลูกโป่งเสร็จแล้วให้ผู้เรียนกอดคอเพื่อนภายในกลุ่มแล้วนำลูกโป่ง 
ท่ีเป่าท้ัง 5 ลูกนั้นสอดไว้ช่องว่างระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

 4. ผู้สอนอธิบายการเดินโดยให้ผู้เรียนเดินกอดคอกันไปจุดท่ีกำหนดแล้วเดินกลับมาจุดเริ่มต้น 
กลุ่มไหนท่ีใช้เวลาได้น้อยและกลับมาถึงจุดเริ่มต้นโดยลูกโป่งไม่ตกหรือแตกกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 

 5. จากนั้นให้ผู ้สอนสอบถามกลุ่มผู ้เรียนว่าที่ชนะรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร มีการแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกอย่างไร มีการวางแผนอย่างไรจึงสามารถชนะได้ และให้กลุ่มผู้เรียนท่ีแพ้ รู้สึกอย่างไร 
ได้เรียนรู้อะไร มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกอย่างไร และจุดไหนท่ีต้องแก้ไขเพื่อให้กลุ่มสามารถชนะได้  

 6. ผู้สอนสรุปดังนี้ เห็นไหมว่าหากเรามีการวางแผนที่ดี มอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน
หากพบปัญหาวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้กลุ่มมุ่งหน้าในทิศทางเดียวกันได้และมีการหา
วิธีการแก้ไข เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไป 

 

  
ให้ผู้สอนดำเนินการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแต่ละโรงเรียนเลือก ในหัวข้อ

การเรียนรู้ และให้มอบหมายภาระงานช้ินงานตามรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันสอน        
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ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 

 
ตารางการเรียนรูแ้ละลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแต่ละโรงเรียนเลือก 

1.พืชผักพื้นบ้าน 
ประเด็นทางวัฒนธรรม ขั้นในการ

เรียนรู้ 
ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 

พืชผักพื้นบ้าน การลงมือ
ปฏิบัติ 

6 1. ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ 
1.1 การดูแลรักษา (ทำปุ๋ยชีวภาพ/การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช/
การรดน้ำ) 
1.2 การเก็บเกี่ยว (ระยะเวลาท่ีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้/
ระยะเวลาท่ีสามารถนำเมล็ดมาทำพันธุ์ได้) 
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น นำผักมาทำอาหารโดยเมนู
จะต้องสร้างสรรค์ ผักอบแห้งฯลฯ 
1.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผักพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์ 
1.5 การจำหน่าย (ช่องทางการจัดจำหน่าย/วิธีการจัดจำหน่าย) 

1. ใบงานท่ี 5.1 การทำงานเป็นกลุ่ม 
2. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (พืชผักพื้นบ้าน)
โดยผู้สอน 
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หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 
ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
2.ระบำเกลียวเชือก 

ประเด็นทางวัฒนธรรม ขั้นในการ
เรียนรู้ 

ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ระบำเกลียวเชือก การลงมือ
ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ 
1.1 การระบำเกลียวเชือก 
1.1.1 ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ 
1.1.2 ฝึกเต้นท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ 
1.1.3 ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรีประกอบ 
1.2 การร้องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก 
1.1.1 ออกแบบเพลงและดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
อย่างสร้างสรรค์ 
1.1.2 ฝึกร้องเพลงและดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
อย่างสร้างสรรค์ 
1.1.3 ฝึกร้องเพลงและเล่นดนตรีพร้อมประกอบท่าเต้น 

1. ใบงานท่ี 5.1 การทำงานเป็นกลุ่ม 
2. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (ระบำเกลียวเชือก) 
โดยผู้สอน 
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3.ข้าวม้ง 

ประเด็นทางวัฒนธรรม ขั้นในการ
เรียนรู้ 

ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ข้าวม้ง การลงมือ
ปฏิบัติ 

6 1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย 
1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
1.2 การจำหน่ายอย่างสร้างสรรค์ (ช่องทางการจัดจำหน่าย/
วิธีการจัดจำหน่าย) 

1. ใบงานท่ี 5.1 การทำงานเป็นกลุ่ม 
2. แบบประเมินผลงานผู้เรียนราย (ข้าวม้ง) โดยผู้สอน 
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4.การแสดง: รำตง รำกระทบไม้ไผ่ เต้นฮิปฮอป 
ประเด็นทางวัฒนธรรม ขั้นในการ

เรียนรู้ 
ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน 

รำตง รำกระทบไม้ไผ่ 
เต้นฮิปฮอป 

การลงมือ
ปฏิบัติ 

6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ 
1.1 การรำตง 
1.1.1 ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน 
1.1.2 ฝึกเต้นพร้อมร้องเพลงและดนตรีประกอบท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจำโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
1.1.3 นำการแสดงท้ัง 3 อย่างมารวมกัน อย่างสร้างสรรค์ 
1.2 การรำกระทบไม้ไผ่ 
1.2.1 ออกแบบท่ารำที ่เป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ 
1.2.2 ฝึกรำพร้อมร้องเพลงและดนตรีประกอบที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
1.2.3 นำการแสดงท้ัง 3 อย่างมารวมกัน อย่างสร้างสรรค์ 
1.3 เต้นฮิปฮอป 
1.3.1 ออกแบบท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ 
1.3.2 ฝึกเต้นพร้อมร้องเพลงและดนตรีประกอบท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจำโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
1.3.3 นำการแสดงท้ัง 3 อย่างมารวมกัน อย่างสร้างสรรค์ 

1. ใบงานท่ี 5.1 การทำงานเป็นกลุ่ม 
2. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม  
  (รำตง รำกระทบไม้ไผ่ เต้นฮิปฮอป) โดยผู้สอน 
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 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั่วโมงที่ 6 โดยผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยใช้แผนท่ีร่างกาย ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้  

  1.1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลมตามกลุ่มของตนเอง จากนั้นผู้สอนแจก
กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี และสี แบ่งให้แต่ละกลุ่มเท่า ๆ กันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา 
เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

  1.2. ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่ม 1 คน ลงนอนบนกระดาษฟลิปชาร์ทที่กางไว้ 
จากนั้นให้เพื่อนร่วมใช้ปากกาเคมีในการวาดรูปร่างลักษณะของเพื่อนที่นอนบนกระดาษฟลิปชาร์ทโดยต้องมี
องค์ประกอบของร่างกายให้ครบดังนี้ ส่วนหัว ลำตัว แขน ขา จนถึงเท้า  

  1.3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามประเด็น
ดังนี้ 1) หัว เป็นส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 2) แขนซ้าย เป็นขั้นตอนในการเรียนรู้ 3) แขนขวา เป็นการ
แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 3) หน้าท้อง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการลงมือปฏิบัติ 4) ขาซ้าย 
เป็นปัญหาและอุปสรรค 5) ขาขวา เป็นแนวทางการแก้ไข 6) เท้า เป็นสิ่งที ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 7) ปาก เป็นวิธีการส่ือสารภายในกลุ่มท่ีทำให้การทำงานกลุ่มสำเร็จได้ 8) หัวใจ ความรู้สึกใน
การเรียนรู้  โดยผู้สอนสามารถกำหนดเวลาได้ตามความเหมาะสม 

 2. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มโดยผู้สอนมีหน้าท่ี
ในการจดบันทึกการนำเสนอลงในกระดาษ 

 3. ผู้สอนสรุปผลการปฏิบัติอีกครั้งช้ีให้เห็นถึงข้อดีของการทำงานกลุ่มและลักษณะการทำงาน
กลุ่มท่ีทำให้กลุ่มประสบผลสำเร็จและวิธีการส่ือสารท่ีทำให้สมาชิกภายในกลุ่มรู้สึกดี โดยผู้สอนต้องสรุปให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้นี้ คือ การใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่น 
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและผู้อื่น  
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1. ผู้สอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเช้ือ
ชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทาง
ร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 
2. ผู้สอนเป็นผู้เอื้อในกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3. แต่ละสัปดาห์ที ่มีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้
ผู้สอนสรุปกิจกรรมทุกท้ายชั่วโมง เช่น สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในสัปดาห์นี ้ สิ ่งที ่ประทับใจ สิ่งที ่จะสามารถพัฒนา
ต่อไปได้ในช่ัวโมงถัดไป 

 
 

อุปกรณ์   
 1. ตามประเด็นของแต่ละพื้นท่ี   
 2. กระดาษฟลิปชาร์ท  
 3. ปากกาเคมี  
 4. สี 
สื่อการเรียนรู้   
 ใช้ส่ือการเรียนรู้จริงตามประเด็นโรงเรียน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบงานท่ี 5.1 การทำงานเป็นกลุ่ม 

 2. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (พืชผักพื้นบ้าน) 
 3. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (ระบำเกลียวเชือก) 
 4. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (ข้าวม้ง) 
 5. แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (รำตง รำกระทบไม้ไผ่ ฮิปฮอป)  
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การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ใบงานท่ี 5.1  
การทำงานเป็นกลุ่ม 

การเขียนบรรยาย
ในช้ินงาน 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 5.1 1. เขียนและอธิบายได้ตรงตาม
คำถามได้ครบถ้วน ให้ 3 คะแนน  
2. เขียนและอธิบายได้ตรงตาม
คำถามได้บางส่วน ให้ 2 คะแนน 
3. เขียนและอธิบายได้ 1 ข้อ  
ให้ 1 คะแนน 
4. อธิบายไม่ได้ให้ 0 คะแนน 

แบบประเมินผลงาน
ผู้เรียนรายกลุ่ม 
(พืชผักพื้นบ้าน) 

การแสดง
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

ประเมินผล
งานผู้เรียน 
รายกลุ่ม  

แบบประเมิน 
ผลงานผู้เรียน
รายกลุ่ม  
(พืชผักพื้นบ้าน) 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในใบงาน) 

แบบประเมินผลงาน
ผู้เรียนรายกลุ่ม  
(ระบำเกลียวเชือก) 

การแสดง
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

ประเมินผล
งานผู้เรียน 
รายกลุ่ม  

แบบประเมิน 
ผลงานผู้เรียน
รายกลุ่ม (ระบำ
เกลียวเชือก) 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในใบงาน) 

แบบประเมินผลงาน
ผู้เรียนรายกลุ่ม (ข้าวม้ง) 

การแสดง
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

ประเมินผล
งานผู้เรียนราย
กลุ่ม 

แบบประเมินผล
งานผู้เรียนราย
กลุ่ม (ข้าวม้ง) 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในใบงาน) 

แบบประเมินผลงาน
ผู้เรียนรายกลุ่ม  
(รำตง รำกระทบไม้ไผ่  
ฮิปฮอป)  

การแสดง
พฤติกรรมตนเอง
ของผู้เรียน 

ประเมินผล
งานผู้เรียนราย
กลุ่ม 

แบบประเมินผล
งานผู้เรียนราย
กลุ่ม (รำตง รำ
กระทบไม้ไผ่ 
ฮิปฮอป)  

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในใบงาน) 
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แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม คร้ังที่ 2 
คำช้ีแจง: ให้ผู้สอนประเมินแปลงผักของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่ม.......................ผัก 2-4 ชนิด คือ............................................................. 
 สมาชิกกลุ่ม 
 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 การทำปุ๋ยชีวภาพ    
1.2 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช    
1.3 การรดน้ำ    

2. การเก็บเกี่ยว    
2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต    
2.2 ผลผลิตท่ีสามารถนำเมล็ดทำพันธุ์    
3. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการดูแลรักษาและ 

การเก็บเกี่ยว 
   

4. การส่ือสารภายในกลุ่ม    
5. การนำเสนอ    

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 

180 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น We สันติภาพและความขัดแย้ง 

ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ที่ 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การดูแลรักษาหลังการปลูก    
1.1 การทำปุ๋ยชีวภาพ อธิบายวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ 

และวิธีการใช้ได้ถูกต้องครบถ้วน 
อธิบายวิธีการทำปุ๋ย
ชีวภาพและ
วิธีการใช้ได้ถูกต้อง
บางส่วน 

อธิบายวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพและ
วิธีการใช้ได้ไม่ถูกต้อง 

1.2 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช แปลงผักไม่มีวัชพืชและศัตรูพืช แปลงผักมีวัชพืช
และศัตรูพืชบางส่วน 

แปลงผักมีวัชพืชและศัตรูพืช 
เต็มแปลง 

1.3 การรดน้ำ ผู้เรียนรดน้ำแปลงผักอย่าง
สม่ำเสมอ 

ผู้เรียนรดน้ำ 
แปลงผักบางครั้ง 

ผู้เรียนไม่รดน้ำแปลงผัก 

2. การเก็บเกี่ยว    
2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผู้เรียนสามารถอธิบายการเก็บ

เก่ียวผลผลิตแต่ละชนิดได้
ถูกต้อง 

ผู้เรียนสามารถ
อธิบายการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแต่ละชนิดได้
บางส่วน 

ผู้เรียนไม่สามารถอธิบาย 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละชนิดได้ 

2.2 ผลผลิตที่สามารถนำเมล็ดมาทำพันธ์ุ ผู้เรียนสามารถอธิบายผลผลิตที่
นำมาเป็นเมล็ดพันธ์ุได้ถูกต้อง 

ผู้เรียนสามารถ
อธิบายผลผลิตที่
นำมาเป็นเมล็ดพันธ์ุ
ได้บางส่วน 

ผู้เรียนไม่สามารถอธิบายผลผลิต 
ที่นำมาเป็นเมล็ดพันธ์ุได้ 

3. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการดูแลรักษา
และการเก็บเกี่ยว 

มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีตาม
ศักยภาพของสมาชิกภายในกลุ่ม
ได้ 

มีการแบ่งบทบาท
หน้าท่ีตามศักยภาพ
ของสมาชิกภายใน
กลุ่มได้บางส่วน 

มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกภายในกลุ่มได้ไม่ตรงตาม
ศักยภาพของสมาชิก 

4. การสื่อสารภายในกลุ่ม สามารถสื่อสารภายในกลุ่มได้
อย่างเข้าใจตรงกัน 

สามารถสื่อสาร
ภายในกลุ่มได้แต่
บางครัง้ความเข้าใจ
คาดเคลื่อน 

สามารถสื่อสารภายในกลุ่มได้ 
ไม่เข้าใจตรงกัน 

5. การนำเสนอ มีการนำเสนอที่แปลกใหม่ใส่ใจ
ผลงานมีวิธีการที่จะทำให้ผลงาน
ออกมาดี 

นำเสนอตามท่ี
แนะนำและปฏิบัติ
แบบเดิม 

ไม่นำเสนอ/ไม่มีความคิดเป็นของ
ตนเอง 

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 

181 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น We สันติภาพและความขัดแย้ง 

ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
 
 

แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (พืชผักพื้นบ้าน) 
คำช้ีแจง: ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์    
2. วัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์    
3. ขั้นตอนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์    
4. การแก้ไขปัญหา    
5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   

6. การนำเสนอผลงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 
หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น We สันติภาพและความขัดแย้ง 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 
ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีความดึงดูดมี

ความน่าสนใจและ
มีความเป็นไปได้ 

มีความดึงดูด มี
ความน่าสนใจแต่ไม่
มีความเป็นไปได้ 

ไม่มีความดึงดูด  
ไม่มีความน่าสนใจและ
ไม่มีความเป็นไปได้ 

2. วัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เลือกวัตถุดิบในการ
แปรรูปได้อย่าง
เหมาะสม 

เลือกวัตถุดิบในการ
แปรรูปได้บางส่วน 

ไม่สามารถเลือก
วัตถุดิบในการแปรรูป
ได้อย่างเหมาะสม 

3. ขั้นตอนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีข้ันตอนในการ
แปรรูปท่ีถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

มีข้ันตอนในการ
แปรรูปท่ีถูก
สุขลักษณะแต่ไม่
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

มีข้ันตอนในการแปรรูป
ไม่ถูกสุขลักษณะและ
ไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

4. การแก้ไขปัญหา มีการคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้ 2 
วิธีในเวลาท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเพียง 1
วิธีในเวลาท่ีกำหนด 

ไม่สามารถคิดวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้ในเวลา
ท่ีกำหนด 

5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัด 
และความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 

การแบ่งบทบาท
หน้าท่ีตามความ
ถนัดและ
ความสามารถ 
ของสมาชิกภายใน
กลุ่มได้ 

การแบ่งบทบาท
หน้าท่ีตามความ
ถนัดและ
ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่ม
ได้บางส่วน 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ตามความถนัดและ
ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่ม
ไม่ได้ 

6. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ี
แปลกใหม่ใส่ใจ
ผลงานมีวิธีการท่ีจะ
ทำให้ผลงานออกมา
ดี 

นำเสนอตามท่ี
แนะนำและปฏิบัติ
แบบเดิมๆ 

ไม่นำเสนอ/ไม่มี
ความคิดเป็นของ
ตนเอง 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 

183 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น We สันติภาพและความขัดแย้ง 

ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
 

แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (ระบำเกลียวเชือก) 
คำช้ีแจง: ให้ผู้สอนประเมินภาระงานการออกแบบท่าเต้นระบำเกลียวเชือกของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

2. ฝึกเต้นตามท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

3. ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรีประกอบ    
4. การแก้ไขปัญหา    
5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   

6. การนำเสนอผลงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 

184 หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น We สันติภาพและความขัดแย้ง 

ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจำโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความดึงดูด มีความ
น่าสนใจและมีความเป็นไป
ได้ 

มีความดึงดูด 
มีความน่าสนใจแต่
ไม่มีความเป็นไปได้ 

ไม่มีความดึงดูด ไม่มี
ความน่าสนใจและ 
ไม่มีความเป็นไปได้ 

2. ฝึกเต้นตามท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจำโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

ฝึกเต้นได้ถูกต้องตามท่าเต้น
ท่ีได้ออกแบบไว้ 

ฝึกเต้นได้ถูกต้อง
ตามท่าเต้นท่ีได้
ออกแบบไว้
บางส่วน 

ฝึกเต้นไม่ถูกต้องตาม
ท่าเต้นท่ีได้ออกแบบไว้ 

3. ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรี
ประกอบ 

ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและ
ดนตรีประกอบได้เข้าจังหวะ 

ฝึกเต้นพร้อมกับ
เพลงและดนตรี
ประกอบได้เข้า
จังหวะบางส่วน 

ฝึกเต้นพร้อมกับเพลง
และดนตรีประกอบได้
ไม่เข้าจังหวะ 

4. การแก้ไขปัญหา มีการคิดหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ 2 วิธีในเวลาท่ี
กำหนด  

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเพียง 1
วิธีในเวลาท่ีกำหนด 

ไม่สามารถคิดวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้ในเวลา
ท่ีกำหนด 

5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความ
ถนัดและความสามารถของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตาม
ความถนัดและ
ความสามารถของสมาชิก
ภายในกลุ่มได้ 

การแบ่งบทบาท
หน้าท่ีตามความ
ถนัดและ
ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่ม
ได้บางส่วน 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ตามความถนัดและ
ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่ม
ไม่ได้ 

6. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ีแปลกใหม่ใส่
ใจผลงานมีวิธีการท่ีจะทำให้
ผลงานออกมาดี 

นำเสนอตามท่ี
แนะนำและปฏิบัติ
แบบเดิมๆ 

ไม่นำเสนอ/ไม่มี
ความคิดเป็นของ
ตนเอง 

 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 
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ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
 

แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (ข้าวม้ง) 
คำช้ีแจง: ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถส่ือสารถึงผลิตภัณฑ์ข้าว 
ม้งได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

   

2. ออกแบบวัสดุที ่ใช้สามารถช่วยสร้างเอกลักษณ์และ
เพิ่มมูลค่าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

   

3. ออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและ
สร้างสรรค์ 

   

4. เลือกวัสดุท่ีนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์มีความสร้างสรรค์    
5. การแก้ไขปัญหา    
6. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัดและ 

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   

7. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์    
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 
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ภารกิจร่วมภารกิจเรา 



 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสาร
ถึงผลิตภัณฑ์ 
ข้าวม้งได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ได้แต่ยังคงเป็นรูป
แบบเดิม 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ไม่สามารถบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ 

2. ออกแบบวัสดุที่ใช้สามารถช่วยสร้าง
เอกลักษณ์และเพิ ่มมูลค่าได้อย ่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

ออกแบบวัสดุท่ีใช้สามารถบ่ง
บอกเอกลักษณ์และเพิ่มมลูค่า
ได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 

ออกแบบวัสดุท่ีใช้สามารถบ่ง
บอกเอกลักษณ์แต่ไม่สามารถ
เพิ่มมูลค่าได้แต่ยังคงเป็นรูป
แบบเดิม 

ออกแบบวัสดุท่ีใช้ไม่
สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์
และไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 

3. ออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงามและสร้างสรรค์ 

ออกแบบรูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์มีความดึงดูดน่าสนใจ
และเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

ออกแบบรูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์มีความดึงดูดน่าสนใจ
และเหมาะสมแต่ยังคงเป็นรูป
แบบเดิม 

ออกแบบรูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์ไม่มีความดึงดูด
น่าสนใจและไม่เหมาะสม 

4. เลือกวัสดุที ่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เลือกวัสดุท่ีนำมาทำเป็นบรรจุ
ภัณฑ์มีส่วนประกอบมาจาก
วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ท้ังหมดและสร้างสรรค์ 

เลือกวัสดุท่ีนำมาทำเป็นบรรจุ
ภัณฑ์มีส่วนประกอบมาจาก
วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บางส่วนแต่ยังคงเป็นรูป
แบบเดิม 

เลือกวัสดุท่ีนำมาทำเป็น
บรรจุภัณฑ์ไม่มี
ส่วนประกอบมาจากวัสดุท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. การแก้ไขปัญหา มีการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้ 2 วิธีในเวลาท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
เพียง 1 วิธีในเวลาท่ีกำหนด 

ไม่สามารถคิดวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ในเวลาท่ีกำหนด 

6. การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความถนัด
และความสามารถของสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตาม
ความถนัดและความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่มได้ 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตาม
ความถนัดและความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่มได้
บางส่วน 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตาม
ความถนัดและ
ความสามารถของสมาชิก
ภายในกลุ่มไม่ได้ 

7. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ มีการนำเสนอท่ีแปลกใหม่ใส่
ใจผลงานมีวิธีการท่ีจะทำให้
ผลงานออกมาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำและ
ปฏิบัติแบบเดิม 

ไม่นำเสนอ/ไม่มีความคิด
เป็นของตนเอง 
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แบบประเมินผลงานผู้เรียนรายกลุ่ม (รำตง รำกระทบไม้ไผ่ ฮิปฮอป) 
คำช้ีแจง: ให้ผู้สอนประเมินภาระงานการออกแบบท่าเต้นของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มรำตง 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

   

2. ฝึกเต้นตามท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

   

3. ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรีประกอบ    
4. การแก้ไขปัญหา    
5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   

6. การนำเสนอผลงาน    
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กลุ่มรำกระทบไม้ไผ่ 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

2. ฝึกเต้นตามท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

3. ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรีประกอบ    
4. การแก้ไขปัญหา    
5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   

6. การนำเสนอผลงาน    
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กลุ่มฮิปฮอป 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
3...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
4...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
5...................................................................................................................... เลขท่ี......ช้ัน...... 
 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

2. ฝึกเต้นตามท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

3. ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรีประกอบ    
4. การแก้ไขปัญหา    
5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   

6. การนำเสนอผลงาน    
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ท่ี 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ออกแบบท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ประจำโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความดึงดูด มีความ
น่าสนใจและมีความ
เป็นไปได้ 

มีความดึงดูด มีความ
น่าสนใจแต่ไม่มีความ
เป็นไปได้ 

ไม่มีความดึงดูด  
ไม่มีความน่าสนใจและ 
ไม่มีความเป็นไปได้ 

2. ฝึกเต้นตามท่าเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ประจำโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

ฝึกเต้นได้ถูกต้องตาม
ท่าเต้นท่ีได้ออกแบบไว้ 

ฝึกเต้นได้ถูกต้องตาม
ท่าเต้นท่ีได้ออกแบบ
ไว้บางส่วน 

ฝึกเต้นไม่ถูกต้องตาม 
ท่าเต้นท่ีได้ออกแบบไว้ 

3. ฝึกเต้นพร้อมกับเพลงและดนตรี
ประกอบ 

ฝึกเต้นพร้อมกับเพลง
และดนตรีประกอบได้
เข้าจังหวะ 

ฝึกเต้นพร้อมกับเพลง
และดนตรีประกอบ
ได้เข้าจังหวะบางส่วน 

ฝึกเต้นพร้อมกับเพลง
และดนตรีประกอบได้ 
ไม่เข้าจังหวะ 

4. การแก้ไขปัญหา มีการคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้ 2 วิธี 
ในเวลาท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเพียง  
1 วิธีในเวลาท่ีกำหนด 

ไม่สามารถคิดวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้ในเวลาท่ี
กำหนด 

5. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัด
และความสามารถของสมาชิกภาย 
ในกลุ่ม 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ตามความถนัดและ
ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่มได้ 

การแบ่งบทบาท
หน้าท่ีตามความถนัด
และความสามารถ
ของสมาชิกภายใน
กลุ่มได้บางส่วน 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ตามความถนัดและ
ความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่มไม่ได้ 

6. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ีแปลก
ใหม่ใส่ใจผลงานมี
วิธีการท่ีจะทำให้
ผลงานออกมาดี 

นำเสนอตามท่ี
แนะนำและปฏิบัติ
แบบเดิม 

ไม่นำเสนอ/ไม่มีความคิด
เป็นของตนเอง 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 
   ตำแหน่ง…………….................................... 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย            จำนวน 2 ชั่วโมง 
 1. ใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นได้ 
 2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและ
ผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองในการทำงานกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและผู้อื่น เพื่อการเตรียมการนำเสนอผลงานของกลุ่ม 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นในการเตรียมการนำเสนอผลงาน

ของกลุ่ม 
2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและ

ผู้อื่น  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มให้มีจำนวนเท่าๆ กันท้ังหญิงและชายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและฐานะทางเศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู้  
 2. ผู้สอนอธิบายกติกาในการเล่นเกมให้กับผู้เรียนดังนี้ 1) ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดของการ

ต่อส่ิงของให้ยาวที่สุดโดยใช้ส่ิงของภายในตัวสมาชิกในกลุ่ม 2) ให้แต่ละกลุ่มรวมร่วมส่ิงของท่ีอยู่ภายในตัวเพื่อ
ต่อให้ยาวที่สุดโดยท่ีผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดเวลาตามความเหมาะสม 3) หลังจากหมดเวลาท่ีกำหนดให้ผู้สอนวัด
ความยาวของท้ังสองกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีความยาวมากท่ีสุด โดยให้กลุ่มท่ีมีความยาวมากท่ีสุดเป็นกลุ่มชนะ 

 3. ผู้สอนถามกลุ่มท่ีชนะว่ามีวิธีการวางแผนในการทำให้กลุ่มชนะอย่างไร และกลุ่มท่ีแพ้ส่ิงท่ี
ต้องแก้ไขหากมีโอกาสอีกครั้ง  

 4. ผู้สอนกล่าวสรุปว่า จากเกมทำให้รู้ไหมว่าการวางแผนนั้นมีความสำคัญอย่างไร และการ
วางแผนงานอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นการวางแผนท่ีดีควรมีการเตรียมการท่ีดีคิดให้รอบคอบเพื่อ
ผลงานท่ีดีของพวกเราเหมือนดังช่ัวโมงนี้ท่ีจะต้องอาศัยการวางแผนเพื่อผลงานท่ีดีและประสบผลสำเร็จ 
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  1. ผู้สอนอธิบายว่าชั ่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของการเตรียมการนำเสนอ โดยจะให้ผู ้เร ียนได้
เตรียมการนำเสนอในช่ัวโมงต่อไป 

 2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนเตรียมการนำเสนอการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามประเด็นทาง
วัฒนธรรมท่ีแต่ละโรงเรียนเลือก  

 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมนำเสนอประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีหัวข้อท่ี
ผู้เรียนจะต้องนำเสนอดังนี้ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู้ 2) อุปกรณ์ในการเรียนรู้ 3) การแบ่งบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 4) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติและแนวทางแก้ไข 5) ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ตามประเด็นของแต่ละโรงเรียนโดยให้ผู ้เรียนเลือกสื่อที่อยากจะนำเสนออย่าง
สร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนเลือกทำ 1 ส่ือเพื่ออธิบายตามหัวข้อท่ีกำหนด และจะต้องเป็นส่ือท่ีมีความสร้างสรรค์
เป็นส่ือใดก็ได้ท่ีผู้เรียนคิด ซึ่งผู้สอนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้ 5.1 ส่ือสร้างสรรค์สำหรับมัธยมต้น  

 4. ผู ้เร ียนเตรียมสื ่อประกอบการในการนำเสนอผลงานโดยผู ้สอนจะทำหน้าที ่ค่อยให้
คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อประกอบในการนำเสนอ และสังเกตการจัดเตรียมของ
ผู้เรียนโดยผู้สอนจะต้องทำแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มไปด้วยเพื่อให้คะแนนผู้เรียน 

 
 
 

  1. ให้ผู้สอนถามผู้เรียนแต่ละกลุ่มว่าทำไมถึงเลือกส่ือชนิดนี้มานำเสนอ เพราะอะไร 
  2. ให้ผู้สอนสรุปการเตรียมนำเสนอผลงานของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์บนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและเพศวิถีว่ามีส่ือท่ีผู้เรียนเลือกมีกี่ชนิดพร้อมกับสรุปความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของแต่
ละกลุ่ม   

อุปกรณ์   
 ตามประเด็นของแต่ละพื้นท่ี   

สื่อการเรียนรู้   
 1. ใช้ส่ือการเรียนรู้จริงตามประเด็นโรงเรียน 
 2. ใบความรู้ 5.1 ส่ือสร้างสรรค์สำหรับมัธยมต้น 
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ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 

ผู้สอนต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมโดยไม่
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย 
สีผิว รูปร่าง หน้าตา สรีระทางร่างกายและ
ฐานะทางเศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

การแสดง
พฤติกรรมของ
ผู้เรียนแต่ละคน
ในการทำงาน
กลุ่มระหว่าง
ร่วมกิจกรรม 

สังเกต
พฤติกรรมการ
การทำงาน
กลุ่มของ
ผู้เรียนแต่ละ
คน 

แบบประเมิน
การสังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
เป็นรายบุคคล) 
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
ระดับชั้น........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.................................. 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 
(16) 

ระดับ
คุณภาพ การปฏิสัมพันธ์กัน 

(4) 

การสนทนาเรื่อง 
ที่กำหนด 

(4) 

การ
ติดต่อสื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 

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

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

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ผู้เรียนท่ีได้ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
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เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ           

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายกลุ่ม (Rubric) 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. การปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ 
ในการทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทำ
กิจกรรมเป็นบางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่องท่ีกำหนด สนทนาตรงประเด็น 
ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 
ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไม่ตรง
ประเด็น 

3. การติดต่อส่ือสาร มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ  
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการปรึกษาครู
และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 

4. พฤติกรรมการทำงาน มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิกใน
กลุ่ม 

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิกใน
กลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิกใน
กลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ 
และไม่มีการแบ่ง
หน้าท่ีของสมาชิก
ในกลุ่ม 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             ลงช่ือ…………………………………………………….. 

   (……………………………………………………………..) 
     ตำแหน่ง…………….................................... 
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ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ย่อย           จำนวน 2 ชั่วโมง 
 1. ใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นได้ 
 2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน) 

3. สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์บนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศได้ 

สาระการเรียนรู้หน่วยย่อย 
ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองในการทำงานกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและผู้อื่นในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ใช้ความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อกลุ่มและผู้อื่นในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและ

ผู้อื่น  
3. นำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์บนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 1. ให้ผู้สอนอธิบายถึงการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนฟังว่าในชั่วโมงนี้เป็นการ

นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนหลับตาทำสมาธิก่อนการนำเสนอประมาณเวลา 1 นาที จากนั้นให้

ผู้เรียนลืมตาเบาๆ และให้ผู้เรียนรวมพลังโดยการนำมือวางซ้อนกันจนครบทุกคนจากนั้นให้ผู้เรียนตะโกน ช่ือ
โรงเรียนของตนเองดังๆ หรือจะใช้คำไหนก็ได้ท่ีเหมาะสม 

 
 

  
 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแต่ละ

โรงเรียนเลือก  
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ข้ันสอน 
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 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีหัวข้อที่ผู้เรยีน

จะต้องนำเสนอดังนี้ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู้ 2) อุปกรณ์ในการเรียนรู้ 3) การแบ่งบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม 4) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติและแนวทางแก้ไข 5) สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ตามประเด็นของแต่ละโรงเรียนในรูปแบบการนำเสนอท่ีจัดเตรียมไว้ โดยผู้สอนจะ
เป็นผู้ดูผลการนำเสนอ 

3.หลังจากการนำเสนอให้ผู้เรียนประเมินตนเองในการทำผลงานออกมาว่าสิ่งไหนที่ทำได้ดี
ท่ีสุด และส่ิงไหนท่ีต้องพัฒนาหรือยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีวางกันไว้ในตอนแรก  

 4. หลังจากการนำเสนอเสร็จแล้วให้เพื่อนกลุ่มท่ีไม่ได้นำเสนอและผู้สอนให้คำแนะนำผู้เรียน
โดยการให้คำแนะนำต้องเป็นการใช้คำในด้านบวกหรือการติชมแบบเสริมพลัง ดังนี้  

1) ช่ืนชมผลงานของผู้เรียนส่ิงท่ีผู้เรียนทำได้ดีส่วนไหนบ้าง               
2) ประทับใจในผลงานของผู้เรียนตรงจุดไหนเป็นพิเศษ  
3) ส่ิงท่ีพัฒนาต่อยอดและจะทำให้ผลงานของผู้เรียนจะมีความสมบูรณ์ขึ้น 

 
 
   

  1. ผู้สอนสรุปให้ผู้เรียนฟังดังนี้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้นี้เป็น การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม 
หรือ ICE ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งจะเน้นการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่ตัวเอง หรือ  
ขั้น I เชื่อมไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่น หรือ ขั้น You และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน หรือ ขั้น We การมีเป้าหมาย
ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม กระบวนการ ICE มิใช่เพียงกิจกรรมสร้างทีม แต่เป็นกระบวนการที่สร้างความ
ตระหนักให้เห็นว่าในสังคมเรามีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากกว่าเครื่องแต่งกาย ภาษา 
ประเพณี วิถีวัฒนธรรม พิธีกรรม รวมถึงความคิด ความเช่ือ ส่ิงท่ียึดถือประสบการณ์ท่ีหล่อหลอมให้เป็นบุคคล
หนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติและมีความสุข 

 2. ผู้สอนถามผู้เรียนว่ารู ้สึกอย่างไรบ้างหลังจากการนำเสนอและหลังจากนั้นให้ผู้เรียนทำ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผู้เรียน แล้วนำส่งผู้สอนภายใน
ช่ัวโมง  
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อุปกรณ์   
 ตามประเด็นของแต่ละพื้นท่ี   

สื่อการเรียนรู้   
 ใช้ส่ือการเรียนรู้จริงตามประเด็นโรงเรียน 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน แหล่งข้อมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน 

การแสดง
พฤติกรรม
ตนเองของ
ผู้เรียน 

ตรวจแบบ
สังเกต
พฤติกรรม
ตนเองของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมตนเองของ
ผู้เรียน) 

แบบสังเกตพฤติกรรม
ตนเองของผู้เรียน 

การแสดง
พฤติกรรม
ตนเองของ
ผู้เรียน 

ตรวจแบบ
สังเกต
พฤติกรรม
ตนเองของ
ผู้เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ตนเองของ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
(เกณฑ์อยู่ในแบบสังเกต
พฤติกรรมตนเองของ
ผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผู้สอนต้องคำนึงถึงความเท่าเทียม
โดยไม ่ เล ือกปฏิบ ัติทางเช ื ้อชาติ 
ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปร่าง หน้าตา 
สร ีระทางร ่างกายและฐานะทาง
เศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู้ 
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บันทึกหลังการสอน 
ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านอื่น ๆ พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5.3 

 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้น We สันติภาพและความขัดแย้ง 204 
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ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 
  ตำแหน่ง…………….................................... 
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ใบความรู้ 5.1 สื่อสร้างสรรค์สำหรับมัธยมต้น 

 

ความหมายของสื่อ 
 

คำว่า “ส่ือ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ ความหมายของคำนี้ไว้ดังนี้ “ส่ือ 
(กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น ส่ือความหมาย, ชักนำให้รู้จักกัน ส่ือ (นาม) หมายถึง ผู้หรือส่ิงท่ีติดต่อให้
ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นส่ือติดต่อกัน, เรียกผู้ท่ีทำหน้าท่ีชักนำให้ชายหญิงได้แต่งงาน
กันว่า พ่อส่ือ หรือ แม่ส่ือ; (ศิลปะ) วัสดุต่างๆ ท่ีนำมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่ง
ศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น ส่ือผสม” 
คำว่า “ส่ือ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2525 หมายถึง ทำการติดต่อให้
ถึงกัน ชักนำให้รู้จักกัน 

ในกระบวนการสื ่อสารมวลชน คำว ่า “สื ่อ” (Channel or Medium) คือ พาหนะนำข่าวสาร 
(Message Vehicles) หรือพาหนะของสารหรือส่ิงท่ีขนส่งสาร (Carrier of Messages) จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สาร ผู้ส่งสารไปได้ก็ต้องอาศัยส่ือท่ีจะถ่ายทอดข่าวสารออกไปและข่าวสารจะไปถึงผู้รับได้ก็ต้องอาศัยส่ือพาไป 
เช่น คล่ืนวิทยุในอากาศนำเสียงพูดไปให้ผู้ฟัง กระดาษนำตัวอักษรและภาพท่ีปรากฏไปให้ผู้รับสารได้อ่าน เป็น
ต้น ทางด้านผู้รับสารก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยส่ือในการรับสารนั้น ๆ เช่น ผู้รับสารจะต้องมีเครื่องรับวิทยุ เป็น
ต้น ดังนั้นทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยสื่อเพื่อการติดต่อให้ถึงกัน มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์สร้างขึ้น เสาะหาวิธีการหา
ช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตามสภาพของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง และพัฒนาวิธีการ กระบวนการ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ให้ก้าวหน้า เพิ่มพูนสมรรถนะ คุณภาพและประสิทธิภาพในการแสวงหาสาร การเก็บสาร 
การส่งสาร การรับสาร และการส่ือสารกลับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่ือสารของมนุษย์ต่อไป 

การพิจารณาถึงเรื่องสื่อนั้นมีปัจจัย 3 ประการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) วัสดุที่รองรับ (2) สัญลักษณ์ท่ี
สร้างขึ้นอย่างมีความหมายเป็นสาร (3) พาหนะท่ีจะนำวัสดุท่ีมีสารไปให้ถึงผู้รับสาร 

ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการหาวิธีการ หาช่องทางของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ในการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ ่นของคนแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย เช่น ใช้ “สื ่อบุคคล” หรือ “คน” เพื ่อการสื ่อสารด้วย
วัตถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีต่างกัน โดยคนได้คิดท่าทาง อากัปกิริยาเป็นสารให้คนอื่น ๆ เข้าใจความหมายใช้
สื่อบุคคลในลักษณะเป็นพาหนะที่มีสารโดยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สาธารณสุขออกไป
พบปะพูดคุยกับประชาชน การใช้ศิลปินสื่อพื้นบ้านเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้และเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติการทำหมัน และการวางแผนครอบครัว การใช้บุรุษไปรษณีย์เพื ่อนำจดหมายไปบริการประชาชน 
นอกจากนั้น สื่อบุคคลยังพยายามหาวัสดุเพื่อรองรับสาร เป็นช่องทางในการเผยแพร่ เช่น ใช้ฝาผนัง ผนังถ้ำ 
ดินเหนียว หนังสัตว์ ไม้ไผ่ กระดาษสา แผ่นใส และแม้แต่งานศิลปหัตถกรรม การปั้น แกะสลัก สามารถใช้เป็น
ช่องทางในการถ่ายทอดสารให้คนอื่นได้รับสารบางอย่างอยู่ด้วย 
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ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 

              ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ ่งมีความสามารถในการคิดได้
หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมี
ความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะ
การคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที ่เป็น
กระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์  หรือการเล่นกีฬาท่ีต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อไม่ให้
คู่ต่อสู้รู้ทัน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะ
การคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยง
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี ซึ ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนด
มาตรฐานตัวชี้วัดด้านความคิดสร้างสรรค์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้หลาย
ประการ  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ควรจะประกอบไปด้วย 3  ประการ คือ 

        1. ส่ิงใหม่ (new, original) เป็นการคิดท่ีแหวกวงล้อมความคิดท่ีมีอยู่เดิม ท่ีไม่เคยมีใครคิดได้มา
ก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง 

        2.ใช้การได้ (workable) เป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกว่าการใช้
เพียง "จินตนาการเพ้อฝัน" คือ สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจริง และใช้ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ ของการคิดได้เป็นอย่างดี 

        3. มีความเหมาะสม เป็นความคิดที่สะท้อนความมีเหตุมีผล ที่เหมาะสม และมีคุณค่า ภายใต้
มาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ 
          ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking) คือการคิด

หลายทาง คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออ
กรอบด้าน คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นคนท่ีมี 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือมีความคิดท่ีแปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนท่ัวๆไป 
2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทาง 
3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือสามารถคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และ

ได้คำตอบมากท่ีสุดในเวลาท่ีจำกัด 
4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิด

หลักให้ได้ความหมายท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
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