
 



 

 

โครงการพลังรวมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการรู

ระหวางวัฒนธรรม (Interculture Education: ICE) ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของ

การอยูรวมกันอยางสันติ ใหความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมทองถ่ินของผูเรียนทุกคน และสามารถบูรณา

การไดกับทุกสาระวิชา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดาน อัตลักษณ ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม จนเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพรอมในการเรียนรู การใหความเคารพ ยอมรับในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถสื่อสาร อธิบายตัวตนไดอยางมั่นใจและเหมาะสม โดยมีแนวคิดการ

สอนมาจากการกำหนดเปาหมายและเนื้อหาการศึกษา ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีไดมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยสิทธิเด็ก UNCRC (มาตรา 2 ขอ28, 29 และ 30) รวมดวยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาประสงคท่ี 

4.7 (SDG 4.7) มาตรฐานเหลานี้ไดกำหนดใหการศึกษาตองดำเนินการในลักษณะท่ีสงเสริมความเขาใจในความ

หลากหลายทางวฒันธรรม ความสงบสุขและความอดทนอดกล้ัน และเคารพซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

รวมถึงการศึกษาดานสิทธิเด็ก ซึ่งครอบคลุมองคประกอบที่สำคัญของการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ 

สรางรากฐานของวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและการไมใชความรุนแรง และเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

นอกจากนี้ทางโครงการฯไดนำหลักการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางและการจัดการเรยีนรู

แบบปฏิบัติการ (Active Learning) รวมถึง gender (เพศสภาพ) มาปรับประยุกตใชในการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวย

ตนเองทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม บทบาทของครูมีหนาที่เอื้ออำนวยการความสะดวกใหผู เรียนประสบ

ผลสำเร็จโดยสรางบรรยากาศการเรียนรู ทั ้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ทำใหผู เรียนสามารถเชื่อมโยง

ความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดในเชิงบูรณาการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

สังเคราะหและสรุปความรูดวยตนเองทำใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และดานทักษะ/กระบวนการนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

หลักสูตรและแผนการสอนเลมนี้ ไดออกแบบการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยาง

หลากหลาย หว ังว าจะเปนประโยชนต อการนำไปประยุกตใช ในการจัดการเร ียนรู  ให เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของผูเรียนตอไป 
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1. อธิบายข้ันตอนการ

ประกอบสราง 

อัตลักษณทาง

วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรความ

เปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน) ได 

2. อภิปรายประโยชน

และระบุความสำคัญ

ของอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรความ

เปนมาตลอดจนเพศวิถี

ของตนเอง (ประเด็น

วัฒนธรรมของแตละ

โรงเรียน) ได 

1. ข้ันตอนการ

ประกอบสราง 

อัตลักษณทาง

วัฒนธรรม     

2. ทบทวนการ
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วัฒนธรรม
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วัฒนธรรม 
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วิถีของตนเอง 

1.ผูเรียนสามารถอธิบาย

ข้ันตอนการประกอบ

สราง 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรความ

เปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรมของ

แตละโรงเรียน) ได 
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ตระหนักใน 

อัตลักษณทาง
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2 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก            จำนวน 7 ช่ัวโมง 

1. อธิบายขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของ

ตนเองได (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน)  

2. อภิปรายประโยชนและระบุความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความ

เปนมาตลอดจนเพศวิถีของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได 

ความคิดรวบยอด 

ตระหนักในอัตลักษณทางวัฒนธรรมประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง สามารถอธิบายเรื่องราวได

อยางชัดเจนและเกดิความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง 

สาระการเรียนรู 

 1. การประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

 2. ประโยชนของการระบุความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมา

ตลอดจนเพศวิถีของตนเอง 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

 1. ผู เร ียนมีความรู  ความเขาใจ เกี ่ยวกับ การประกอบสรางอัตลักษณ ทางวัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง (K) 

2. ประโยชนและความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาตลอดจน

เพศวิถีของตนเอง (K)   

3. ผูเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณ ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความ

เปนมาของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได (S) 

4. ผูเรียนสามารถอภิปรายประโยชนของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมา

ตลอดจนเพศวิถีของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ในมิติทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ (S) 

5. ผูเรียนมีความตระหนักในอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง (A) 

6. ผูเรียนเกิดการยอมรับตนเองในประเด็นของเพศวิถี (A) 

หนวยการเรียนรูที่ 1 

 

3 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 

ตัวตนและความเกี่ยวพัน 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 การประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม ละประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนตนเองในชวงเวลาตางๆ ของชีวิตรวมถึงบุคลิก ลักษณะ และความคิดเห็น

ของตนเอง 

 2. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม (ประเด็นวัฒนธรรมของ

แตละโรงเรียน) ได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

  

  1. ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลม และแจก ดินสอ กระดาษ ใหกับทุกคน  

  2. ผูสอนอธิบายวิธีการและข้ันการทำกิจกรรม กระดาษวิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 ใหทุกคนแนะนำตัว ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาถ่ิน  

   2.2 ใหพับกระดาษออกเปน 4 ชอง จากนั้นเขียน 1-4 ตามชองท่ีไดพับ 

   2.3 ผูสอนถามคำถาม เชน ชองท่ี 1 ช่ือเพื่อนท่ีเราอยากรูจักมากข้ึนมา 1 คน ชองท่ี 

2 ใหถาม วัน เดือน ปเกิด ชองท่ี 3 ใหถามมีพี่นองกี่คนเปนคนท่ีเทาไหร ชองท่ี 4 ใหถามวาวิชาไหนท่ีชอบเรียน

มากท่ีสุด 

  3. เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแลวใหแลกเปล่ียนกับเพื่อนในหอง 

  4. ผูสอนอธิบายเชื่อมโยงกับหนวยการเรียนรูโดยผูสอนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก 

ใบความรูที่ 1.1 ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม เชน กอนที่จะมาเปนเราในวันนี้เรามี

องคประกอบหลายอยางท่ีหลอหลอมใหเรานั้นมีความสมบูรณ ท้ังช่ือ วันเดือนปเกิด จำนวนพี่นอง รวมถึงส่ิงท่ี

เราชอบซึ่งตรงกับเรื่องท่ีเราเรียนในวันนนี้ 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  

4 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

  

 

  1. ผูสอนชี้แจง เรื ่องขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีผู เรียนจะไดมา

ทบทวนตนเองในชวงเวลาท่ีผานมา  

  2. ใหผูเรียนเลือกท่ีนั่งในมุมท่ีคิดวาสบาย ปลอดภัย มีความสุข (ในมุมท่ีทำกิจกรรม) เมื่อทุก

คนไดท่ีนั่งแลวใหนั่งในทาท่ีสบาย ผอนคลายท่ีสุด และคอยๆหลับตาลง จากนั้นผูสอนเปดเสียงดนตรีคลอเบา ๆ 

เพื่อใหผูเรียนไดผอนคลายพรอมท่ีจะไดทบทวนชวงเวลาท่ีผานมา 

  3. ผูสอนนำผูเรียนเขาสูการทบทวนตัวเอง โดยอาจมีขอความนำความรูสึก *** ดังนี้***  

“ใหทุกคนนั่งในทาที่ผอนคลายที่สุด ปลอยวางความรูสึกที่มันผอนคลายทุกสวนของรางกาย รูสึกสบายผอน

คลายที่หัว ผอนคลายที่ไหล ผอนคลายที่แขนขา หายใจเขาลึก ๆ แลวคอย ๆ ผอนลมหายใจออกยาว ๆ ให 

ทุกคนรูวาตอนนี้เราอยูที่ไหน เราเปนใคร เรากำลังทำอะไร เราเรียนอะไร เปาหมายในชีวิตของเราคืออะไร

หายใจเขาลึก ๆ หายใจออก หายใจเขาลึก ๆ หายใจออก หายใจเขาลึก ๆ หายใจออก คิดถึงวัฒนธรรมท่ี

โรงเรียนไดเลือกมีสัญลักษณภาพเปนอยางไร มีขั้นตอนการทำ/สรางกี่ขั้นตอน แตละขั้นนั้นมีความสำคัญ

อยางไร หายใจเขาลึก ๆ ในชวงเวลานั้น คอย ๆ ออกจากจุดนั้นถอยออกมา ตอนนี้ทุกคนกลับมาอยูท่ีใตตนไม

ใหญท่ีเราไดนั่ง จุดนี้เรามีความสุขกับทุกชวงเวลาของชีวิตยิ้มใหกับชีวิตของเรา คอย ๆ ลืมตา คอย ๆ ลืมตา” 

 4. ผูสอนจัดวางอุปกรณ สีไม สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร กาว ดินสอ ไวกลางหองใหกับทุกคน  

 5. ใหผูเรียนทำแบบฝก ใบงานที่ 1.1 ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมกับ

เดินไปหยิบ ดินสอ อุปกรณท่ีไดเตรียมไวใหกลางหอง จากนั้นวาดภาพหรือเขียนส่ิงท่ีไดทบทวนตัวเอง โดยแบง

ดังนี้ ขอท่ี 1 วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนไดเลือกมีสัญลักษณภาพเปนอยางไร ขอท่ี 2 มีข้ันตอนการทำ/สรางกี่ข้ันตอน 

ขอ 3 แตละข้ันนั้นมีความสำคัญอยางไร 

 6. ใหทุกคนจับคูเพื่อแลกเปลี่ยนกันวาสิ่งตัวเองไดทบทวนและวาดลงในใบงาน สัญลักษณที่สื่อถึง

วัฒนธรรมตามประเด็นท่ีโรงเรียนเลือก วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนไดเลือกมีสัญลักษณภาพเปนอยางไร มีข้ันตอนการ

ทำ/สรางกี่ข้ันตอน แตละข้ันนั้นมีความสำคัญอยางไร ใหเห็นถึงการประกอบสรางวัฒนธรรมของตนเอง 

 7. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรยีน

รายบุคคล 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ข้ันสอน 

5 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

 

 

 

  1. ผูสอนถามผูเรียนวามีใครอยากนำเสนอใหกับเพื่อนในกลุมใหญหรือไม (ถาไมมี) ผูสอนใช

วิธีการสุม 1-2 คน  

  2. ผูสอนสรุปกระบวนการและเนื้อหาการเรียนรูขั ้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สำคัญที่ใหผู เรียนรู วาในแตละ

วัฒนธรรมนั้นจะมีข้ันตอนการสรางท่ีแตกตางกันออกไป เชน พืชผักพื้นบาน จะมีองคประกอบท่ีสำคัญคือ การ

คัดเมล็ดพันธุ การเตรียมพื้นท่ี การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ฯลฯ เปนองคประกอบสำคัญท่ีจะใหการ

ปลูกพืชผักพื้นบานนั้นไดกินและไดผลผลิตมากที่สุด จากการที่ไดทบทวนตนเองผานฉากภาพความฝนเพื่อให

ผูเรียนนั้นไดคิดทบทวนตนเองในชวงเวลาท่ีผานมา และรูจักตนเองอยูกับตนเองมากข้ึน  

อุปกรณ 

 1. กระดาษ   2. เทปกาว    3. กรรไกร 

 4. สี    5. ดินสอ    6. เชือก 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูท่ี 1.1 ข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 1.1 ข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ข้ันสรุปบทเรียน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

คำพูดท่ีใชในกิจกรรมทบทวนตัวเอง 

จะตองไมกระทบตอสภาพจิตใจ

ของผูเรียน 

 

6 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 1.1 

ข้ันตอนการประกอบ

สรางอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม 

ภาพวาดฉากภาพ

ความข้ันตอนการ

ประกอบสราง 

อัตลักษณทาง

วัฒนธรรม   

1. ใหผูเรียน

แลกเปล่ียนฉากภาพ 

กับเพื่อนท่ีจับคู 

2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 1.1 เกณฑ 

- วาดภาพส่ือความหมาย

และสามารถอธิบายภาพได

อยางครบถวนให 3 คะแนน 

- วาดภาพส่ือความหมายได

และสามารถอธิบายได

บางสวน ให 2 คะแนน 

- วาดภาพไดแตไมส่ือ

ความหมายและไมสามารถ

อธิบายไดให 1 คะแนน 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

7 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงาน

สำเร็จ 

   

 

 

 

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

………………………/…………………………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.1 

ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

8 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่น ๆ (พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

 อธิบายข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 การประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม ละประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เพื ่อเรียนรู ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง (ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็น

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

 2. เพื่อเรียนรูข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

  

  1. ใหผูเรียนยืนเปนวงกลม จากนั้นผูสอนอธิบาย “เกม ใครมากอน ใครมาหลัง” ซึ่งเกมนี้จะ

ใหผูเรียนเรียงลำดับตามวันเกิดของตนเองวาใครเกิดกอน ใครเกิดหลัง โดยการยืนเรียงลำดับหนากระดาน 

  2. ใหผูเรียนทำตามคำสั่งของผูสอน จากนั้นผูสอนสุมถามวาทำถูกตองหรือไม ถาไมถูกให

เรียงใหมโดยใหโอกาสสองครั้งในการแกตัว 

  3. เมื่อผูเรียนเรียงลำดับวันเกิดไดถูกตองแลวผูสอนถามผูเรียนวาไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรม 

  4. ผูสอนเช่ือมโยงไปสูการเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมาตามประเด็นท่ีโรงเรียนเลือก โดย

เกม ใครมากอน ใครมาหลัง เปนการเรียงลำดับวันเกิดของตนเองผูเรียนไดรูวาเพื่อแตละคนเกิดวันไหน ซึ่งการ

เรียงลำดับนี้จะนำไปสูการเรียนรูลำดับเหตุการณในข้ันตอไป   

 

 

 

  1. ใหผูเรียนนับ 1-2-3 เพื่อแบงกลุม (ถาผูเรียนนอยใหอยูกลุมเดียวกัน)  เมื่อนับเสร็จแลวให

คนท่ีนับเลขเดียวกันอยูดวยกัน  

  2. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาตามประเด็นตามที่แตละโรงเรียนเลือก 

ดังตารางตอไปนี ้

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

ทบทวนการประกอบสรางอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
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ประวัติศาสตรความเปนมา โรงเรียน 

เตหนา โรงเรียนบานหวยกระทิง และโรงเรียน ตชด. ทานผูหญิงทวี มณี

นุตร 

จักสาน-ทอผา โรงเรียนบานสี่หลัง โรงเรียนบานสามหมื่นหองเรียนสาขาบานหวย

ขนุน และ Morning glory 2 

พืชผักพื้นบาน โรงเรียนบานแมกึ๊ดสามทา และโรงเรียนบานปาไรเหนือ 

ระบำเกลียวเชือก โรงเรียนบานพะเดะ 

อาหารและขนมพื้นบาน Morning glory 1 

หองภูมิปญญา โรงเรียน ตชด. บานถ้ำเสือ 

ขาวมง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 

รำตง รำกระทบไมไผ และ ฮิปฮอป ศูนยการเรียนรูซูแมคี 

  3. ผูสอนแจกอุปกรณใหกับทุกกลุม ปากกาเมจิก กระดาษฟลิปชารท สี เทปกาว ใหผูสอน 

ครูผูรู หรือผูชวยประกบตามกลุม เพื่อใหคำปรึกษา  

  4. ผูสอนอธิบายความหมายและความสำคัญของการทำลำดับเหตุการณโดยใช ตัวอยางลำดับ

เหตุการณ พรอมยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูเรียนไดเห็นภาพจริง 

  5. ผู สอนใหแตละกลุมลองมองยอนกลับไป (ตามประเด็นที่แตละโรงเรียนไดเลือก) วา

เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนและตัวเองไดเลือกนั้น มีเหตุการณอะไรบาง มีขั้นตอนการประกอบสราง

อะไรบาง และสงผลดี ผลเสียตอวัฒนธรรม อดีตวัฒนธรรมมีลักษณะเปนอยางไร ปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร 

ใครมีบทบาทบาง ผูหญิง ผูชาย เพศอื่น ๆ มีบทบาทอยางไร  

  6. ใหผูเรียนเริ่มเขียนจากเสนตรงกอน จากนั้นใหลง เดือน เชน ม.ค -ธ.ค. เปนชวงเวลา 

ระยะหาง จากนอยไปหามาก เพื่อคำนวณ เดือน ของเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวใหแตละกลุมชวยกันเขียน

ข้ันตอนการประกอบสรางตัวเองนั้นมีความเปนมาและมีลำดับเหตุการณอยางไรบาง ชื่อเรื่อง ชื่อเหตุการณ 

เดือน ใครมีบทบาทในชวงเวลานั้น ผูหญิง ผูชาย เพศอื่น ๆ สงผลตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอยางไร 

  7. ใหแตละกลุมสงตัวแทนนำเสนอขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ได

เขียนขึ้น ชื่อเรื่อง เหตุการณที่เกิดขึ้น เดือน มีพัฒนาการอยางไรบาง และสงผลดี ผลเสียตอวัฒนธรรม อดีต

วัฒนธรรมมีลักษณะเปนอยางไร ปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร ใครมีบทบาทบาง ผูหญิง ผูชาย เพศอื่น ๆ มี

บทบาทอยางไร 

  8. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

ทบทวนการประกอบสรางอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 
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  9. เมื่อผูเรียนนำเสนอลำดับเหตุการณขั ้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม

เรียบรอยแลว จากนั้นใหผูเรียนวาดลำดับเหตุการณท่ีไดนำเสนอลงใน ใบงาน 1.2 ลำดับเหตุการณข้ันตอนการ

ประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม   

 

 

   ผูสอนไดสรุปความคิดรวบยอดของกระบวนการเรียนรูขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม ดังนี้  

  1. ลำดับเหตุการณ เปนกิจกรรมหนึ ่งที ่สะทอนใหผู เรียนสามารถมองเห็นถึงเร ื ่องราว

เหตุการณที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม โดยผูสอนยกตัวอยาง 

(ประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) เตหนา ในอดีตอุปกรณท่ีใชในการประกอบสรางจะเปนรากไมและ

จะทำเฉพาะคืนพระจันทรเต็มดวงเพราะเชื่อวาเสียงจะเพราะ แตปจจุบันนั้นสามารถทำไดทุกเวลาและไดนำ 

เตหนามาเช่ือมตอกับลำโพงเพื่อใหเสียงนั้นมีความไพเราะมากข้ึน 

    2. ประโยชนของการเขาใจในเรื่องราวข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมจะ

ทำใหผูเรียนเขาใจและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมตนเองมากข้ึน 

อุปกรณ 

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

สื่อการเรียนรู 

 ตัวอยางลำดับเหตุการณ  

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 1.2 ลำดับเหตุการณข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม   

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

ทบทวนการประกอบสรางอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

ข้ันสรุปบทเรียน 

1. ทุกข้ันตอนตองเปนไปอยางชา ๆ และมีผูสอน

คอยใหคำแนะนำ 

2. ใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของทุกคนในการทำ

กิจกรรม 

3. ใหคำนึงถึงการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย

และสรางสรรคเปนประโยชนตอโรงเรียน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงาน 1.2  

ลำดับเหตุการณข้ันตอน

การประกอบสราง 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม   

การตอบ

คำถาม 

1.ใหผูเรียนแลกเปล่ียน

ลำดับเหตุการณท่ีเขียน 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 1.2 เกณฑ 

- เรียงลำดับเหตุการณ

สำคัญไดถูกตองครบถวน 

ให 3 คะแนน 

- เรียงลำดับเหตุการณ

สำคัญไดบางสวน  

ให 2 คะแนน 

- เรียงลำดับเหตุการณ

สำคัญไมถูกตอง  

ให 1 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียนแต

ละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

 

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

………………………/…………………………/…………… 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

ทบทวนการประกอบสรางอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

15 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

ทบทวนการประกอบสรางอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

16 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 

ทบทวนการประกอบสรางอัตลกัษณทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

17 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อภิปรายประโยชนและระบุความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมา

ตลอดจนเพศวิถีของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ประโยชนของการระบุความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมา

ตลอดจนเพศวิถีของตนเอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เพื่อระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 2. เพื่อใหผูเรียนรูความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

   

1. ผูสอนใหผูเรียนยืนเปนวงกลมจากนั้นผูสอนแจกกระดาษ A4 ใหกับผูเรียนคนละ 1 แผน 

  2. ผูสอนใหผูเรียนวาดสถานท่ีสำคัญท่ีอยูในชุมชนท่ีผูเรียนรูจักมาคนละ 1 อยาง 

  3. ผูสอนใหผูเรียนแลกเปล่ียนกับเพื่อนเกี่ยวกับสถานท่ีสำคัญท่ีไดวาดลงในกระดาษ A4 ของ

ตนเอง 

  4. ผูสอนอธิบายเช่ือมโยงวาสถานท่ีสำคัญท่ีผูเรียนทุกคนไดวาดออกมานั้นเปนส่ิงท่ีชุมชน ให

ความสำคัญและสืบทอดกันมาอยางยาวนานซึ่งตรงกับสิ่งที่จะเรียนรูในวันนี้คือ ระบุความสำคัญของแผนท่ี   

อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่จะใหผูเรียนไดเขียนแผนที่ออกมาและกำหนดวาสถานที่สำคัญในชุมชนที่ผูเรียนได

วาดนั้นอยูตรงไหนบาง 

 

 

 

  1. ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมโดยสลับหญิงชาย จากนั้นใหผูเรียนนับ 1 2 3 นับจนกวาจะครบ

ทุกคน แลวใหไปนั่งตามกลุม 1 2 3  

  2. ผูสอนอธิบายกิจกรรมที่จะเรียนรูโดยใช ใบความรูที่ 1.2 ความสำคัญและประโยชนของ

แผนท่ี รวมถึงอธิบายข้ันตอนและวิธีการการทำกิจกรรมใหแกผูเรียน 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 

18 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

   

 

       3. ผูสอนแจกอุปกรณใหแกผูเรียนทุกกลุมประกอบดวย กระดาษฟลิปชารท กรรไกร ปากกาเคมี 

ไมบรรทัด ดินสอ ยางลบ สี  

  4. ใหผูเรียนชวยกันวาดแผนที่ผูรู โดยเริ่มจาก กำหนดทิศของหมูบาน ตอดวยวาดถนนใน

หมูบาน จากนั้นวาดสถานที่สำคัญในชุมชน เชน วัด โบสถ โรงเรียน บานผูนำชุมชน แหลงเรียนรู ฯ (บานผูรู

ตามประเด็นของแตละโรงเรียน) ช่ือ สกุล ผูรูดานอะไร หญิง ชาย วาดแมน้ำ วาดปา วาดพื้นท่ีทำกินตามลำดับ 

ระบุสถานที่ทางวัฒนธรรมวามีความสำคัญอยางไร ใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการทำ เมื่อวาดเสร็จแลวให

ชวยกันตกแตงตามท่ีชอบ 

  5. ใหแตละกลุมชวยกันสงตัวแทนข้ึนมาจับฉลากใครได 1 ตองเริ่มนำเสนอกอน โดยมีเนื้อหา

ที่จะเปนในการนำเสนอคือ ชื่อกลุม ชื่อหมูบาน แหลงเรียนรู ชื่อสถานที่ทางวัฒนธรรม มีความสำคัญอยางไร

และแผนท่ีนั้นมีประโยชนของตัวผูเรียนและชุมชนอยางไรบาง และลงรายละเอียดตามท่ีไดวาด  

  6. ใหผูเรียนเดินสำรวจพื้นท่ีจริงในชุมชนถามีขอผิดพลาดสามารถปรับแกไดทันทีในแผนท่ีท่ี

ไดวาด 

  7. เมื่อเดินสำรวจเสร็จแลวผูสอนบอกใหผูเรียนนั่งเปนครึ่งวงกลมแลวสรางบรรยากาศการ

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดสะทอนความรูสึกของตนเองโดยมีขอคำถามดังนี้ 

   7.1 ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมแผนท่ีผูรู 

   7.2 ส่ิงท่ีประทับใจ 

   7.3 การนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

   8. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล  

  9. ผูสอนใหผูเรียนทำใบงานที่ 1.3 ระบุความสำคัญของแผนที่อัตลักษณทางวัฒนธรรม ให

ผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาหากผูเรียนตองการความชวยเหลือ  

 

 

  กิจกรรมการเรียนรูระบุความสำคัญของแผนที่อัตลักษณทางวัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่ให

ผูเรียนไดฝกการวาดแผนที่ชุมชนของตนเองเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวาในชุมชนของตนเองนั้นมีแหลงเรียนรู

อะไรบางแตละพื้นที่นั้นอยูตรงไหน ผูรูคือใคร โดยผูเรียนสามารถที่จะระบุไดวาแผนที่นั้นมีความสำคัญและมี

ประโยชนอยางไรบางกับตัวผูเรียนและชุมชนของตนเองเมื่อผูเรียนตองการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมของตนเองก็

สามารถท่ีจะใชแผนท่ีท่ีวาดข้ึนเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูได 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ข้ันสรุปบทเรียน 

19 
หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

อุปกรณ 

 1. กระดาษฟลิปชารท   2. ปากกาเคมี   3. เทปกาว 

4. สี 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูท่ี 1.2 ความสำคัญและประโยชนของแผนท่ี 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 1.3 ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

1. การกำหนดทิศทางของแผนที่ให

ตรงกับความเปนจริง  

2. ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการเดิน

ศึกษาชุมชน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

20 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 1.3  

ระบุความสำคัญของ

แผนท่ีอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม 

การวาดภาพ

แผนท่ี 

1.ใหผูเรียนนำเสนอ

แผนท่ี 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 1.3 เกณฑ 

- วาดภาพส่ือความหมายและ

สามารถอธิบายภาพไดอยาง

ครบถวนให 

 3 คะแนน 

- วาดภาพส่ือความหมายได

แตสามารถอธิบายไดบางสวน

ให 2 คะแนน 

- วาดภาพไดแตไมส่ือ

ความหมายและไมสามารถ

อธิบายไดให 1 คะแนน  

(ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ) 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียนแต

ละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

21 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 



 
 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงาน

สำเร็จ 

   

 

 

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

………………………/…………………………/…………… 

 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

(……………………………………………………………..) 

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

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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ใบความรูท่ี 1.1 ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 อัตลักษณทางวัฒนธรรม หรือ 

วัฒนธรรมรวมของสังคมการเปน “คน

พวกเดียวกัน” “คนบานเดียวกัน” “คน

วัฒนธรรมเดียวกัน” แสดงถึงการยอมรับ

วัฒนธรรมมาเปนอัตลักษณของสวนบุคคล

พรอมกับการยอมรับเขาสูกลุมวัฒนธรรม

นั้นๆ  

 

กระบวนการสรางอัตลักษณ  

: เราเปน “ตัวเรา” ไดอยางไร? 

 
 มนุษยรูจักตัวเองไดเพราะมนุษยมี “ภาษา” 

ภาษาเป นห ัวใจสำค ัญในการสร างต ัวตนและ

วัฒนธรรมของมนุษย เรารับรูสรรพสิ่งในโลกท้ังท่ีเปน

รูปธรรมและนามธรรมไดก็เพราะภาษา เราใหชื่อแก

มัน เชน ตนไม ทุ งหญา นก ดิน ฟา พอ-แม สวย 

อัปลักษณ ดี-เลว เปนตน แมแตมนุษยก็ตองมี ช่ือ

เพื่อใหคนอื่นเรียก ชื่อเปนวัฒนธรรมที่เรากำหนดข้ึน

เพื่อใหรูวา “มีเรา” พรอม ๆ กับ “มีคนอื่น” ช่ือทำให

เรารูวาเราแตกตางจากคนอื่นต้ังแตในระดับครอบครัว 

ชุมชนและสังคม ชื ่อทำใหเราตระหนักถึงตัวตนท่ี

เฉพาะตัว (“ฉันไมเหมือนและไมใชคนอื่น”) นั่นคือ

การสรางอัตลักษณของบุคคล 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.1 

ขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 
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 ตัวอยางลำดบัเหตุการณ 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.2 
ทบทวนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 
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แผนท่ีมีความสำคัญ คือเปนเคร่ืองชวยในการดำเนินงาน หรือประกอบกิจการตางๆ

มนุษยรูจัก ใช แผนท่ีมาต้ังแตโบราณ ประโยชน ของแผนท่ีในสมัยนัน้ คือใชเปน

เคร่ืองแสดงเสนทางเดิน ถ่ินท่ีอยูอาศัย แหลงอาหารในทางภูมิศาสตรถือวาแผนท่ีเปน

ศูนยรวมขอมูลทางภูมิศาสตร มีความสำคัญตอการศึกษาขอมูลเพื่อประโยชนท้ังทาง

เศรษฐกิจ ทางสังคม และทางการเมือง  

 ประโยชนของแผนท่ีผูรู แผนท่ีผูรูเปนตัวสงเสริมกระตุนความสนใจ และ

กอใหเกิดความเขาใจในบทเรียนดีข้ึน ใชเปนแหลงขอมูลของบริบทท่ัวไปของชุมชน 

ใชเปนเคร่ืองชวยแสดงภาพรวมของบานผูรูในชุมชน  

 

ใบความรูท่ี 1.2 ความสำคัญและประโยชนของแผนท่ี 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนท่ีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I ตัวตนและความเก่ียวพัน 
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ตัวอยางแผนที่ชุมชน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 1.3 

ระบุความสำคัญของแผนที่อัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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ระดับ หนวยการ

เรียนรู 

ความคิดรวบยอด ตัวช้ีวัดวิชา

สังคม+สุข

ศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการเรียนรู

ยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

I-YOU ความ

เหมือน

และความ

ตาง 

ความเหมือนและ

ความตางในความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรมสามารถ

ส่ือสารความ

เปนอัตลักษณของ

ตัวเองและ 

เรียนรูเขาใจและ

เคารพอัตลักษณ

ของผูอื่น 

ม.2 

ส 4.1 ม.2/4 

อธิบายความ

คลายคลึงและ

ความแตกตาง

ของวัฒนธรรม

ไทยและ

วัฒนธรรมของ

ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย 

เพื่อนำไปสู

ความเขาใจอัน

ดีระหวางกัน 

พ 2.1 ม.2/1 

วิเคราะห

ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอเจต

คติในเรื่องเพศ 

ม.2 

1.อธิบายผลกระทบ

ของการเปนสังคม

ชาติพันธุนิยมได 

2. อธิบายผลกระทบ

ของการเปนสังคม

ชาติพันธุสัมพันธได 

3. ยกตัวอยางการ

ส่ือสารท่ีนำไปสูการ

ลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

1. ผลกระทบของ

การเปนสังคม 

ชาติพันธุนิยม 

2.ประโยชนของ

การเปนสังคม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

3.การส่ือสารท่ี

นำไปสูการลด

อคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและ

เพศ 

6 1. ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

สังคมชาติพันธุนิยม 

2. สังคมชาติพันธุ

สัมพันธ 

3. การส่ือสารท่ีนำไป 

สูการลดอคติตอ

บุคคล วัฒนธรรม

และเพศ 

1. ผูเรียนสามารถ

อธิบายส่ือสาร 

ผลกระทบของการ

เปนสังคมชาติพันธุ

นิยมได 

2. ผูเรียนสามารถ

อธิบายผลกระทบ

ของการเปนสังคม

ชาติพันธุสัมพันธได 

3. ผูเรียนสามารถ

ยกตัวอยางการ

ส่ือสารท่ีนำไปสู 

การลดอคติตอ 

1. ผูเรียนสามารถ

อธิบาย ส่ือสารข้ันตอน

ของการเปนกลุม 

ชาติพันธุสัมพันธได 

2. ผูเรียนสามารถ

นำเสนอขอมูลการ

ประยุกตใชแนวคิด 

ชาติพันธุสัมพันธและ

ความหลากหลายทาง

เพศท่ียกตัวอยางเปน

ชาติสัมพันธได 

3. ผูเรียนสามารถ

นำเสนอรูปแบบการ

ส่ือสารอยางสันติท่ี

หลากหลายและ

สรางสรรคพรอม

ยกตัวอยางประกอบ 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 

31 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก            จำนวน 6 ช่ัวโมง 

1. อธิบายผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม ได 

2. อธิบายผลประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ได 

3. ยกตัวอยางการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความเหมือนและความตางในความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถ

ส่ือสารความเปนอัตลักษณของตัวเองและเรียนรูเขาใจและเคารพอัตลักษณของผูอื่น 

สาระการเรียนรู 

1. ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม ได 

2. ผลประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ได 

3. การส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

 1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสังคมชาติพันธุนิยมสังคมชาติพันธุสัมพันธ (k)  

2. การส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ (k)  

3. ผูเรียนสามารถอธิบาย ส่ือสาร ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม ได (S) 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายผลประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ได (S) 

5. ผูเรียนสามารถยกตัวอยางการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอ (S) 

6. ผูเรียนสามารถอธิบาย ส่ือสารข้ันตอนของการเปนกลุมชาติพันธุสัมพันธได (A) 

7. ผูเรียนสามารถนำเสนอขอมูลการประยุกตใชแนวคิดชาติพันธุสัมพันธและความหลากหลายทาง

เพศ ท่ียกตัวอยางเปนชาติสัมพันธได (A) 

8. ผูเรียนสามารถนำเสนอรูปแบบการส่ือสารอยางสันติท่ีหลากหลายและสรางสรรคพรอมยกตัวอยาง

ประกอบ (A) 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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ความเหมือนและความตาง 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยมได 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยมได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เห็นถึงความแตกตางของแตละบุคคล 

 2. เขาใจในความเหมือนและความตางของแตละบุคคล 

 3. เขาใจผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. ผูสอนมีสีใหผูเรียนจับฉลากเพื่อแบงกลุม คนท่ีจับไดสีเดียวกันใหอยูดวยกัน 

  2. ผูสอนใหแตละกลุมสงตัวแทนขึ้นมาจับฉลากโดยมีหัวขอวัฒนธรรมคือ จักสาน ทอผา     

เตหนา ขาวมง อาหาร พืชผัก  

  3. ใหแตละกลุมบอกวาวัฒนธรรมไดรับคืออะไร แลวคิดวามีความสำคัญกับกลุมเราหรือไม 

ถามีโอกาสอยากเขารวมวัฒนธรรมนั้นหรือไม 

  4. ผูสอนสรุปเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเรียนรู เรื่องผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม โดย

ถามผูเรียนวา รู สึกอยางไรจากที่ทำกิจกรรม ตอนท่ีไดรับวัฒนธรรมนั้นเรามองวาอยางไร มีความอคติตอ

วัฒนธรรมนั้นหรือไมอยางไร (เหตุการณเหลานี้เปนปจจัยหนึ่งที่นำไปสูผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุ

นิยม) ท่ีเราจะเรียนรูกันในวันนี้ 

 

 

  1. ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมที่แบงกันไว แลวผูสอนชี้แจงขั้นตอนของการเรียนรู และอธิบาย

เรื่องท่ีจะเรียนรูโดยใช ใบความรูท่ี 2.1 ผลกระทบของการเปนชาติพันธุนิยม เสร็จแลวผูสอนสรางบรรยากาศ

การเรียนรูโดยการเปดดนตรีท่ีสนุกในการเรียนรูใหกับผูเรียน  

  2. ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามคำส่ังของผูสอนโดยการจับกลุมตามคำบอกของผูสอน ดังนี้ 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (10 นาที) 

ข้ันสอน(40 นาที) 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 33 



 
 

 

 

ลำดับท่ี คำถาม 

1 ผูเรียนคิดวาวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมมีความเทาเทียมกัน  ใช ไมใช อื่นๆ 

2 ผูเรียนคิดวาเพศวิถีจะตองเปนเพศหญิงและเพศชายเทานั้น  ใช ไมใช อื่นๆ 

3 ผูเรียนคิดวาการซื้อของในเซเวน ดีกวารานคาท่ัวไป ใช ไมใช อื่นๆ 

4 ผูเรียนคิดวาผูหญิงตองทำงานบานเทานั้น  ใช ไมใช อื่นๆ 

5 ผูเรียนคิดวาโทรศัพท I phone ดีกวาโทรศัพทยี่หออื่นๆ ใช ไมใช อื่นๆ 

6 ผูเรียนคิดวาการทำงานระบบราชการดีกวาการทำงานเอกชน  ใช ไมใช อื่นๆ 

7 ผูเรียนคิดวาระบบการศึกษาของเอกชนดีกวารัฐบาล  ใช ไมใช อื่นๆ 

8 ผูเรียนคิดวาสังคมปจจุบันทุกคนตองเลน Facebook  ใช ไมใช อื่นๆ 

9 ผูเรียนคิดวาการแตงกายดวยชุดชนเผานั้นไมทันสมัย  ใช ไมใช อื่นๆ 

10 ผูเรียนคิดวาอาชีพหมอดีกวาอาชีพอื่น  ใช ไมใช อื่นๆ 

  3. เมื่อจับกลุมกันไดแลว ผูสอนถามเหตุผลของผูเรียน เชน ทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะอะไร 

เรามีวิธีการปองกันไมใหตัวเองเปนชาติพันธุนิยมไดหรือไม โดยผูสอนจะสุมถามขอละ 1-2 กลุมตามความ

เหมาะสม เม่ือสุมถามเสร็จแลวสามารถเริ่มคำถามขอตอไปไดเลย (ทำแบบนี้จนกวาจะครบทุกคนถาม) 

  4. ผูสอนใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมแลวใหผูเรียนสะทอนส่ิงท่ีไดเรียนรูโดยใชแนวคำถามชวนคุย

ดังนี้  

   4.1 ผูเรียนรูสึกอยางไรจากท่ีไดทำกิจกรรม 

   4.2 กิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูมีประโยชนกับตัวผูเรียนอยางไรบาง 

   4.3 ผูเรียนเขาใจเขาใจผลกระทบของการเปนชาติพันนิยมอยางไร 

พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมทุกคนโดยไมบังคับ (ผูสอนใหผูเรียนยืนเปนวงจากนั้นใหผูเรียนนับเลข 

แตเลข 3 7 และ 9 ใหตบมือ ผูเรียนคนไหนทำผิดใหนำเสนอ) 

  5. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

  6. ผูสอนใหผูเรียนทำใบงานท่ี 2.1 ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม จากนั้นอธิบาย

วิธีการทำ ในระหวางท่ีทำแบบฝกหัดผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย 

  7. เมื่อผูเรียนทำเสร็จแลวใหจับคูและแลกเปล่ียนกับเพื่อนถึงคำตอบท่ีไดเขียนโดยไมใหแกไข 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 34 



 
 

 

  

 

 

  ผูสอนไดสรุปกระบวนการเรียนรู ผลกระทบของการเปนชาติพันธุนิยม ดังนี้  

 1. กิจกรรมการเรียนรูผลกระทบของการเปนชาติพันธุนิยมเปนกิจกรรมหนึ่งที ่ใหผู เรียน 

เห็นถึงพฤติกรรมทางสังคมท่ีมีความเหมือนและความตางอยูในชีวิตประจำวันของผูเรียนท่ีจะนำไปสูผลกระทบ

ของการเปนชาติพันธุนิยม ชาติพันธุนิยมเปนกลุมคนท่ีมองวาวัฒนธรรมของตนเองนั้นดีและมีคุณคาโดยมองวา   

วัฒนธรรมอื่นนั้นดอยกวาวัฒนธรรมของตนเอง โดยผูสอนยกตัวอยางตามคำถามที่ไดเรียน เชน คนสวนมาก

มองวาการทำงานระบบราชการนั้นดี เปนงานท่ีมั่นคง มีสวัสดิการท่ีดี และมองวาการทำงานเอกชนเปนงานท่ี

ไมมั่นคง สงผลกระทบทำใหเกิดการแขงขันท่ีสูงในการสอบเขารับราชการและมีการใชเสนสายในสังคมมากข้ึน 

 2. ประโยชนของการเขาใจผลกระทบของการเปนชาติพันธุนิยม ทำใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจ เปดใจท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมอื่น และตระหนักถึงผลกระทบของการเปนชาติพันธุนิยมมากข้ึน  

อุปกรณ 

 ดนตรีบรรเลงประกอบ 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรู 2.1 ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 2.1 ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

ข้ันสรุปบทเรียน 

ไมควรใชคำส่ังท่ีเปนเรื่อง 

ออนไหว 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 35 



 
 

 

การวัดและประเมินผล  

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปน

สังคมชาติพันธุนิยม 

การตอบ

คำถาม 

1. ใหผูเรียน

แลกเปล่ียนคำตอบ

กับเพื่อน 

2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.1 เขียนคำตอบไดครบถวน

สมบูรณและสามารถอธิบาย

ไดให 3 คะแนน 
 

เขียนคำตอบไมไดครบถวน

แตสามารถอธิบายได 

ให 2 คะแนน 
 

เขียนคำตอบไมครบแตไม

สามารถอธิบายไดให 

1 คะแนน 
 

ไมเขียนคำตอบให  

0 คะแนน 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียน

แตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

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

………………………/…………………………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 อธิบายประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ได 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ได 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทราบเหตุผลของความแตกตางในการใชชีวิตประจำวัน 

2. เขาใจและสามารถอยูรวมกับผูอื่นท่ีมีความแตกตางได 

3. เขาใจประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

   1. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนทีม ทีมละ 5-10 คน และแจกกระดาษ A4 ใหกับแตละกลุม 

  2. ใหผูเรียนกอดคอกัน แตละทีมจะตองยืนอยูบนกระดาษ A4 แผนเล็ก ๆ เทานั้น หามมี

อวัยวะสวนใดแตะพื้นดานนอกเปนอันขาด 

  3. แตละรอบ กระดาษ A4 จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ คนในทีมตองชวยกันพยุงตัวใหอยูใน

กระดาษ A4 ใหได ทีมไหนอยูรอดเปนทีมสุดทายจะเปนฝายชนะ 

  4. ผูสอนสรุปกิจกรรมนำเขาสูบทเรียนเรื่อง ผลกระทบที่สงผลตออคติตอบุคคล วัฒนธรรม 

โดยใช ใบความรู 2.2 ประโยชนของการเปนชาติพันธุสัมพันธ ผูสอนถามผูเรียนวาจากที่ไดทำกิจกรรมผูเรยีน

รูสึกอยางไร เห็นอะไรจากกิจกรรม ถาเราเขาใจในความเหมือนความตางและประโยชนของมันจะทำใหเรา

สามารถชนะเพื่อนได ซึ่งตรงกบัเนื้อหาท่ีเราจะเรียนในวันนี้  

 

 

  1. ผูสอนใหผูเรียนนับ 1-3 เพื่อแบงกลุม ผูสอนใหคนท่ีนับเลขเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน 

  2. ผูสอนแจกอุปกรณใหกับผูเรียนแตละกลุมประกอบดวย เกมบันไดงูชาติพันธุจังหวัดตาก 

กระดาษ A4 และหนังสือท่ีมีเลขหนา 1 เลม แทนลูกเตา 

  3. ผูสอนใหผูเรียนพับกระดาษ A4 เปนรูปอะไรก็ไดที่สื่อถึงความตนเอง พรอมกับอธิบาย

วิธีการเลนใหกับผูเรียน 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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3.1 วิธีการเลนเกมบันไดง ู

    3.1.1 ใหผูเลนทอยลูกเตา หรือเปดหนังสือเรียนท่ีมีตัวเลข 

    3.1.2 ใหผูเลนเดินไปตามชอง ตามแตมบนลูกเตา หรือตัวเลขท่ีได  

    3.1.3 หากตกชองท่ีมีเลขท่ีไมมีคำส่ัง ใหผูเลนจับการดการเรียนรูวัฒนธรรม

และอานใหเพื่อนภายในกลุมฟง 

    3.1.4 หากตกชองท่ีมีคำส่ัง โดยชองท่ีมีคำส่ังจะไมมีตัวเลขแตจะมีภาพและ

คำสั่งใหปฏิบัติตามที่เขียนไว ผลัดกันทำเชนนี้จนกวาจะไปถึงเสนชัย คือ การอยูรวมกันอยางสันติบนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

  4. ผูสอนใหแตละกลุมเปายิ้งฉุบคนที่ชนะใหเริ่มเลนกอน จากนั้นคอยใหคนที่แพเลนถัดไป

และใหทำตามกติกาที่ไดกำหนดไวเลนจนกวาจะมีผูชนะ เมื่อไดผูชนะของแตละกลุมแลวใหผูชนะของแตละ

กลุมมาแขงกันอีกทีจนกวาจะไดผูชนะ 

  5. เมื่อเลนเสร็จแลวผูสอนใหทุกคนนั่งเปนวงกลม จากนั้นถามผูเรียนโดยใชวิธีการสุมถามโดย

มีคำถาม คือ จากกิจกรรมผูเรียนเห็นอะไรบาง ในจังหวัดตากมีกี่ชาติพันธุ แตละชาติพันธ ุมีความเหมือนและ

ความตางกันอยางไร จากกิจกรรมผูเรียนคิดวาตนเองมีความเหมือนและความตางของชาติพันธุและเพศอื่น ๆ

อยางไร ผูเรียนคิดวาตนเองเปนชาติพันธุนิยมหรือชาติพันธุสัมพันธ ผูเรียนคิดวาการเปนชาติพันธุสัมพันธมี

ประโยชนกับเราอยางไรบาง 

  6. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

  7. ผูสอนใหผูเรียนทำ ใบงานที่ 2.2 ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ จากนั้น

อธิบายวิธีการทำ ในระหวางท่ีทำแบบบฝกหัดผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย 

 

 

 ผูสอนไดสรุปกระบวนการเรียนรูประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ดังนี้  

 เกมบันไดงูชาติพันธุจังหวัดตาก เปนกิจกรรมหนึ่งที่สะทอนใหผูเรียนสามารถมองเห็นความเหมือน

ความตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยูในพื้นที่จังหวัดตาก อีกทั้งยังเปนสื่อที่ใหผูเรียนไดเรยีนรู

เกี่ยวกับชาติพันธุ ชาติพันธุนิยมคือ คนที่รูและเขาใจในวัฒนธรรมตนเองและคิดวาวัฒนธรรมของตนเองนั้นดี

ท่ีสุด สวนคนท่ีเปนชาติพันธุสัมพันธท่ีคิดวาวัฒนธรรมของตนเองนั้นดีแตไมปดกั้นตัวเองท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรม

อื่น ๆ ถาผูเรียนเปนชาติพันธุสัมพันธจะทำใหผูเรียนนั้นไมมีอคติตอบุคคลและวัฒนธรรมและไมกอใหเกิดความ

แตกแยก 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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สื่อการเรียนรู 

 ใบความรู 2.2 ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 2.2 ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. คำถามควรเหมาะกับบริบทผูเรียน 

2. ในชวงแลกเปล่ียนความคิดเห็นควร

เปนคำถามท่ีไมกระทบตอจิตใจของ

ผูเรียน 
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การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปน

สังคมชาติพันธุสัมพันธ 

การตอบ

คำถาม 

1.ใหผูเรียนเขียน 

ประโยชนของการ

เปนชาติสัมพันธ 

ใบงานท่ี 2.2 เกณฑ 

เขียนคำตอบไดครบถวน

สมบูรณและสามารถ

อธิบายได ให 3 คะแนน 

เขียนคำตอบไมได

ครบถวนแตสามารถ

อธิบายได ให  2 คะแนน 

เขียนคำตอบไมครบแต

ไมสามารถอธิบายได ให 

1 คะแนน 

ไมเขียนคำตอบให  0 

คะแนน 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียน

แตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงาน

สำเร็จ 

   

 

 

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

………………………/…………………………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

  

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 ยกตัวอยางการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 1. การส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

 2. การส่ือสารท่ีนำไปสูการสรางอคติตอบุคคลและวัฒนธรรม 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ใหผูเรียนฝกทักษะการเปนผูพูดและผูฟงท่ีดี 

2. เขาใจการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

1. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนแถวตอนลึกกลุมละ 4-5 ข้ึนอยูกับจำนวนผูเรียน 

  2. ใหทุกคนหันหนาไปทางหางแถว สวนหัวแถวจะถูกกำหนด ใหทำทาทางตามคำบอก 

  3. ผูเลนหัวแถวสะกิดใหผูเลนคนตอไปหันหนามาเพื่อสอนทาใหผูเลนคนท่ี 2 รู 

  4. ผูเลนคนท่ี 2 ก็จะสะกิดเรียนผูเลนคนตอไปใหหันมาทำทาตามตองการ ทำเชนนี้ไปจนถึง

หางแถว 

  5. ผูเลนคนสุดทายวิ่งออกมาหนาแถว พรอมท้ังพูดช่ือคำท่ีไดรับจากทาใบนั้น กลุมไหนทำได

ถูกตองหรือใกลเคียงมากท่ีสุดถือวาชนะ 

  6. ผูสอนสรุปกิจกรรมการนำเขาสูบทเรียน โดยถามผูเรียนวาจากที่ทำกิจกรรมผูเรียนรูสึก

อยางไร ผูเรียนเห็นอะไรบาง ผูเรียนคิดวาในการทำกิจกรรมมีการใชทักษะการส่ือสารดานใดบาง ใหผูเรียนได

ตอบ ซึ่งตรงกับเนือ้หาท่ีเราจะไดเรียนในวันนี้คือ การส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ 

ถาเรามีทักษะการส่ือสารท่ีดีอาจชวยลดเกิดการอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศได 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 47 



 
 

 

 

 

  1. ผูสอนใหผูเรียนนั่งตามกลุมท่ีไดแบงกันไว (นั่งเปนวงกลมหันหนาเขาหากัน) 

  2. ผูสอนอธิบายเรื่องการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดการอคติ โดยใชใบความรูท่ี 2.3  

  3. ผูสอนแจกกระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี ใหกับผูเรียนแตละกลุม 

  4. ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมลองเขียนรูปแบบการสื่อสารที่นำไปสูการลดการอคติที่ผูเรียน

รูจักวามีกี่วิธีแตละวิธีเปนอยางไร  

  5. ผู สอนใหแตละกลุมนำเสนอรูปแบบการสื่อสารที ่ไดเขียน พรอมยกตัวอยางทาทาง

ประกอบอยางสรางสรรค 

 6. ผูสอนใหผูเรียนแลกเปล่ียนความรูสึกและส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมโดยใชคำถาม ดังนี้  

6.1 ผูเรียนมีความรูสึกอยางไรท่ีไดทำกิจกรรม 

6.2 ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรม 

6.3 การส่ือสารท่ีดีเปนประโยชน กับตัวเรา และคนอื่นอยางไร 

  7. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล 

  8. ผูสอนใหผูเรียนทำใบงานที่ 2.3 การสื่อสารที่นำไปสูการลดอคติตอบุคคลวัฒนธรรมและ

เพศ จากนั้นอธิบายวิธีการทำ ในระหวางท่ีทำแบบฝกหัดผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย 

  9. เมื่อผูเรียนทำเสร็จแลวใหจับคูและแลกเปล่ียนกับเพื่อนถึงคำตอบท่ีไดเขียนโดยไมใหแกไข 

 

 

     

 ผูสอนไดสรุปกระบวนการเรียนรูการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคลวัฒนธรรมและเพศ ดังนี้  

 1. กิจกรรมการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดการอคติ เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสะทอนใหผูเรียนสามารถ

มองเห็นรปูแบบการส่ือสารท่ีนำไปสูการลดการอคติโดยผูสอนยกตัวอยาง เรื่องราวท่ีผูเรียนไดนำเสนอท่ีอยูใน

ชุมชน ใหผูเรียนรูถึงขอดีของการส่ือสารคือเราตองมีความเปนมิตรจะแสดงออกผานน้ำเสียงและสีหนา หากคู

สนทนารูสึกถึงความเปนมิตรเขาจะเปดใจท่ีจะรับฟง และใหเกียรติคูสนทนา เชน สบตา ต้ังใจฟง  ถาเรามีการ

สื่อสารที่ไมดี เชน การตะคอก การใสราย หรือนินทา เปนปจจัยที่นำไปสูความขัดแยงและกอใหเกิดความ

รุนแรงและการอคติได  ดังนั้นหากเรามีการสื่อสารที่ดีก็อาจนำไปจะนำไปสูการลดการอคติและสามารถอยู

รวมกันได 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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2. ประโยชนของการเขาใจในการสื่อสารที่นำไปสูการลดการอคติจะทำใหผูเรียนเขาใจและมีวิธีการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายโดยไมกอใหเกิดความอคติ 

อุปกรณ 

1. กระดาษฟลิปชารท 

 2. ปากกาเคมี 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูท่ี 2.3 การส่ือสารท่ีนำไปสูการลดการอคติ 

 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 2.3 การส่ือสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคลวัฒนธรรมและเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

1. คำถามตองไมออนไหวเกินไปและตอง

คำนึงถึงวัยของผูเรียนดวย 

2. การรักษาเวลาในการพูดคุยแลกเปล่ียน 

3. กำชับเรื่องกติกาวาเวลาอีกคนหนึ่งพูด

ใหอีกคนหนึ่งฟงเทานั้นคำถามชวนคุยเพื่อ

ถอดบทเรียน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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การวัดประเมินผล  

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.3 

การส่ือสารท่ีนำไปสูการ

ลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

การตอบ

คำถาม 

1.ใหผูเรียน

แลกเปล่ียนคำตอบ 

กับเพื่อน 

2.ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.3 เขียนคำตอบไดครบถวน

สมบูรณและสามารถอธิบายได 

ให 3 คะแนน 
 

เขียนคำตอบไมไดครบถวนแต

สามารถอธิบายได ให  2 

คะแนน 
 

เขียนคำตอบไมครบแตไม

สามารถอธิบายได 

ให 1 คะแนน 
 

ไมเขียนคำตอบให  0 คะแนน 

ใบงานท่ี 2.3 การส่ือสาร

ท่ีนำไปสูการสรางอคติ

ตอบุคคลและวัฒนธรรม 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียนแต

ละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงาน

สำเร็จ 

   

 

 

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

………………………/…………………………/…………… 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

  

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.3 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 1 ช่ัวโมง 

 อธิบายข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 การประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เรียนรูความเหมือนและความตางของวัฒนธรรม 

 2. เพื่อเรียนรูข้ันตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

1. ใหผูเรียนยืนเปนวงกลม ผูสอนนำภาพวัฒนธรรม เชน เครื่องดนตรีเตหนา จักสาน ทอผา 

รำตง ระบำเกลียวเชือก ฯลฯ วางไวตรงกลางวง 

  2. ใหผูเรียนหยิบภาพวัฒนธรรมมาคนละ 1 ภาพ จากนั้นผูสอนถามคำถามผูเรียนดังนี้ 

   2.1 ภาพนี้คือภาพอะไร 

   2.2 ภาพท่ีไดในวัฒนธรรมของตนเองมีหรือไม ถามีเหมือนหรือตางจากเราอยางไร 

   2.3 วัฒนธรรมในภาพมีคุณคาอยางไรบาง 

   2.4 ภาพวัฒนธรรมท่ีเราไดนั้นมีวิธีการข้ันตอนการทำ/สรางอยางไร 

  3. ผูสอนอธิบายเช่ือมโยงเรื่องความเหมือนและความตางของประเด็นทางวัฒนธรรม 

 

 

  1. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน ตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน โดยใน

กลุมจะตองมีท้ังผูหญิงและผูชาย   

2. ผู สอนแจกกระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี ใหแตละกลุม จากนั้นผู สอนอธิบายความ

เหมือนความตางโดยใชใบความรูท่ี 2.4 ความเหมือนความตางของชาติพันธุ 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
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3. ผูสอนใหโจทยแตละกลุมในการคิดและเขียนความเหมือนและความตางของประเด็นทางวัฒนธรรม 

และปจจัยท่ีนำไปสูการอคติทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

โรงเรียน ประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นความเหมือนและความตาง 

โรงเรียนบานหวยกระทิง  

โรงเรียนตชด. ทานผูหญิงมณีนุตร  

เตหนา 1. อุปกรณในการทำเตหนา 

2. รูปทรงของเตหนา 

3. วิธีการเลน 

4. เสียง 

5. โอกาสในการใช 

โรงเรียนบานปาไรเหนือ 

โรงเรียนบานแมกึ๊ดสามทา 

พืชผักพื้นบาน 1. เมล็ดพันธุ 

2. วิธีการปลูก 

3. การดูแลรักษา 

4. การเก็บเกี่ยว 

5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

โรงเรียนบานส่ีหลัง  

โรงเรียนสามหมื่น หองเรียนสาขา

บานหวยขนุน  

Morning Glory School 2 

จักสาน-ทอผา 1. อุปกรณในการทอผาและจักสาน 

2. วิธีการทอ/วิธีการจักสาน 

3. ลายผา/ลวดลาย 

4. การดูแลรักษา 

5. โอกาสในการใช 

โรงเรียนบานพะเดะ ระบำเกลียวเชือก 1. อุปกรณ 

2. ดนตรีประกอบ 

3. ทาเตน 

4. เครื่องแตงกาย 

5. โอกาสในการเลน 

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ขาวมง 1. เมล็ดขาว 

2. พื้นท่ีปลูก 

3. วิธีการปลูก 

4. การเก็บเกี่ยว 

5. พิธีกรรมกินขาวใหม 

  

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 
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Morning Glory School1 

 

อาหารและขนมพื้นบาน 

1.วัตถุดิบ 

2. อุปกรณ 

3. วิธีการทำ 

4. รูปทรง/สี/รสชาติ 

5. โอกาสในการทำ 

ศูนยการเรียนรู ซูแมคี รำตง-รำกระทบไมไผ-ฮิปฮอป 1. อุปกรณ  

2. การแตงกาย 

3. ทาเตน 

4. ดนตรีประกอบ 

5. โอกาสในการเลน 

โรงเรียน ตชด. บานถ้ำเสือ หองภูมิปญญา 1. อุปกรณท่ีจัดวาง 

2. รูปแบบในการจัดวาง 

3. ส่ือในการเรียนรูหองภูมิปญญา 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

5. โอกาสในการเรียนรู 

   

          4. ผูสอนใหผูเรียนสงตัวแทนนำเสนอประเด็นความเหมือนความตางทางวัฒนธรรมวามีความ

เหมือนและตางจากของพื้นที่อื่นอยางไร และวิธีการทำ/ประกอบสรางของตนเองนั้นมีความเหมือนหรือ

แตกตางจากพื้นท่ีอื่นอยางไร 

  5. ผูสอนใหผูเรียนนั่งเปนวงกลมแลวใหผูเรียนสะทอนส่ิงท่ีไดเรียนรูโดยใชแนวคำถามชวนคุย

ดังนี้  

   5.1 ผูเรียนรูสึกอยางไรจากท่ีไดทำกิจกรรม 

   5.2 กิจกรรมที่ผู เร ียนไดเร ียนรู แสดงใหเห็นถึงความเหมือนและความตางตาม

ประเด็นวัฒนธรรมอยางไรบาง 

   5.3 ยกตัวอยางความเหมือนความตางประเด็นทางวัฒนธรรมของตนเอง 

 6. ผูสอนบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

 7. ผูสอนใหผูเรียนทำ ใบงานที่ 2.4 ความเหมือนและความตางของประเด็นทางวัฒนธรรม 

จากนั้นอธิบายวิธีการทำ ในระหวางท่ีทำแบบฝกหัดผูสอนเดินดูและคอยใหคำปรึกษาผูเรียนเมื่อมีขอสงสัย 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 
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 ผูสอนสรุปกระบวนการเรียนรูความเหมือนความตางทางวัฒนธรรมเปนกิจกรรมหนึ่งใหผูเรียนเขาใจ

ในความเหมือนและความตางของวัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรมอื่นๆ โดยผูสอนยกตัวอยางประเด็นทาง

วัฒนธรรม พืชผักพื้นบาน แตละพื้นที่นั้นจะมีรูปแบบ การปลูก การประกอบสรางแตกตางกันออกไป หาก

ผูเรียนเขาใจความเหมือนและความตางของการประกอบสรางทางวัฒนธรรมจะทำใหผูเรียนตระหนักและเห็น

ความสำคัญของวัฒนธรรมมากข้ึน 

อุปกรณ 

 1. กระดาษฟลิปชารท   2. เทปกาว   3. ปากกาเคม ี

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูท่ี 2.4 ความเหมือนความตางของชาติพันธุ 

ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 2.4 ความเหมือนและความตางของประเด็นทางวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ไมควรใชประเด็นความเหมือนและความตาง 

ท่ีเปนประเด็นออนไหวท่ีมีผลตอความรูสึก  



 
 

 

 

การวัดและประเมินผล  

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 2.4 

ความเหมือนและความ

ตางของประเด็นทาง

วัฒนธรรม 

การตอบ

คำถาม 

1. ใหผูเรียนแลกเปล่ียน

คำตอบกับเพื่อน 

2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 2.4 เขียนคำตอบไดครบถวนสมบูรณ 

และสามารถอธิบายได ให 3 คะแนน 
 

เขียนคำตอบไมไดครบถวนแต

สามารถอธิบายได ให  2 คะแนน 
 

เขียนคำตอบไมครบแตไมสามารถ

อธิบายได ให 1 คะแนน 
 

ไมเขียนคำตอบให  0 คะแนน 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียน

แตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึก

การสังเกต

พฤติกรรม

ผูเรียน

รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล) 
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หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนและทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

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

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

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

(……………………………………………………………..) 

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

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 61 ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 ชาติพันธุนิยม หรือ Ethnocentrism  หมายความวา ทัศนคติที่เชื่อวาวัฒนธรรมของตัวเองเปนใหญ 

คือ ความเช่ือท่ีวากลุมชาติพันธุของตัวเองมีวัฒนธรรมท่ีดีกวาของคนชาติอื่นหรือวัฒนธรรมของคนชาติอื่นๆ ซึ่ง

จะใหความหมายในความรูสึกของการดูถูกเพราะเช่ือวาวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุของตัวเองเปนส่ิงท่ีถูกตอง

และวัฒนธรรมของกลุมชาติอื่นท่ีทำแตกตางไปจะผิดหมด โดยแบงเปนสามรูปแบบดังนี ้

 เกิดการปฏิเสธ Denial การปฏิเสธสามารถเกิดข้ึนไดเมื่อวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  

ถูกกันออกไป ในกรณีท่ีมีการปฏิสัมพันธและการติดตอกัน 

  เกิดการตอตาน Resistance บุคคลประเภทท่ีสองนี้สังเกตเห็นความแตกตางแตมองวาความแตกตาง

เปนส่ิงท่ีคุกคามหรือนากลัว 

 เกิดการลดทอน Minimization ประเภทสุดทายของชาติพันธุนิยม คือ ความพยายามท่ีจะรักษาความ

แตกตางของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของตนเองโดย ซอน ความแตกตางและเนนความเหมือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรูท่ี 2.1 ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.1 

ผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม 
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ชาติพันธุ สัมพันธ หมายถึงคนที่ร ู ในเรื ่องความแตกตางทางวัฒนธรรมและมีความออนไหวตอ

วัฒนธรรมอื่น แตในขณะเดียวกันก็สามารถแยกแยะและสรางระยะกับบริบททางวัฒนธรรมทุก ๆ  วัฒนธรรม

หรือแมแตของตนเองดวย กลาวคือเปนบุคคลท่ีเขาใจในวัฒนธรรมของตนเองอยางดีแตไมปดกั้นตัวเองท่ีจะคิด

ใครครวญวัฒนธรรม คานิยมและมุมมองที่มีตอโลกของตนเองใหเปนอิสระจากบริบททางวัฒนธรรมอื่นบุคคล

นั้นเปนสวนหนึ่งของบริบททางวัฒนธรรมของตนเองและก็เปนอิสระจากบริบททางวัฒนธรรมของตนเองดวย

เชนกัน 

ประโยชนของการเปนชาติพันธุสัมพันธ สามารถแบงไดดังนี ้

 1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ ประวัติความเปนมา และความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุท้ัง

ในดานทฤษฎีและปฏิบัติ 

 2. มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหพัฒนาการของความสัมพันธทางชาติพันธุ ความขัดแยง 

และการพัฒนาโดยสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและภูมิปญญาทองถ่ินใน

การวิจัย วิเคราะห มีการแกไขปญหาอยางเปนระบบอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. สามารถสรางองคความรูดานชาติพันธุ สัมพันธ และสามารถเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู กับ

นักวิชาการ ผูกำหนดนโยบาย ปราชญชาวบาน เพื่อกอใหเกิดความเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม 

แสวงหาการดำรงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม คำนึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรูท่ี 2.2 ประโยชนของการเปนชาติพันธุสัมพันธ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.2 

ประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสมัพันธ 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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ประเภทของการสื่อสาร 

เมื่ออยูรวมกันต้ังแตสองคนข้ึนไป เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกัน โดยสามารถแบงรออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. Direct Communication การสื ่อสารแบบบตรงไปตรงมา เนนคำพูดที่กระชับ ตรงประเด็น 

มุงเนนความตองการหรือเปาหมายเปนหลัก (focus on target) 

2. Indirect Communication การสื่อสารทางออม มักเริ่มตนดวยการทักทาย พูดจาปราศรัยเรื่อง

ท่ัวไปกอน แลวคอยๆโนมเขาหาประเด็นท่ีตองการส่ือสาร วิธีการนี้ใหความสำคัญกับความสัมพันธระหวางคนท่ี

ส่ือสารกัน (focus on relation) 

แตขณะเดียวกันเมื่อคนเราอยูรวมกันในสังคมท่ีกวางข้ึน ยอมมีวิธีการส่ือสารและรูปแบบบการส่ือสารท่ี

หลากหลายมากขึ้น ปจจัยที่สงผลตอความแตกตางของรูปแบบบการสื่อสาร อาจขึ้นอยูกับสถานการณ หรือ

กาลเทศะ บุคลิกของแตละคน หรือพื้นหลังของวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกัน รวมท้ังเจตนาในการส่ือสาร

นั้นๆดวย เชนตองการสื่อสารเพื่อใหไดสิ่งที่ตนตองการ, เพื่อสรางความเขาใจ, เพื่อสรางความสัมพันธ หรือ

ส่ือสารเพื่อแสดงอำนาจ เปนตน โดยสรุปได 9 ประเด็นหลัก ไดแก 

1. Self-Approving ม่ันใจตนเอง  

เปนบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง เชื่อมั่นในความรูความสามารถของตนเอง  เปนคนกลา

ตัดสินใจ ชอบเปนผูนำ เปนคนพูดตรงไปตรงมา  แตอาจไมชอบรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

2. Aggressive Communication สื่อสารแบบบกาวราว ดุดัน 

คนประเภทนี้ใชคำพูดสั้นๆ กระชับแตดุดัน บางครั้งก็เปนการแสดงออกแบบบบกาวราวเมื่อไมพอใจ 

หรือเห็นวาความคิดของตนเองถูกกวา ตองการเอาชนะและไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได  

3. Talkative-Dramatic คนชางพูด  

เปนคนที่ใชคำพูดในการสื่อสารเปนหลัก ชางพูด หรือพูดมาก เจาบทเจากลอน  ชักแมน้ำทั้งหามาพูด 

หรือบางทีก็อาจจ้ำจ้ีจ้ำไชจนคนอื่นรำคาญ แตหากพูดโดยไมใชอารมณ ก็จะเปนคนท่ีส่ือสารทางออม สามารถ

สรางความสัมพันธกับผูอื่นได 

4. Helping ชวยเหลือเก้ือกูล   

เปนประเภทที่รักษาน้ำใจฝายตรงขามกอน ดวยการอาสาใหความชวยเหลือ ใหความรวมไมรวมมือกับ

ผูอื่น คนประเภทนี้มักเปนท่ีรักใคร ใครๆก็อยากคบหาสมาคม 

 

ใบความรูท่ี 2.3 การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดการอคติ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.3 

การสื่อสารที่นำไปสูการลดอคตติอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
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5. Altruistic เห็นแกผูอื่น   

คนประเภทนี้รับฟงความเห็นและความตองการของผูอื่นเปนหลัก มีความเสียสละสูงในสังคมแตบางครั้ง

อาจเปนคนไมกลาแสดงออกและอาจถูกเอาเปรียบไดเพราะเอาแตยอมคนอื่น 

6. Needy-Dependent แลวแตผูอื่น 

ไมกลาตัดสินใจ ไมมีความมั่นใจในตนเอง ตองคอยปรึกษาและขอความเห็นจากผูอื่นตลอดเวลา 

7. Assertive - Controlling แนวแน- ชอบออกคำสั่ง 

มีคนที่มีความคิดแนวแน แตชอบออกคำสั่งตอผูอื่น มีความเปนผูนำ แตถามากไปก็จะกลายเปนคนบา

อำนาจ ตองการส่ือสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือส่ิงท่ีตนเองตองการ 

8. Distance รักษาระยะหาง 

ตองศึกษาหาขอมูลกอนที่จะสื่อสารกับผูอื่น หรือเปนคนที่มักถอยออกหางจากกลุมหรือวงสนทนาเมื่อ

เห็นวาเริ่มมีความขัดแยง หรือไมเอาดวยเลยหากความเห็นไมตรงกันเปนตน 

นอกจากแปดขอที่กลาวมาแลว ยังมีอีกหนึ่งการสื่อสาร คือ Body expression การแสดงออกทางกาย 

หรือภาษากาย สามารถสื่อสารไดหลายรูปแบบบ ทั้งอารมณ ความรูสึก เชน ยิ้ม  หัวเราะ หรือปรบมือ เม่ือ

ชอบหรือเห็นดวย  หรือแสดงออกถึงความไมพอใจดวยการทำทาสัญลักษณตางๆ เชน ชูกำปน ทำทามือปาด

คอ หรือการชูนิ้วกลางแบบบฝรั่งเปนตน รวมถึงการเงียบใสคูสนทนา ก็ถือเปนการส่ือสารชนิดหนึ่งดวยเชนกัน 

ท้ังนี้คนเราอาจมีบุคลิกในการส่ือสารไดหลายรูปแบบบในคนเดียวกัน หรืออาจนอกเหนือจากท่ีกลาวมาก็ได  

 

การสื่อสารท่ีนำไปสูการลดการอคติ มีรูปแบบดังตอไปนี ้

1. การเปนผูฟงที่ดี การฝกเปนผูฟงที่ดี เปนวิธีที่ดีที่สุดในการฝกสื่อสาร หากเราฝกฟง โดยการมีสติ 

อยูกับปจจุบัน ตั้งใจฟงคนตรงหนาอยางตั้งใจ และจริงใจ ไมพูดแทรก จะทำใหคูสนทนารูสึกวาเราใสใจ และ

อยากท่ีจะเลา และเราเองก็จะรับรูสารสำคัญท่ีเขาตองการส่ือ  

2. การเปดใจ การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ ้นไดนั้น เราตองเปดใจที่จะรับฟงมุมมองหรือความคิดเห็นท่ี

แตกตางกัน 

3. การถามคำถาม เปนการแสดงถึงความสนใจในการฟง และชวยในการเช็คความเขาใจในเนื้อความ หรือ

เขาใจรายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึน 

4. ความเปนมิตรจะแสดงออกผานน้ำเสียงและสีหนา หากคูสนทนารูสึกถึงความเปนมิตร เขาจะเปด

ใจท่ีจะรับฟง และเสนอความเห็น/ตอบอยางจริงใจ ไมปดบัง  

5. การใหเกียรติคูสนทนา การใหเกียรติคูสนทนา เชน สบตา ตั้งใจฟง หลีกเลี่ยงการรับโทรศัพทใน

ขณะท่ีคุยกับผูอื่น  

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.3 

การสื่อสารที่นำไปสูการลดอคตติอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 
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 ความเหมือนความตางของชาติพันธุ การขยายตัวของวัฒนธรรม และชาติพันธุ มีผลทำใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุ เมื่อชาติพันธุขยายตัวมาอยูในบริเวณใกลเคียงกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน อาจ

ทำใหเกิดการยืมวัฒนธรรม และการผสมกลมกลืนของชาติพันธุ และวัฒนธรรมได ดังนั้น ความเขาใจซึ่งกัน 

และกันระหวางกลุมชาติพันธุ จะสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดีได  สาเหตุของการแบงแยกระหวางกลุมชาติ

พันธุ พอจะสรุปได 5 ลักษณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรูท่ี 2.4 ความเหมือนความตางของชาติพันธุ 

1. เกิดจากการแบงแยกโดยวัฒนธรรมชนช้ัน 

 ในสังคมบางสังคมมีการแบงชนชั้น และคนที่อยูในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเปนกลุมชน ที่อยูนอกระบบ

สังคมนั้น เชน จัณฑาลในอินเดีย เปนตน ปจจุบัน ท้ังประเทศอินเดียไดออกกฎหมายยกเลิกชนช้ันจัณฑาล แต

ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันอยูความแตกตางภายในกลุมชาติพันธุเดียว กันนี้ ถือเปนรูปแบบบความแตกตาง

ทางชาติพนัธุรูปแบบบหนึ่ง 

2.  เกิดจากการแบงแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร 

 กลุมชนที่มีชาติพันธุตางจากคนสวนใหญ และตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณที่หางไกล เชน ชาวเขา มักจะ

ถูกตัดขาดจากสังคมพื้นราบ โดยไมไดรับขาวสารอยางสม่ำเสมอจากคนพื้นราบ ในสวนกลาง  

3. เกิดจากการผนวกดินแดน 

 การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการผนวกดินแดนเพิ่ม อาจเกิดจากการตกลงกัน

ตามสนธิสัญญา หลังจากชนะสงคราม ตัวอยางของการตกลงตามสนธิสัญญาคือ กรณีสหรัฐอเมริกาซื้อดินแดน

ซึ่งปจจุบันคือรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใตบางรฐัจึงทำใหเกิดความแตกตางทางชาติพันธุ 

4. เกิดจากการยายถ่ิน 

 ความแตกตางทางชาติพันธุ อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีคนจำนวนหนึ่งอพยพ ยายถ่ินเขาไปอยูในสังคม

อื่น โดยท่ีคนกลุมนี้ มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกตางจากคนในสังคมท่ีตนยายเขาไปอยู  

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 2.4 

ความเหมือนแลละความตางของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 

ข้ัน I-You ความเหมือนและความตาง หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 67 



 
 

 



 
 

ระดับ หนวยการ

เรียนรู 

ความคิดรวบยอด ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม+ 

สุขศึกษา 

ตัวช้ีวัด ICE+gender หนวยการเรียนรู

ยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

YOU สิทธิ

มนุษยชน

และความ

รับผิดชอบ 

สิทธิและหนาท่ีของ

ปฏิญญาวาดวย

สิทธิมนุษยชนและ

อนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก สามารถ

ประยุกตใชดวย

ความคำนึงสิทธิ

และความ

รับผิดชอบใน

บทบาทหนาท่ีของ 

ตนเองและเคารพ

ใหเกียรติผูอื่น  

ม.2 

ส 4.1 ม.2/1 

อธิบายและ

ปฏิบัติตนตาม

กฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับ

ตนเอง 

ครอบครัว 

ชุมชนและ

ประเทศ 

ส 4.1 ม.2/2 

เห็นคุณคาใน

การปฏิบัติตน

ตามสถานภาพ 

บทบาท สิทธิ

เสรีภาพหนาท่ี

ในฐานะพล 

เมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

 

ม.2 

1. เสนอวิธีการปกปอง

คุมครองตนเองหรือผูอื่น

จากการละเมิดตามสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิความ

หลากหลายทางเพศ 

2. วิเคราะหศักยภาพของ

ตนเอง (ความรู

ความสามารถ ความถนัด 

ตามเพศวิถี) ไดในการ

ทำงานรวมกับผูอื่น 

(บนฐานของประเด็นทาง

วัฒนธรรมของแตละ

โรงเรียน) 

3. ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ

มนุษยชนและเห็นคุณคา

ในการปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพหนาท่ีในฐานะ

พลเมืองดีตามวิถี

วัฒนธรรมและวิถี

ประชาธิปไตย 

1. วิธีการปกปอง

คุมครองตามหลัก

สิทธิมนุษยชน 

2. การวิเคราะห

ศักยภาพตนเอง   

 

3. ปฏิบัติตนตาม

หลักสิทธิ

มนุษยชน   

7 1. ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนและ

สิทธิความหลากหลาย

ทางเพศในระดับ 

ประเทศ 

 

2. ผูเรียนมีความรู

เกี่ยวกับรูปแบบ 

การละเมิดตามสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิ

ความหลากหลาย 

ทางเพศ 

 

3.การวิเคราะห

ศักยภาพของตนเอง 

1. ผูเรียนสามารถเสนอ

วิธีการปกปองคุมครอง

ตนเองหรือผูอื่นจากการ

ละเมิดตามสิทธิมนุษยชน

และสิทธิความหลากหลาย

ทางเพศ 

2. ผูเรียนสามารถวิเคราะห

ศักยภาพของตนเอง 

(ความรู ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศวิถี)  

ไดในการทำงานรวมกับ

ผูอื่น (บนฐานของประเด็น

ทางวัฒนธรรมของแตละ

โรงเรียน) 

3.ผูเรียนสามารถปฏิบัติตน

ตามหลักสิทธิมนุษยชนและ

เห็นคุณคาในการปฏิบัติตน

ตามสถานภาพ บทบาท 

สิทธิเสรีภาพหนาท่ีในฐานะ

พลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรม

และวิถีประชาธิปไตย 

ผูเรียนมีความ

ตระหนักในการ

ปกปองสิทธิเสรีภาพ

ของตัวเองและไม

ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ

ของผูอื่นในฐานะ 

พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 69 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก            จำนวน 7 ช่ัวโมง 

1. เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผู อื ่นจากการละเมิดตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความ

หลากหลายทางเพศ 

2. วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

3. ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพหนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย 

ความคิดรวบยอด 

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในสิทธิและหนาท่ีของปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก สามารถประยุกตใชดวยความคำนึงสิทธิ ความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเองและเคารพให

เกียรติผูอื่น  

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

1. ผู เร ียนมีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับ สิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศใน

ระดับประเทศมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการละเมิดตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศและ

ความรูในการวิเคราะหศักยภาพของตนเอง  

2. ผูเรียนสามารถเสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดตามสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิความหลากหลายทางเพศ และสามารถวิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด 

ตามเพศวิถี) ไดในการทำงานรวมกับผูอื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน)  

3. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคามีความตระหนักในการปกปองสิทธิ

เสรีภาพของตัวเองและไมละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอื่นในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 

สิทธิมนุษยชนและความรบัผิดชอบ 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 
70 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

เสนอวิธ ีการปกปองคุ มครองตนเองหรือผู อ ื ่นจากการละเมิดตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความ

หลากหลายทางเพศ 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

         ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ 

และเสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดตามสิทธิมนุษยชน 

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชน 

2. เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดตามสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

 1. ผูสอนนำการดใบความรูที่ 3.1 เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน วางไวตรงกลางหองโดยที ่แบง

ออกเปน 2 ชุด หรือตามความเหมาะสมซึ่ง 1 ชุดจะประกอบดวยการดความรูท้ัง 5 ดาน คือ การดความรูสิทธิ

พลเมือง การดความรูสิทธิทางการเมือง การดความรูสิทธิทางเศรษฐกิจ การดความรูสิทธิทางสังคม และการด

ความรูสิทธิทางวัฒนธรรม 

 2. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 กลุมตามการดความรูและใหผูเรียนแตละกลุมจับกลุม

การดความรูใหอยูในกลุมเดียวกันหรือท่ีคิดวาเปนการดท่ีตองอยูในกลุมเดียวกันโดยท่ีทุกคนในกลุมตองมีสวน

รวมในการจัดวาง 

 3. แตละกลุมนำเสนอผลการจับกลุมการดของตนเองโดยใหกลุมที่ยังไมไดนำเสนอมารวม

แลกเปล่ียนดวยวา การจับกลุมการดความรูถูกตองหรือวาการดความรูบางการดอาจจะอยูในหลายกลุม ผูสอน

ชวยตรวจสอบความถูกตอง ทำสลับกันจนครบท้ัง 2 กลุม หรือตามความเหมาะสม 

 4. สุมใหผูเรียนหยิบการดใบความรูที ่ 3.1 เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชนท่ีจับกลุมไวมาอานให

เพื่อนฟง มีเงื่อนไขวาเพื่อนหามจดลงในกระดาษ  

 5. ใหผูเรียนนั่งเปนครึ่งวงกลม ผูสอนสรางบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู ในประเด็นหลัก

สิทธิเด็ก 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 71 



 
 

 

 5.1 ความรูสึกของตนเอง รูอยางไรบางกับการไดเรียนรู 

 5.2 ส่ิงท่ีตนเองไดเรียนรูจากตนเองและผูอื่น 

 5.3 แนวทางในการนำไปประยุกตหรือปรับใชกับตนเองและสังคม 

 5.4 สิทธิอะไรท่ีไดรับแลวและสิทธิอะไรท่ีตนเองขาด 

 

 

 

  1. ผูสอนเตรียมสถานการณไวตามจุดตาง ๆ ของหองหรือตามความเหมาะสม 

  2. ใหผูเรียนศึกษาเรียนรูทำความเขาใจสถานการณวาเปนการละเมิดหรือขัดตอหลักการ

สำคัญของสิทธิมนุษยชนหรือไมอยางไร 

  3. ผูนำกิจกรรมขีดเสน หรือติดเทปกาวแบงฝงไวบนพื้น เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกฝงได 

ใชวิธีใหผูเรียนยกมือ หรือชูปายสีตางกัน 2 สี ขึ้นอยูจำนวนและลักษณะของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเลือกวา 

สถานการณตอไปนี้ ละเมิดหรือขัดตอหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชนหรือไมโดยการถามตอบทีละคำถาม 

   3.1 การเรียกช่ือชนเผาหนึ่งวา ยาง 

   3.2 คนพิการใชบริการรถไฟฟาไมไดเพราะไมมีลิฟตและไมมีทางเล่ือนสำหรับรถเข็น 

   3.3 พอแมสามารถดุ ดา ตี กักขัง หรือทารุณลูกตนเองอยางไรก็ได 

   3.4 โรงพยาบาลไมอนุญาตใหคนไขไรบานเขามานั่งรอในโรงพยาบาลเพราะแตงตัว

ไมสะอาด 

   3.5 ครูลงโทษผูเรียนโดยใหวิดพื้นกลางสนาม 50 ครั้งเวลาเท่ียงวัน 

   3.6 เรียกเพื่อนผูเรียนตางชาติท่ีมาใหมวา ไอลาว เส่ียว แมว หมอง 

   3.7 ประชาชนสามารถรวมกลุมกันเปนชมรม สโมสรหรือหมูคณะใด ๆ โดยไมตอง

จดทะเบียนตามกฎหมาย 

   3.8 เพื่อนมุสลิมไมยกมือไหวพระพุทธรูปท่ีบานเพื่อนชาวพุทธ 

 4. ใหผู เรียนนั่งตามกลุมแลวผูสอนใหรวมกันแลกเปลี่ยนโดยมีประเด็นใหผู เรียนวา หาก

ผูเรียนจะเสนอใหมีการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนในหองเรียนเกิดข้ึนจะมีขอเสนอสิทธิมนุษยชนดานใดบาง 

(สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม) แลวนำเสนอใน

กลุมใหญเพื ่อใหทุกคนรวมลงความเห็นวาจะนำเสนอการปกปองคุมครองสิทธิเด็กดานใดและมีจำนวนกี่

ขอเสนอ 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ข้ันสอน 
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5. ใหผูเรียนนำขอเสนอท่ีรวมกันทำนั้นไปเสนอหนาช้ันเรียนเพื่อใหเพื่อน ครู ไดลงความเห็น

หรือเสนอแนวทางแกไขตอไป 

  6. ผูสอนใหผูเรียนทำใบงานท่ี 3.1 เรื่อง ขอเสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่น 

 

 

  เมื่อใดท่ีเราพบเห็นหรือไดยินเหตุการณท่ีไมแนใจวาละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม สามารถต้ัง

ขอสังเหตุจากหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชน 5 ขอเปนหลักไดแก  

  1. สิทธิพลเมือง เกี่ยวพันกับชีวิตและรางกาย ความมั่นคงในชีวิตและกระบวนการยุติธรรม 

  2. สิทธิทางการเมือง ทุกคนมีสิทธิในการเลือกวิถีทางการเมืองมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง 

  3. สิทธิทางเศรษฐกิจ หมายถึง สิทธิในการทำงานไดรับคาจางที่เปนธรรม และการเปน

เจาของทรัพยสินตาง ๆ 

  4. สิทธิทางสังคม การไดรับการศึกษา การดูแลสุขภาพไปจนถึงการสรางครอบครัว 

  5. สิทธิทางวัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา การใชภาษาทองถ่ิน การแตงกาย  

อุปกรณ 

 1. กระดาษ A 4     2. ปากกา/ดินสอ 

 3. ประเด็นคำถาม/ประเด็นส่ิงท่ีตองสังเกต 

สื่อการเรียนรู 

 การดใบความรูท่ี 3.1 เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน 

ช้ินงาน 

 ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง ขอเสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่น 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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1. ควรหาขอมูลเหตุผลของแตละสถานการณเพ่ิมเติม 

วา เหตุใดคำตอบถึงเปนแบบน้ัน เพ่ือใหสามารถอธิบาย

ใหผูเรียนเขาใจไดอยางชัดเจน  

2. ควรเลือกเหตุการณท่ีผูสอนเขาใจดี และควรเลือก

อยางนอย 8 ขอ เพ่ือใหไดความหลากหลายของประเด็น 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 3.1  

เรื่องขอเสนอวิธีการปกปอง

คุมครองตนเองหรือผูอื่น 

ขอเสนอ 1. แลกเปล่ียนขอเสนอ 

2. ตรวจขอเสนอ 

3. นำเสนอหนาช้ันเรียน 

4. ปรับขอเสนอ 

ใบงานท่ี 3.1 อธิบายและบอกแนว

ทางการปกปองคุมครอง

ไดให 3 คะแนน 

-อธิบายลักษณะการถูก

ละเมิดไดให 2 คะแนน 

-บอกความหมายและ

ความสำคัญของการ

ปกปองคุมครองไดให 

1 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียน

แตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน เพื่อ

วัดและจดบันทึก ความ

ต้ังในการเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำชี้แจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 

1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงาน

สำเร็จ 

   

 

 

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

………………………/…………………………/……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

  

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 2 ช่ัวโมง 

วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงานรวมกับ

ผูอื่น (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ผูเรียนสามารถวิเคราะหศักยภาพของตนเองตามความรู ความสามารถ ความถนัด และตามเพศวิถี ได

ในการทำงานรวมกับผูอื่นบนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 วิเคราะหศักยภาพของตนเองตามความรู ความสามารถ ความถนัด และตามเพศวิถี  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

  1. แจกกระดาษคนละ 10 แผนแลวใหผูเรียนจับคูกับเพื่อน ถามเพื่อนวา คุณเปนใคร เชน ฉัน

คือ เจาของราน ฉัน คือ นักเดินทาง 

  2. เมื่อเพื่อนตอบคำถามแลวใหเขียนคำตอบนั้นใสกระดาษแลวแปะไวท่ีตัวเพื่อน 

  3. ถามซ้ำอีกครั้ง คุณเปนใคร แลวเขียนคำตอบใสกระดาษเพิ่มท่ีตัวเพื่อน  

  4. ถามไปเรื่อย ๆ จนตอบครบ 10 แผนหรือมากกวาหรือจนกวาจะไมไดแลวสลับใหเพื่อน

ถามเราจนครบ 10 แผนเชนกัน 

  5. ผูเรียนสลับคูฝายหนึ่งเริ่มถามเพื่อนวา หากตองท้ิงความเปนคุณไป 1 อยาง คุณจะท้ิงส่ิงใด

ท่ีท้ิงไปแลวคุณยังเปนคุณอยูจากนั้นเอากระดาษแผนท่ีจะท้ิงออก 

  6. ถามซ้ำไปเรื่อย ๆ จนเหลือกระดาษเพียง 1 แผนแลวสลับกันถามเหมือนเดิมจนเพื่ออีกคน

เหลือ 1 แผนเชนกัน 

   6.1 ส่ิงท่ีเราท้ิงไปมีอะไรบางเพราะอะไรถึงเลือกท่ีจะท้ิงไป 

   6.2 ความเปนเรา ท่ีเราเลือกเก็บไวเพียงอยางเดียวคืออะไรและเพราะอะไรถึงเลือก

ท่ีจะเก็บไว   

  6.3 คุณคาในความเปนมนุษย คือ คุณคาท่ีเมื่อถอดคุณคา อยางเชน สถานะทางสังคม อาชีพ 

เพศ วัย เช้ือชาติ ท้ังหมดออกไปเราจะเลือกคุณคาความเปนมนุษย และการมีชีวิตอยู ซึ่ง คุณคาที่มนุษยทุกคน

มีติดตัวอยูเทาเทียมกัน นั่นคือคุณคาแบบสิทธิมนุษยชนและเราจะมีชีวิตอยูอยางมีความหมายไดเมื่อไดเติมเต็ม

คุณคาดานอื่น ๆ     

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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6.4 คุณคาโดยการแบงแยกประเภทมนุษยจาก เพศ วัย ผิวสี เช้ือชาติ สภาพทางกาย ชาติกำเนิด เขต

แดน ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นทางการ

เมือง หากเราใชคุณคา เหลานี้ในการตัดสินหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ เราจะเริ่มทำใหมนุษยมีคาไมเทากันนำมา

ซึ่งปญหาการละเมิดเปนมนุษยหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนยกคุณคารองเหลานี้มาทำลายคุณคาหลัก 

 

 

 ผูสอนอธิบายประเด็นวัฒนธรรมที่โรงเรียนเลือกถึงที่มาและความสำคัญวาทำไมโรงเรียน

เลือกประเด็นวัฒนธรรมนั้น ๆ ทำไมถึงเลือก มีใครบางที่เกี่ยวของ ใครบางจะมามีสวนรวมในการเรียนรูหรือ

ถายทอดความรูโดยผูสอนเชิญผูรูในประเด็นวัฒนธรรมที่โรงเรียนเลือกมาดวยเพื่อมาใหความรู เลาเรื่องราว

วัฒนธรรมใหผูเรียนฟงแลวผูสอนสอบถามผูเรียน ดังนี้  

 1. ความถนัดในประเด็นวัฒนธรรมแตละโรงเรียน (ความถนัดคืออะไร) 

  ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัดและความชอบ 

 2. ความชอบในประเด็นวัฒนธรรมแตละโรงเรียน (ความชอบคืออะไร) 

   ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัดและความชอบ 

ดังนั ้นวันนี ้เราจะเรียนรู ศักยภาพของตัวเรากับการเรียนรู ว ัฒนธรรมที ่โรงเรียนเลือกวาใครมี

ความสามารถ ความถนัดหรือความชอบ อยางไรบางเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไมใหหายไป เรียนรู  ลงมือทำ 

ถายทอด รักษา  

 1. แบงกลุมผูเรียนจำนวนเทากัน โดยใชเกมสีท่ีชอบ 

  1.1 ผูสอนกำหนดสีพรอมกับกำหนดจุดของแตละสีเพื ่อใหผู เรียนไปยืนตามสีท่ี

ตนเองชอบ เชน สีแดง สีเขียว สีขาว สีดำ สีชมพ ู

  1.2 ใหผูเรียนเลือกสีท่ีชอบใครชอบสีอะไร ไปไปรวมกลุมอยูดวยกัน 

  1.3 ผูสอนถามผูเรียนวาทำไมตองชอบสีท่ีเลือกเพราะอะไร 

  1.4 ผูสอนตองสังเกตจำนวนของแตละกลุมมีความเหมาะสมหรือไมหากจำนวนมาก

ไปหรือนอยไปผูสอนตองเฉล่ียใหแตละกลุมเทา ๆ กันหรือใกลเคียงกัน 

 2. ผูสอนใหผูเรียนทำใบงานที่ 3.2 ศักยภาพของตนเอง พรอมกับสีใหแตละกลุม (สีแดง สี

เขียว สีฟา สีขาว)  
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การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 

ข้ันสอน 
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3. ผูสอนช้ีแจงข้ันตอนการวาดลูกโปงและความหมายของแตละสี (ตารางประเด็นวัฒนธรรม)

 3.1 สีแดง นักคิดวางแผน   

 3.2 สีเขียว นักสรางทีม   

 3.3 สีฟา นักปฏิบัติ   

 3.4 สีขาว นักสันทนาการ  

 4. ใหผูเรียนระบายสีลูกโปงตามความถนัดของตนเองแตละดานมีความถนัดดานใดมากท่ีสุด

ใหระบายสีลูกโปงสีนั ้นใหใหญกวาสีอื่น ๆ ตามลำดับ ความสามารถและความถนัดมีความถนัดนอยสีใดก็

ระบายสีนั้นใหเล็กท่ีสุด 

 5. ผูเรียนแลกเปล่ียนภายในกลุมวาทำไมระบายสีลูกโปงสีนั้นตองใหญท่ีสุดและสีท่ีเหลือเล็ก

ลงมาตามลำดับจนถึงลูกโปงสีท่ีเล็กท่ีสุดโดยท่ีทุกคนในกลุมตองแลกเปล่ียนจนครบทุกคน 

 6. ใหตัวแทนกลุมนำเสนอในกลุมใหญวา กลุมตนเองมีลูกโปงสีใดท่ีใหญท่ีสุดและลูกโปงสีใด 

ท่ีเล็กท่ีสุดพรอมบอกเหตุผล 

 7. ผูสอนสรุปและเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคและการทำกิจกรรม เพื่อใหผูเรียนไดคนหาความ

ความสามารถและความถนัดที่มีอยูในตัวแลวทำความถนัดของแตละคนสรางสรรคเรื ่องราวของวัฒนธรรม 

ท่ีโรงเรียนเลือก 

ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

ประเด็นทาง

วัฒนธรรม 
โรงเรียน การวิเคราะหศักยภาพของตนเอง 

เตหนา โรงเรียนบานหวยกระทิง  

โรงเรียนตชด.ทานผูหญิง

ทวีมณีนุตร 

นักคิดวางแผน คือ ผูเรียนที่มีความถนัดในเรื่องการวางแผนการ

ดำเนินงาน การออกแบบเครื่องดนตรี เตหนา แตงเพลง  

นักสรางทีม คือ ผู เร ียนมีความถนัดในการรวมกลุ มเพื ่อนให

สามารถทำงานรวมกันได เปนผูประสาน 

นักปฏิบัติ คือ ผูเรียนที่มีความถนัดในการเลนดนตรี ทำตามคำส่ัง 

ท่ีหัวหนากลุมออกคำส่ัง  ทำเครื่องดนตรีเตหนา  

นักสันทนาการ คือ ผูเรียนท่ีมีความถนัดในดานการรองเพลง และ

การสรางความสนุกสนานใหกับคนในกลุม  
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จักสาน-ทอผา โรงเรียนบานส่ีหลัง 

โรงเรียนบานสามหมื่น

หองเรียนสาขาบานหวย

ขนุน  

Morning glory 2 

นักคิดวางแผน  คือ ผูเรียนที่มีความถนัดในเรื่องการวางแผนการ

ดำเนินงาน ออกแบบการทอผา จักสาน 

นักสรางทีม คือ ผูเรียนมีความถนัดในการรวมกลุมเพื่อนให

สามารถทำงานรวมกันได เปนผูประสาน 

นักปฏิบัติ  คือ คนทอผา ทำตามข้ันตอนการทอผาท่ีครูหรือครูผูรู

และเพื่อน ๆ ใหทำ คนจักสาน ทำตามข้ันตอนการจักสานท่ีครูหรือ

ครูผูรูและเพื่อน ๆ ใหทำ 

นักสันทนาการ คือ คนคอยสรางความสนุกสนาน สราง 

พืชผักพื้นบาน โรงเรียนบานแมกึ๊ดสามทา 

และโรงเร ียนบานป าไร

เหนือ 

นักคิดวางแผน คือ วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบแปลงผักให

เหมาะสมกับบริบทและพื้นท่ี  

นักสรางทีม คือ คอยประสานงานกับเพื่อนๆ รวมเพื่อนในการ

ดำเนินกิจกรรม 

นักปฏิบัติ  คือ ทำตามคำส่ังท่ีไดรับมอบหมาย (คัดแยกเมล็ด ปลูก 

ดูแล เก็บเกี่ยว ขาย) 

นักสันทนาการ คือ มีหนาที่สรางบรรยากาศในการเรียนรู สราง

ความสนุกสนานใหกับเพื่อนๆ มีความสามารถในการเชิญชวนหรือ

ดึงดูดความสนใจไดดี 

ระบำเกลียว

เชือก 

โรงเรียนบานพะเดะ นักคิดวางแผน คือ คิดวางแผนการดำเนินงาน (จำนวนอุปกรณ 

จำนวนผูเลน ออกแบบทาเตน ออกแบบชุดการแตงกาย แตงเนื้อ

เพลง) 

นักสรางทีม คือ ประสานงานกับเพื่อน นักดนตรี นักเตน คนรอง  

นักปฏิบัติ คือ ทำตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมาย (คนรองคนเตน คน

เลนดนตรปีระกอบ) 

นักสันทนาการ คือ คนท่ีคอยสรางบรรยากาศใหมีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน  

อาหารและขนม

พื้นบาน 

Morning glory 1 นักคิดวางแผน คือ คนท่ีคิดวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบ

เมนูอาหาร ทำขอมูลสวนประกอบหรือวัตถุดิบของอาหาร  

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยรวมกลุมเพื่อน ๆ ทำกิจกรรม 

ประสานงาน คนหาผูรูเรื่องของอาหารและขนม 

นักปฏิบัติ คือ ลงมือทำตามแผนท่ีวางไว ทำอาหาร ขนมตามท่ีคิด

เมนูไว 

นักสันทนาการ คือ คอยกระตุนสรางความมั่นใจใหเพื่อน สราง

รอยยิ้ม ความสนุกสนาน หากิจกรรมมาชวยในการเรียน 
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หองภูมิปญญา โรงเรียนตชด. บานถ้ำเสือ นักคิดวางแผน คือ วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบผังหอง 

ภูมิปญญาการจัดวางหอง รายการของท่ีจะจัดแสดง  

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยรวมกลุมเพื่อน ผูรู ใหเขารวมกิจกรรมท่ี

วางแผนไว ประสานงานกับเพื่อนๆ 

นักปฏิบัติ คือ คนท่ีทำตามแผนท่ีวางไว จัดหรือสรางหองภูมิ

ปญญา จัดวางของในหองภูมิปญญา 

นักสันทนาการ คือ คนที ่คอยสรางบรรยากาศการเรียนร ู  ให

สนุกสนาน คอยตอนรับผูเขาชมหองภูมิปญญา 

ขาวมง โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นักคิดวางแผน คือ คิดวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบไรขาว 

กำหนดพื้นท่ี วางสวนประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับขาวหรือไรขาวมง 

คิดบทธา หรือเพลงเกี่ยวกับขาวไร 

นักสรางทีม คือ คนท่ีคอยกระตุนเพื่อน ประสานงานหรือรวมกลุม

เพือ่นในการทำกิจกรรม  

นักปฏิบัติ คือ คนที่ทำตามแผนการดำเนินงานที่วางไว ลงมือ

ปฏิบัติตามข้ันตอนการเรียนรูเรื่องขาวมง 

นักสันทนาการ คือ คนที่คอยสรางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เปนผูนำ

ในการรองบทธา หรือเพลงเกี่ยวกับขาวมง คอยใหความรูกับผูเขา

ชมกิจกรรม 

รำตง กระทบไม

ไผ และ ฮิปฮอป 

ศูนยการเรียนรูซูแมคี นักคิดวางแผน คือ คนที ่คิดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

คิดออกแบบทาเตน คนหาเพลงประกอบหรือแตงเพลง ออกแบบ

จำนวนไผที่จะตองใชจำนวนเทาไหร จำนวนคนกี่คนในการแสดง

หรือทำกิจกรรม 

นักสรางทีม คือ คนที่คอยประสานงาน คนหาคนที่เหมาะสมกับ

กิจกรรมท่ีวางไว 

นักปฏิบัติ คือ คนที่ลงมือทำตามแผนที ่วางไวแตละการแสดง 

คนรอง คนเตน  

นักสันทนาการ คือ คนท่ีเชิญชวนผูคนใหเขารวมกิจกรรมเพื่อมา

รับชมการแสดง สรางรอยยิ้ม ความสนุกสนานใหกับ

บุคคลภายนอก 
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ผูสอนรวมแลกเปล่ียนกับผูเรียนโดยมีคำถามดังนี้ 

  1. ผูเรียนคิดวาจะใชความถนัดของตนเองทำประโยชนใหกับประเด็นวัฒนธรรมของโรงเรียน 

ชุมชนอยางไรบาง 

 2. ผูเรียนจะทำอยางไรใหลูกโปงที ่เล็กที่สุดจะทำใหเปนลูกใหญขึ ้นเพื่อพัฒนาหรือเพิ่ม

ศักยภาพตนเอง 

 ทุกคนมีความถนัด ความชอบ ความสามารถที่ไมเหมือนกัน มีความแตกตางกันจึงทำให

ศักยภาพในการทำงานของคนในสังคมของเราไมมีคนที่มีความถนัดทุกดานทุกคนแตหากคนที่มีความถนัด

หลาย ๆ ดานมาชวยเสริมสรางเสริมพลังใหทีมก็ทำตามเปาหมายที่วางไวไดสำเร็จและมีความเขมแข็งดังนั้น 

เราถึงตองคนหาศักยภาพของตนเองเพื่อท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกใหทุกคนมีสวนรวมสรางพลังให

วัฒนธรรมของเราเดินไปขางหนาใหพรอมกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

สื่ออุปกรณ 

 1. ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัดและความชอบ  

 2. สีแดง สีเขียว สีฟา สีขาว 

ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 3.2 เรื่อง ศักยภาพของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรอธิบายกติกาและหัวขอใหชัดเจน 

2. การอำนวยความสะดวกใหผูเรียนได

ม ีส วนร วมในการพูดคุยแลกเปลี ่ยน

อยางท่ัวถึง 
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การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 3.2  

เรื่อง ศักยภาพของ

ตนเอง 

จากการทำ

กิจกรรมการ

เรียนรู 

1. ใหผูเรียนอธิบาย

ความถนัดของตนเอง

ในใบงาน 

2. ตรวจใบงาน 

ใบงานท่ี 3.2 -ผูเรียนอธิบายสามารถ

ใชความถนัดของตนเอง

ทำงานรวมกับผูอื่นได 

ให 3 คะแนน 

-ผูเรียนอธิบายไดวา

ลูกโปงสีใดแทนความ

ถนัดดานใดให 2 คะแนน 

-ผูเรียนบอกไดวาลูกโปง

สีใดมีขนาดใหญท่ีสุด

และลูกใดมีขนาดเล็ก

ท่ีสุดให 1 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียนแต

ละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม การ

ใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอนใน

กิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรง

กับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

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

………………………/…………………………/……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

  

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.2 

การวิเคราะหศักยภาพตนเอง 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 3 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ

หนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคามีความตระหนักในการปกปองสิทธิ

เสรีภาพของตัวเองและไมละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอื่นในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหเขาใจการปฏิบัติตนตามหลักการสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตนตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

2. เพื่อใหเห็นคุณคาตระหนักในการปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองและไมละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอื่น 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

 1. แบงกลุมผูเรียนออกเปน 8 กลุม แลวใหผูเรียนสงตัวแทนจับสลากวาสมาชิกทุกคนในกลุม

จะไดเปนคนอาชีพใด สถานะใด จาก คนชรา เด็ก หญิงมีครรภ คนพิการ นักทองเท่ียว แรงงานอพยพ นักกีฬา

ทีมชาติ นักบวช ครู อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  2. ใหผูเรียนแตละคนในกลุม ทบทวนวาถาเราเปนคนในสถานะนั้นหรือสวมบทบาทเปนคน

นั้น เราตองเปนคนนิสัยอยางไร ทำไมถึงมาทำอาชีพนั้น ๆ หรืออยูในสถานะนั้น ๆ และเราเปนคนชอบหรือไม

ชอบอะไร มีความฝนอะไรในชีวิต 

  3. ใหผูเรียนในกลุมไดแลกเปล่ียนคำตอบของตนเองใหเพื่อนรวมกลุมฟงจนครบทุกคน 

  4. ใหผู เรียนจับกลุมใหมโดยใหทุกกลุมมีบุคคลจากทุกสถานะแลวใหผู เรียนชวยกันตอบ

คำถาม 2 ขอ คือ บุคคลท้ังหมดในกลุมมีอะไรท่ีเหมือนกันบางและบุคคลท้ังหมดในกลุมมีอะไรแตกตางกันบาง 

  5. ผูสอนจำลองสถานการณวา หากเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้นแลวถาตองคัดคนออกจาก

กลุม 5 คน เพื่อใหคนรท่ีเหลืออยูรอดจะใหใครหรือสถานะใดออกจากกลุม โดยเปดเวลาใหทุกคนในกลุมคุยกัน 

  คำถามชวนคุยและแลกเปลี่ยน 

   5.1 เราเลือกใครใหอยู และเราเลือกใครใหออก เพราะอะไร 

   5.2 เมื่อสักครู เราเปนใคร รูสึกยังไง คิดอะไร 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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   5.3 คิดวา อะไรที่ทำใหเรารูสึกวาใครตองออก เรารูสึกวาตัวเองหรือคนอื่นมีความ

เปนคน เปนมนุษยนอยกวาคนอื่นหรือไมอยางไร 

   5.4 ในชีวิตจริง เราเคยพบเจอหรือไดยินเหตุการณที่เปนการลดทอนศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยหรือไม 

 

 

 

  1. ใหผูเรียนจับกลุมตามความเหมาะสมโดยใชเกมรวมเหรียญ ผูหญิงมีคา 1 บาท ผูชายมี 

คา 2 บาท อาจจะสลับคาของเหรียญไดเพื่อใหเกิดความเทาเทียมของหญิง ชาย 

  2. ใหผูเรียนรวมเงินตามจำนวนที่ผูสอนกำหนดเพื่อใหผูเรียนเขากลุมในกลุมตองมีทั้งผูหญิง

ผูชายและตองมีคนถนัดเปน นักคิดวางแผน นักสรางทีม นักปฏิบัติ และนักสันทนาการภายในกลุม 

  3. เมื ่อไดกลุ มแลวครูอธิบายใหผูเรียนวางแผนการทำงานภายในกลุมโดยทุกคนมีหนาท่ี 

นักคิดวางแผน นักสรางทีม นักปฏิบัติ และนักสันทนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนสรางความเขาใจใชความถนัดของ

ตนเองในการวางแผนการทำงานเกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือกอยางไร 

  4. ผูเรียนนำเสนอแผนงานของตนเองพรอมกับบทบาทหนาที่ของแตละคนพรอมใหเพื ่อน

กลุมอื่นไดสะทอนแผนงานของกลุมท่ีนำเสนอตองเพิ่มเติมหรือปรับตรงไหน 

  5. ผูสอนสะทอนการนำเสนอแผนการดำเนินงานของทุกกลุมโดยการเสริมพลังในการทำงาน

กลุมใหกับผูเรียนไมตัดสินวาผิดหรือถูกกิจกรรมถือเปนการเรียนรูรวมกันและนำแผนงานท่ีผูเรียนไดวางแผนไว

ไปทำกิจกรรมในการเรียนรู ICE ในข้ัน YOU–WE ตอไป 

 

 

  1. เราอยูภายใตมายาคติหลายอยางทั้งอาชีพ ฐานะทางการเงิน ฐานะทางสังคม คุณงาม

ความดี ความเชื่อในเรื ่องเชื ้อชาติ ศาสนา การแบงแยกทั้งหมดนี้อาจทำใหเราเผลอปฏิบัติตอผูคนโดยการ

ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนอื่น ปฏิบัติตอคนอื่นโดยลืมไปวาเราตางมีความเปนมนุษยเหมือนกัน 

และมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

  2. เราไมอาจเลือกใหใครตองตาย หรือมีชีวิตอยางถูกลดทอนศักดิ์ศรีไมวาเขาจะเปนคน

อยางไร เกิดมาเช้ือชาติอะไร ศาสนาไหน ความคิด การเงิน หรือมีลักษณะทางกายภาพอยางไร 

  

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน You สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ 
89 



 
 

 

 

               3. หากวัฒนธรรมมีผูนำหรือผูถายทอดท่ีดีวัฒนธรรมก็จะคงอยู แตหากผูนำหรือผูถายทอดในทาง

ท่ีผิดจะเกิดการเขาใจผิดในเรื่องของวัฒนธรรมอื่น ๆ ไปดวย 

ช้ินงาน 

แผนการดำเนินงานกับการเรียนรูวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 

1. การลอเลียนกันเองภายในกลุมผู สอนตอง

คอยสังเกตและอธิบายใหเขาใจถึงเรื ่องการ

ลอเลียนสถานะของเพื่อน 

2. ใหเวลาในการพูดคุยถอดบทเรียนภายใน

กลุม ชวนคุยชวนคิด ใหผูเรียนสามารถสะทอน

สรุปการเรียนรูไดเอง จะดีกวาผูสอนสรุปให 

3. พยายามใหทุกกลุมมีทั ้งผู หญิงและผู ชาย

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการเรียนรูภายใน

หองเรียนหรือวัฒนธรรมนั้น ๆ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แผนการดำเนินงานกับ

การเรียนรูวัฒนธรรมท่ี

โรงเรียนเลือก 

การตอบคำถาม 1. ใหวาดภาพและ

เขียนอธิบายหนาท่ี

ของตนเองกับการ

เขารวมกิจกรรม 

2. ตรวจใบงาน 

แผนการดำเนิน 

งานกับการเรียนรู

วัฒนธรรมท่ี

โรงเรียนเลือก 
 

-ผูเรียนเขียนอธิบาย

แผนงานมีความเช่ือมโยงกับ

ประเด็นวัฒนธรรมและ

สามารถนำเสนอหนาช้ัน

เรียนไดให 3 คะแนน 

-ผูเรียนอธิบายหนาท่ีของ

ตนเองไดวาทำอะไรใน

กิจกรรมนั้น ๆ ให 2 คะแนน 

- ผูเรียนมีสวนในการคิด

กิจกรรมหรือแผนงาน 

ให 1 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ

มีสวนรวมในช้ัน

เรียน เพื่อวัดและจด

บันทึก ความต้ังใน

การเรียน การตอบ

คำถาม การใหความ

รวมมือกับเพื่อนและ

ผูสอนในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน และทำเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

มีวินัย รับผิดชอบ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    

ใฝเรียนรู ต้ังใจเรียน    

มุงมั่นในการทำงาน 
1. มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ 
   

 

 

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

………………………/…………………………/……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 

เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                   ให 1 คะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่น ๆ (พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

  

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

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

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.3 

ปฏบิัตตินตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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หนวยการเรยีนรูยอยที่ 3.1 

วิธีการปกปองคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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 ละเมิดหรือขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนเพราะ…….(เฉลย) 

 ในมุมมองสิทธิมนุษยชนเปนการเรียกทีแ่สดงถึงนัยเชิงดูถูก เหยียด ซ่ึงเปนการ

ลดทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

 ความไมเทาเทียมและไมเสมอภาค รัฐมีหนาที่ดูแลใหประชาชนทุกสถานะเขาถงึ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

 ขัดตอหลักสิทธิมนษุยชน เพราะเปนการใชความรุนแรง กักขัง ทรมาน หนวงเหนี่ยว 

ทำรายรางกาย การเปนผูใหกำเนิดหรือมีบุญคุณไมอาจนำมาเปนเหตุผลใหกระทำการ

ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได 

 ขัดหลักการความเทาเทียมเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติ 

 ขัดตอหลักการสิทธิมนุษยชน เพราะเปนการทรมาน ทำรายรางกาย ซ่ึงเปนการ

ลงโทษที่เกินกวาเหตุ 

 ลดทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษยเพราะเรียกบุคคลดวยถอยคำที่มีนยัของการเหยยีด

เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด 

 ไมละเมิด เปนสิทธิที่พึงกระทำได 

 ขัดตอหลักการสิทธิมนุษยชนเพราะนายจาง เลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ เปนความไม

เปนธรรมทางสังคม หากรัฐระบุในกฎหมายวาคนไทยยอมไดรับคาจางมากกวาเชื้อ

ชาติอื่นก็จะถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐอยางชัดเจน 
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 หากเกิดสถานการณทะเลาะววิาทโดยมคุีกรณีที่ทำรายรางกายโดยไมสมยอมนอกจาก

จะขัดตอหลักการสิทธิเร่ืองการใชความรุนแรงแลว บุคคลอื่นในสังคม สามารถเขา

แทรกแซงการละเมิดสิทธิหรือใหความชวยเหลือได 

 มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมอาจเปรียบเทยีบกับลักษณะ

ทางกายภาพได 

 ถือเปนการลงโทษที่กระทำเกินกวาเหตุและผิดจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนเร่ือง การทรมาน  

 ไมขัดตอหลักการสิทธิมนุษยชนใดๆเพราะเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความ

คิดเห็นที่พึงกระทำได 

 ไมขัดตอหลักการสิทธมินุษยชนใดๆ เพราะเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติตามความ

เชื่อหรือศาสนาของตนเอง 
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ใบความรูท่ี 3.2 ความถนัด ความชอบ 

 

 

 

ความถนัด 

 ความถนัด คือ ส่ิงท่ีเราทำไดดี เปนทักษะท่ีสามารถฝกฝนและพัฒนาไดอีก ตองเรียนรูมาแลวสามารถ

ทำไดดีเปน ศักยภาพเฉพาะดานของบุคคลที่ทำใหการฝกฝนหรือการเรียนรูเปนไปไดเต็มตาม ความสามารถ

ของบุคคลนั้น และยังเปนความสามารถทางการรูคิดใด ๆ ท่ีอาจทำนายความสามารถท่ีเรียนรูในความสำเร็จท่ี

เปนไปไดในอนาคต “ย้ำตรงท่ีวาทำไดดี ถึงจะเรียกวาเปนความถนัด ซึ่งเราอาจชอบหรือไมก็ได” 

 

 

 

ความชอบ  

 ความชอบ คือ ความรูสึก เรื่องบางเรื่องเราแครูสึกชอบ สิ่งที่เราทำแลว มีความสุขเปนสิ่งที่เราสนใจ 

อาจจะทำไดดีหรือทำไดไมดีก็ได แตเรามีความสุขท่ีจะทำถึงแมจะเปนส่ิงท่ีเราไมถนัด แตถาเปนส่ิงทีชอบก็จะ

ทำใหเรามีแรงขับในการจะเรียนรูสิ่งเหลานั้น และฝกฝน อยางเต็มใจเชน ชอบรองเพลง แตไมแปลวาจะรอง

เพลงเพราะ ฉะนั้นส่ิงท่ีมันไมใช หรือส่ิงท่ีเราไมชอบอาจสงผลใหเราไมถนัดได 
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ระดับ หนวยการเรียนรู ความคิดรวบ

ยอด 

ตัวช้ีวัด วิชา

สังคม+สุขศึกษา 

ตัวช้ีวัด ICE+gender หนวยการเรียนรูยอย จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

YOU-

WE 

การเลือกปฏิบัติ

และความเทา

เทียม 

ผลกระทบจาก

การเลือก

ปฏิบัติและ

แสวงหา

แนวทางในการ

ออกแบบการ

ทำงานรวมกับ

ผูอื่นบนความ

เสมอภาคและ

ความเทาเทียม 

ท้ังทางเชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ 

วัย สีผิว รูปราง 

หนาตา สรีระ

ทางรางกาย

และฐานะทาง

เศรษฐกิจ 

 ม.2 

1.นำเสนอ

ประสบการณและ

ผลกระทบท่ีไดรับจาก

การถูกเหมารวมและ

การเลอืกปฏิบัติพรอม

ยกตัวอยางไดอยาง

ชัดเจน 

2. นำเสนอ

ประสบการณและ

ผลกระทบท่ีตนเองได

ทำการเหมารวมและ

เลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) 

พรอมยกตัวอยาง ได

อยางชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับผูอื่น

บนความเสมอภาค

และความเทาเทียม 

1.ผลกระทบท่ีไดรับ

จากถูกเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติและ

ผลกระทบท่ีตนเอง 

มีการเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติ ผูอื่น 

(เพศ): ใจเขาใจเรา 

2. ระบบคิดและ

แหลงท่ีมาของทัศนคติ 

: บันทึกความทรงจำ 

CD Print  

3.การทำงานรวมกับ

ผูอื่นบนความเสมอ

ภาคและความเทา

เทียม: ลงมือปฏิบัติ

ดวยสองมือเรา   

10 1. ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยว 

กับผลกระทบท่ีได 

รับจากถูกเหมารวม

และการเลือกปฏิบัติ 

2. ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ผลกระทบท่ีตนเอง

ไดทำการเหมารวม

และเลือกปฏิบัติผูอื่น

(เพศ) 

3. ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการทำงาน

รวมกับกลุมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. ผูเรียนสามารถ

อธิบายสาเหตุและ

ผลกระทบท่ีไดรับจาก

การถูกเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติ  

พรอมยกตัวอยางได

อยางชัดเจน 

2. ผูเรียนสามารถ

นำเสนอประสบการณ 

และผลกระทบท่ี

ตนเองไดทำการเหมา

รวมและเลือกปฏิบัติ 

ผูอื่น (เพศ) พรอม

ยกตัวอยางไดอยาง

ชัดเจน 

3. ผูเรียนสามารถ

ทำงานรวมกับผูอื่น

อยางมีประสิทธิภาพ

บนความเสมอภาค

และความเทาเทียม 

ผูเรียนมีความตระหนัก

ในการพยายาม

หลีกเลี่ยงพฤติกรรม

การสรางอคติ ตีตรา 

เหมารวมและการเลือก

ปฏิบัติกับผูอื่นใน

กระบวนการทำงาน

ของกลุม 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก          จำนวน 10 ช่ัวโมง 

1. นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

2. นำเสนอประสบการณและผลกระทบท่ีตนเองไดทำการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

3. ทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม 

ความคิดรวบยอด 

ผลกระทบของการเลือกปฏิบัติและแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานรวมกับผูอื่นบนความ

เสมอภาคและความเทาเทียมทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว  สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

สาระการเรียนรู 

ผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบที่ตนเองมีการเหมารวม

และการเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบท่ีไดรับจากถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ 

2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องผลกระทบท่ีตนเองไดทำการเหมารวมและเลือกปฏิบัติผูอื่น(เพศ) 

3. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานรวมกับกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายสาเหตุและผลกระทบท่ีไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

5. ผูเรียนสามารถนำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ตนเองไดทำการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ 

ผูอื่น(เพศ) พรอมยกตัวอยางไดอยางชัดเจน 

6. ผูเรียนสามารถทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพบนความเสมอภาคและความเทาเทียม 

7. ผูเรียนมีความตระหนักในการพยายามหลีกเล่ียงพฤติกรรมการสรางอคติ ตีตรา เหมารวมและการ

เลือกปฏิบัติกับผูอื่น ในกระบวนการทำงานของกลุม 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม 

ข้ัน You – We การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 137 



 
 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 1 ช่ัวโมง 

1. นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

2. นำเสนอประสบการณและผลกระทบท่ีตนเองมีการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ผลกระทบที่ไดรับจากถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบที่ตนเองมีการเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.เพื่อการเรียนรูและเขาใจผลกระทบที่ไดรับจากถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบท่ี

ตนเองเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) 

 2.มีความตระหนักในการลดเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ ในการทำงานรวมกับผูอื่น 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุมจำนวนเทา ๆ กัน ใหแขงการต้ังคำถามจากกอนหิน 2 กอนท่ีมี

ลักษณะไมเหมือนกัน จากนั้นใหผูเรียนแขงกันต้ังคำถามจากกอนหิน 2 กอนใหเวลา 5 นาที กลุมท่ีแตงคำถาม

ไดมากท่ีสุดและเขียนตัวหนังสือไดถูกตองถือวากลุมนั้นเปนผูชนะ 

2. ผูสอนเกริ่นใหผูเรียนฟงวา “กิจกรรมนี้ทำใหเรารูวาสิ่งที่เราคิดและไดตั้งคำถามออกมานี้ 

เปนชุดความจำในสมองของเรา ซึ่งเกิดจากประสบการณท้ังดานดีและดานไมดีของแตละคน” 

3. ผูสอนเกริ่นนำวา “ดังนั้นชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับจากถูกเหมา

รวมและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบท่ีตนเองเหมารวมและการเลือกปฏิบัติผูอื่น (เพศ) ผานกิจกรรมใจเขา

ใจเรา” 

 

 

               หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1  

                         

 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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ที่ตนเองมีการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติผูอื่น(เพศ): ใจเขาใจเรา                            

 

 



 
 

 

 

 

  1. ใหผูเรียนเขียนคำเรียกแทนบุคคลโดยมีอัตลักษณทางดานเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ เพศ 

สถานะทางสังคมลงบนกระดาษคนละ 1 อัตลักษณตอ 1 แผน ยกตัวอยางใหผูเรียน เชน คนดำ นักทองเที่ยว

จีน ผูหญิงมุสลิม นักโทษทางการเมือง แรงงานพมา เกยหนาตาดี แมหมาย ทองกอนแตง กะเทย ลองคิดและ

เขียนคำออกมาโดยไมใหผูเรียนคนอื่นเห็น 

2. ผูเรียนจับคูกันแลวใชกระดาษกาวแปะกระดาษคำท่ีตนเขียน แปะไวบนหนาผากเพื่อนท่ีคู

กัน โดยคนที่โดนแปะนั้นจะตองไมเห็นวาที่หนาผากตัวเองมีคำวาอะไร และติดใบงานที่ 4.1 กระดาษบอก

ความรูสึกไวดานหลังของทุกคน 

  3. แตละคนเดินทักทายกันและกันเหมือนเราเจอคนตามคำที่เขียนอยูโดยไมพูดคำที่แปะอยู

บนหนาผากเพื่อนออกมาแลวลองเดาไวในใจวาตัวเราไดรับบทบาทเปนใคร โดยสังเกตจากคำพูดหรือทาทีท่ี

เพื่อนปฏิบัติตอเรา ใหเวลา 5 นาที 

  4. ใหผูเรียนแตละคนเดินไปแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอบทบาทสมมติท่ีเพื่อนแตละคน

ไดรับโดยการเขียนท่ีหลังเพื่อนแตละคน ใหเวลา 15 นาที 

5. ใหผูเรียนแบงกลุมเปน 3 กลุม กลุมละเทา ๆ กัน (ตามความเหมาะสมของจำนวนผูเรียน) 

จากนั้นใหดึงกระดาษท่ีติดหลังและกระดาษท่ีแปะไวบนหนาผากออก 

  6. ใหผูเรียนแลกเปล่ียนกันภายในกลุม ประมาณ 10 นาที จากนั้นสงตัวแทนนำเสนอกลุมละ 

3 นาที โดยมีคำถามชวนคุยเพื่อแลกเปล่ียนดังตอไปนี้ 

   6.1 คนแรกที่เราไดทักทายและเราเห็นคำนั้น ๆ บนหนาผากเขา เรารูสึกอยางไร 

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

(เชน ลอเลียน ตอวา ชม คุยดวย วิ่งหนี ปลอบใจ) 

   6.2 เพื่อนพูดคุยกับเราหรือแสดงทาทีตอเราในลักษณะไหนบาง (เชน ลอเลียน 

สงสาร รังเกียจ ตอวา ช่ืนชม เดินหนี เห็นอกเห็นใจ สงสัย กลัว) แลวทำใหเรารูสึกอยางไร 

   6.3 เรารู สึก คิด หรือเชื ่อวาคนคนนั้นตองเปนแบบนั้นแบบนี้มาจากอะไร (เชน 

ประสบการณตรง เคยเจอ ดูหนัง อานเจอในหนังสือ เขาบอกกันมา)  

6.4 เราจะรูสึกอยางไรหากเราถูกเลือกปฏิบัติจากคนอื่นเพราะสีผิว เช้ือชาติ ศาสนา 

ความเชื่อ วัฒนธรรม เพศ ฯลฯ (เชน เราจะรูสึกอยางไรถาเราไปเที่ยวตางจังหวัดแลวตำรวจขอคนกระเปา

กลาวหาวาเราขโมยของเพราะเราเปนคนชาติพันธุ เราจะรูสึกอยางไรถาพนักงานธนาคารไมบริการเราเพราะ

เราเปนคนชาติพันธุ) 

ข้ันสอน 
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หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1  

                         

 

 

ผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏบัิติและผลกระทบ 

                        

 

 

ที่ตนเองมีการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติผูอื่น(เพศ): ใจเขาใจเรา                            

 

 



 
 

 

 

 

 

  1. ผูสอนถามผูเรียนวา ในชีวิตจริง เราเคยใชคำพูด มีทาที หรือเลือกปฏิบัติกับใครตางออกไป

เพราะสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ คานิยม หรือสถานะทางสังคมหรือไม เกิดจากสาเหตุอะไรและสงผล

กระทบตอผูอื่นอยางไร โดยใหแตละกลุมแลกเปลี่ยนกันภายในกลุมประมาณ 3 นาที จากนั้นใหแตละกลุม

นำเสนอหนาช้ันเรียน 

  2. เมื่อผูเรียนยกตัวอยางเสร็จแลว ผูสอนกลาวตอไปวาการที่เรามีทาทีหรือใชคำพูด ที่เลือก

ปฏิบัติกับใครตางออกไปเปนจุดเริ่มตนของการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ ซึ่งสงผลกระทบทั้งผู กระทำและ

ผูถูกกระทำ จากนั้นผูสอนอธิบายผลกระทบที่ไดรับจากถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบท่ี

ตนเองเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) ปดทายกิจกรรม สามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมไดจากใบความรู

ท่ี 4.1 การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ   

อุปกรณ 

 1. กระดาษ A4      2. เทปกาว   3. ดินสอหรือปากกา 

สื่อการเรียนรู  

 ใบความรูท่ี 4.1 การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ 

ช้ินงาน 

 ใบงานที่ 4.1 กระดาษบอกความรูสึก (โดยเอาจากกระดาษที่เพื่อนเขียนในชวงกระบวนการมาเปน

ช้ินงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

บทบาทสมมุติท่ีเขียนติดไวบนหนาผาก

ไมควรตรงกับชีวิตจรงิของผูเรียนคนน้ัน 

เน่ืองจากเปนเรื่องท่ีละเอียดออนซึ่งจะ

เปนการไปซ้ำเติมชีวิตจริงของเขาทำให

เขามีความคิดฝงใจท่ีไมดีจนนำไปสูการ

ลดทอนคุณคาและศักด์ิศรคีวามเปน

มนุษยของเขา 
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การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 4.1 

กระดาษบอกความรูสึก 

กระดาษท่ีเพื่อนเขียน

ในชวงกระบวนการ 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 4.1 

กระดาษบอก

ความรูสึก 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม 

การใหความรวมมือ

กับเพื่อนและผูสอน

ในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนเปนรายบุคคล) 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน........................ 

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

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 

ระดับ

คุณภาพ 

ความต้ังใจ

ในการเรียน 

(4) 

การตอบ

คำถาม 

(4) 

การใหความ

รวมมือกับเพื่อน

และผูสอนใน

กิจกรรม (4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           
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เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

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

1. ความต้ังใจในการเรียน สนใจในการเรียน 

ไมคุยหรือเลนกัน

ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันเล็กนอยใน 

ขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันและเลนกัน

ในขณะเรียนเปน

บางครั้ง 

ไมสนใจในการเรียน 

คุยและเลนกัน

ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและ

ตอบคำถามถูกทุกขอ 

รวมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและตอบ

คำถามสวนมากถูก 

รวมตอบคำถามในเรื่อง

ท่ีครูถามเปนบางครั้ง

และตอบคำถามถูกเปน

บางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมในกิจกรรม รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนใน

การทำกิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนเปน

สวนใหญในการทำ

กิจกรรม 

รวมมือชวยเหลือเพื่อน

และผูสอนในการทำ

กิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมมีความรวมมือ

กับเพื่อนและผูสอน

ในขณะทำกิจกรรม  
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                     ตำแหนง…………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 1 ช่ัวโมง 

1.นำเสนอประสบการณและผลกระทบท่ีไดรับจากการถูกอคติ การตีตรา พรอมยกตัวอยาง  

2.นำเสนอประสบการณและผลกระทบท่ีตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผูอื่น(เพศ) พรอมยกตัวอยาง 

ไดอยางชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

 ตระหนักรูเขาใจระบบคิด แหลงท่ีมาของทัศนคติ ท่ีนำไปสูการอคติ ตีตราและการปรับทัศนคติในการ

ทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. ตระหนักรูเขาใจระบบคิด และแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

2. ตระหนักรูเขาใจการปรับทัศนคติ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

1. ผูสอนเกริ่นนำเรื่องระบบคิด และแหลงท่ีมาของทัศนคติผานกิจกรรม CD print  

2. แบงผู เรียนออกเปน 2 กลุมจำนวนเทาๆ กัน ใหแขงกัน ถาเห็นรูปสามเหลี่ยมนึกถึง

อะไรบาง ใหเวลา 5 นาที กลุมท่ีเขียนคำตอบไดมากท่ีสุดและเขียนตัวหนังสือไดถูกตองถือวากลุมนั้นเปนผูชนะ

เพื่อใหผูเรียนฝกการคิดอยางรวดเร็ว 

 

 

 

1. ผูเรียนจับคู แลวนั่งหันหนาเขาหากัน ใหเลือกวาใครจะเปนผูเริ่มถามเปนคนแรก 

2. ประเด็นของการถามจะเริ่มจากส่ิงท่ีงายกอน เชน ผูหญิง–ผูชาย, ดารา โดยผูตอบจะตอบ

ความคิดแรกของประเด็นนั้นและสลับบทบาทกัน เชน A: ผูชาย B: แข็งแรง A: ผูชาย B: เจาชู ประเด็นของการ

ถามจะเพิ่มระดับของการคิดมากข้ึน เชน ชนเผา, คนจีน, ประเทศจีน เปนตน 

3. จากนั้นใหผูเรียนกำหนดหัวขอกันเองท่ีเกี่ยวของกับการเหมารวม โดยใหแนวทางวาใหเปน

หัวขอท่ีเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่น เชน ถานึกถึงคนชาติพันธุปกาเกอะญอหรือมง นึกถึงอะไร ถาเปนเรื่องอื่น ๆ 

อาจจะเปนแมบาน คนตางดาว ฝรั่ง เปนตน ตอบใหคูฟงจากนั้นสลับบาทกัน 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
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ระบบคิด และแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

 

 

4. ใหผูเรียนชวนคุยแลกเปล่ียนกันในหอง โดยมีคำถาม ไดแก รูสึกอยางไรท่ีตองตอบคำถาม

ที่ตองใชความคิด ประสบการณ ที่เราเคยเห็นเคยพบเจอ เราไดสังเกตตนเองและเพื่อนที่จับคูของคุณหรือไม 

มีทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบกี่ขอ ดานใดมากกวากัน เพราะอะไร อะไรที่ทำใหสงผลใหเกิดทัศนคติ

เหลานี ้

5. เมื ่อแลกเปลี่ยนเสร็จแลวใหผู เรียนบันทึกความจำใหมลงใน CD Print ที่เกี ่ยวกับแนว

ทางการอยูรวมกันอยางสันติ โดยปราศจากการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติตามความคิดของตนเอง จำนวน 

5 ขอ ซึ่ง 1 ขอตอ 1 วง ลงใน ใบงาน 4.2 เรื่อง “แผน CD ของฉัน” 

6. ใหผูเรียนแตละคนนำเสนอ “แผน CD ของฉัน” หนาช้ันเรียน 

 

 

 

ผูสอนกิจกรรมใหผูเรียนเขาใจระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ ซึ่งจะนำไปสูการเหมารวม

และการเลือกปฏิบัติ ผูอื่นท้ังทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทาง

เศรษฐกิจ  

สิ่งที่หลอหลอมระบบคิดและแหลงที่มาของทัศนคติของเราเกิดจากการปลูกฝง ขอมูลที่เราไดรับจาก

คำบอกเลา ขาวสาร ทีวี ฯลฯ ประสบการณที่ไดพบเจอ ซึ่งเปนการกระทำซ้ำ การตอกย้ำ การไดยิน ไดอาน 

ไดพบเจอ ไดเห็น ผานการรับรู ความเช่ือ ทัศนคติ จนทำใหเกิดการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ นำไปสูการ

ใชความรุนแรงในที่สุด กิจกรรม CD Print เปนการทำความเขาใจกบัระบบความคิดของตนเอง ทำไมเราถึงมี

ความคิดการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติเกิดข้ึนกับตัวเราเสมอ CD ไมสามารถลบขอมูลในแผนไดแตสามารถ

ใสขอมูลเขาไปใหมได ดังนั้นชีวิตคนเราก็เหมือนกันไมสามารถจะลบขอมูลที่อยูในระบบความคิดของเราได

ทันทีแตสามารถเพิ่มความรูสึก ความทรงจำ ทัศนคติท่ีดีในระบบความคิดของเราไดใหม ซึ่ง 5 ส่ิงนี้ท่ีเราบันทึก

ใน CD Print จะนำไปสูการอยูรวมกันอยางสันติโดยปราศจากการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ 
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ข้ันสรุปบทเรียน 
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ระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

  

 

อุปกรณ 

 1. กระดาษ A4    2. ปากกา 

ช้ินงาน  

 ใบงาน 4.2 เรื่อง “แผน CD ของฉัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 

 

 

การตั้งคำถามไมควรจะเปนคำถาม

ที ่กระทบจิตใจของเพื ่อนที ่จับคู  

เน ื ่องจากเน ื ่องจากเป นเร ื ่องท่ี

ละเอียดออน จะเปนการไปซ้ำเติม

ชีวิตจริงของเขาและจะทำใหเขามี

ความคิดฝงใจที่ไมดี จนนำไปสูการ

ลดทอนคุณคาและศักด์ิศรีความเปน

มนุษยของเขา 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงาน 4.2 เรื่อง  

“แผน CD ของฉัน” 

ขอมูลท่ี

บันทึกลงใน 

CD Print 

ตรวจใบงาน โดยดู

จากขอมูลท่ีบันทึกลง

ใน CD Print จะตอง

เปนทัศนคติเชิงบวกท่ี

นำไปสูการอยูรวมกัน

อยางสันติปราศจาก

การเหมารวมและการ

เลือกปฏิบัติ 

ใบงานท่ี 4.2 ระดับคุณภาพ 

2 ผานเกณฑ 

แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน

รายบุคคล 

การแสดง

พฤติกรรม

ของผูเรียนแต

ละคน

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรมการ 

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

เพื่อวัดและจดบันทึก 

ความต้ังในการเรียน 

การตอบคำถาม  

การใหความรวมมือ

กับเพื่อนและผูสอน 

ในกิจกรรม 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 

2 ผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.2 
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ระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

 

 

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

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

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 

ระดับ

คุณภาพ 

ความต้ังใจ

ในการเรียน 

(4) 

การตอบ

คำถาม 

(4) 

การให

ความ

รวมมือกับ

เพื่อนและ

ผูสอนใน

กิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.2 

 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           
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ระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

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

1. ความต้ังใจในการ

เรียน 

สนใจในการเรียน 

ไมคุยหรือเลนกัน

ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันเล็กนอยในขณะ

เรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันและเลนกัน

ในขณะเรียนเปน

บางครั้ง 

ไมสนใจในการเรียน 

คุยและเลนกัน

ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและ

ตอบคำถามถูกทุกขอ 

รวมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและตอบ

คำถามสวนมากถูก 

รวมตอบคำถามใน

เรือ่งท่ีครูถามเปน

บางครั้งและตอบ

คำถามถูกเปน

บางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมในกิจกรรม รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนใน

การทำกิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนเปน

สวนใหญในการทำ

กิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนใน

การทำกิจกรรมเปน

บางครั้ง 

ไมมีความรวมมือ

กับเพื่อนและผูสอน

ในขณะทำกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 
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ระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.2 
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: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                     ตำแหนง…………………………………………………… 
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ระบบคิดและแหลงท่ีมาของทัศนคติ 

 

 

: บันทึกความทรงจำ CD Print 

 

 



 
 

  

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย            จำนวน 8 ช่ัวโมง 

1. นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

2. นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ตนเองมีเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

3. ทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียม 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

นำเสนอผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบที่ตนเองมีเหมา

รวมและการเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) และแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานรวมกับผูอื่นบนความ

เสมอภาคและความเทาเทียมท้ังทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะ

ทางเศรษฐกิจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีทักษะการนำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ไดรับจากการถูกการเหมารวมและการเลือก

ปฏิบัติพรอมยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

2. มีทักษะการนำเสนอประสบการณและผลกระทบท่ีตนเองมีการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติผูอื่น

(เพศ) พรอมยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน 

3. สามารถทำงานรวมกบัผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียมทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย 

สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

4. มีความภูมิใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับและเต็มใจท่ีจะทำงานท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม

อยางสุดความสามารถ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน จากนั้นแจกกระดาษ A4 หรือกระดาษ

ท่ีไมไดใชแลวใหกับแตละกลุมจำนวนเทากัน (ประมาณกลุมละ 50 ข้ึนไป) ผูสอนอธิบายกฎกติกาการเลน คือ 

ใหแตละกลุมทำอยางไรก็ไดใหกระดาษอยูบนเรือนรางของผูเรียนในกลุมใหไดมากที่สุด เมื่อวางเสร็จแลวให

ผูเรียนคางทานั้นไว โดยผูสอนจะจับเวลา 3 นาที เมื่อครบ 3 นาทีแลวใหผูสอนนับจำนวนกระดาษที่อยูบน

เรือนรางของผูเรียนในแตละกลุม กลุมไหนวางกระดาษไดเยอะถือวาเปนผูชนะ  

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

 

 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและ 

 

 

ความเทาเทียม: ลงมือปฏิบัติ 

 

 



 
 

   

 

      สรุปกิจกรรมนี้ การทำงานเปนทีมจะตองมีการวางแผน อาศัยความรวมมือจากทุกคนในกลุม 

เพื่อทำตามเปาหมายท่ีไดต้ังไวในสำเร็จ หากทุกคนในกลุมไมใหรวมความรวมมือ เปาหมายท่ีต้ังไวก็จะไมสำเร็จ 

2. ผูสอนอธิบายวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ช่ัวโมงตอไปนี้ การเรียนรูแบบโครงงานหรือ 

Project based Learning เปนการจัดการเรียนรู ที ่สงเสริมใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวย

ตนเอง ซึ่งสามารถแบงออกได 6 ข้ันตอน โดย 3 ข้ันตอนแรก ไดแก ข้ันเตรียมความพรอม การกำหนดและการ

เลือกหัวขอ ข้ันการเขียนเคาโครงงาน ข้ันการปฏิบัติ อยูในข้ันการเรียนรู You-We และ 3 ข้ันตอนหลัง ไดแก 

ข้ันการปฏิบัติ ข้ันการนำเสนองาน และข้ันการประเมินผล อยูในข้ันการเรียนรู We  โดยช่ัวโมงท่ี 1 เปนเตรียม

ความพรอม การกำหนดและการเลือกหัวขอ ช่ัวโมงท่ี 2 เปนการเขียนเคาโครงงาน ช่ัวโมงท่ี 3-7 เปนการลงมือ

ปฏิบัติ และช่ัวโมงท่ี 8 เปนการสรปุภาพรวมการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมในข้ัน YOU-WE  

3. จากนั้นผูสอนอธิบายตอวา “ระหวางท่ีผูเรียนไดเรียนรูตามประเด็นของแตละโรงเรียนให

ผูเรียนแตละคน สังเกตกระบวนการทำงานกลุมของตนเองวาเกิดการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ เกิดข้ึนหรือไม

ในระหวางที่ทำกิจกรรมและมีผลกระทบตอตนเองและผูอื่นอยางไร จากนั้นบันทึกลงในใบงานท่ี 4.3 ภารกิจ

นักสืบโคนัน” 

 

 

 

 เรียนรูและลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมที่แตละโรงเรียนเลือก รายละเอียดตามตาราง

ดังตอไปนี้ 
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1.พืชผักพื้นบาน 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม

และเลือกหัวขอในการ

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการ

เรียนรู (ชนิดของพืชผักพื้นบานท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแตละโรงเรียน) โดยผูสอน

จะตองศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบานท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแตละโรงเรียนมากอน 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(ใหผูเรียนแตละกลุมเลือกพืชผักพื้นบานกลุมละ 2-4 ชนิด หามซ้ำกันข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของแตละพื้นท่ี)  

ม.2 

1. ใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบจากการ

เหมารวมและการเลือกปฏิบัติ  

2. ตรวจแปลงผักพรอมอธิบาย 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผูเรียน  

 

 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1. ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม (วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/

อุปกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2. นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ (ลักษณะเมล็ดพันธุท่ีดีเหมาะสมในการปลูก) 

1.2 การเตรียมดินปลูก (การเลือกพื้นท่ีในการปลูก/ออกแบบแปลงผักอยางสรางสรรคและลงมือ

ข้ึนแปลงตามท่ีไดออกแบบไว) 

1.3 การปลูก (การเพาะตนกลา/การจัดวางระยะหางของการปลูก) 

หมายเหตุ หลังจากท่ีผูเรียนปลูกพืชผักพื้นบานใหผูสอนทำการประเมินแปลงผัก 
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หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.3 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและ 
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2.ระบำเกลียวเชือก 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม

และเลือกหัวขอในการ

เรียนรู 

1 1. ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการเรียนรู 

(การระบำเกลียวเชือก/การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก) 

2. แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู 

(การระบำเกลียวเชือก/การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก)  

ม.2 

1. ใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบจาก

การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ  

2. แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผูเรียน 

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1. ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม (วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อุปกรณ/

แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2. นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1. ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การระบำเกลียวเชือก 

1.1.1 เรียนรูองคประกอบของระบำเกลียวเชือก เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ เครื่องดนตร ี

1.1.2 เรียนรูเรื่อง อุปกรณในระบำเกลียวเชือก เชน เชือก เสา เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย 

1.1.3 ฝกการพันเชือกหรือผาใหเปนเกลียวและเตรียมสถานท่ีในการฝก 

1.1.4 ฝกระบำเกลียวเชือกทาพื้นฐาน 

1.2 การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก 

1.2.1 เรียนรูองคประกอบของระบำเกลียวเชือก เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ เครื่องดนตร ี

1.2.2 เรียนรูเรื่อง อุปกรณในระบำเกลียวเชือก เชน เชือก เสา เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย 

1.2.3 เรียนรูเรื่องเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือกข้ันพื้นฐาน 

1.2.4 ฝกรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือกข้ันพื้นฐาน 
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หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.3 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและ 
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3.ขาวมง 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม

และเลือกหัวขอในการ

เรียนรู 

1 1. ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการ

เรียนรู (ชนิดของขาวท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นท่ีของแตละโรงเรียน การเลือกพื้นท่ี การ

คัดเลือกเมล็ดพันธุ การปลูก การดูแลรกัษา การเก็บเกี่ยวและการเก็บเมล็ดพันธุ การแปรรูปขาว

อยางสรางสรรค ออกแบบบรรจุภัณฑและชองทางการจำหนาย)  

2. แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู  

ม.2 

1.ทำใบงานนักสืบโคนัน เรื่อง ผลกระทบจาก

การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ  

2.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผูเรียน  

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1. ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม (วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/

อุปกรณ/แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2. นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1. การแปรรูปขาวอยางสรางสรรค 

1.1 ออกแบบและพัฒนาการแปรรูปขาวอยางสรางสรรค กลุมละ 1 อยาง 

1.2 แปรรูปเปนผลิตภัณฑอยางสรางสรรค เชน สบู น้ำนมขาว คุกกี้ขาวมง ขาวแตน 
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หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.3 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและ 
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4.การแสดง: รำตง รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป 

ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การเตรียมความพรอม

และเลือกหัวขอในการ

เรียนรู 

1 1.ผูสอนอธิบายเรื่องการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรียนไดทราบ และเกริ่นนำหัวขอในการเรียนรู  

(รำตง รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป) 

2.แบงกลุมตามความถนัด ความชอบ และความสนใจของผูเรียน พรอมเลือกหัวขอในการเรียนรู  

ม.2 

1.ทำใบงานนักสืบโคนัน  

เรื่องผลกระทบจากการเหมารวม

และการเลือกปฏิบัติ  

2.แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของ

ผูเรียน  

 

 

 

การเขียนเคาโครงงาน 1 1.ผูเรียนวางแผนการดำเนินงานเปนกลุม (วัตถุประสงคการเรียนรู/ข้ันตอนในการเรียนรู/อุปกรณ/แบง

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ) โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท 

2.นำเสนอการวางแผนการดำเนินงานหนาช้ันเรียน 

การลงมือปฏิบัติ 5 1.รำตง 

1.1 เรียนรูองคประกอบและอุปกรณของรำตง เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ เครื่องดนตรีประกอบ  

1.2 เรียนรู ทารำตงข้ันพื้นฐาน จังหวะ เพลงและดนตรีประกอบการรำตง 

1.3 ฝกรำตงข้ันพื้นฐาน 

2 รำกระทบไมไผ 

2.1 เรียนรูองคประกอบและอุปกรณของรำกระทบไมไผ เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ เครื่องดนตรี

ประกอบ ชุดการแตงกาย 

2.2 เรียนรู ทารำกระทบไมไผข้ันพื้นฐาน จังหวะการกระทบไมไผ เพลงและดนตรีประกอบการรำกระทบไมไผ 

2.3 ฝกรำกระทบไมไผข้ันพื้นฐาน 

3.เตนฮิปฮอป 

3.1 เรียนรูองคประกอบและอุปกรณของการเตนฮปิฮอป เชน จำนวนผูเลน เพลงประกอบ  

3.2 เรียนรู ทาเตนฮิปฮอป ข้ันพื้นฐาน พรอมเพลงประกอบ 

3.3 ฝกเตนฮิปฮอปข้ันพื้นฐาน 

สรุปข้ัน You-we 1 ผูสอนสรุปกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหา ICE ของแตละระดับช้ัน  
 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.3 
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บทบาทของผูสอน 

1. ผูสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสำหรับผูเรียนอยางท่ัวถึง เทาเทียมโดยไมเลือก

ปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

  2. ผูสอนเปนผูเอื้อในกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน 

3. แตละสัปดาหท่ีมีการเรียนรูและลงมือปฏิบัติใหผูเรียนสังเกตตนเองและเพื่อนในกลุม วามี

การเหมารวมและเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นบางหรือไม สงผลกระทบอยางไรตอตัวเราและผูอื่นที่ไดรับจากถูกเหมา

รวมและการเลือกปฏิบัติ จากนั้นจดบันทึกลงในใบงานท่ี 4.3 ภารกิจนักสืบโคนัน และผูสอนสรุปกิจกรรมทุก

ทายช่ัวโมง เชน ส่ิงท่ีไดเรียนรูในสัปดาหนี้ ส่ิงท่ีประทับใจ ส่ิงท่ีจะสามารถพัฒนาตอไปไดในช่ัวโมงถัดไป โดยใช

แผนท่ีรางกาย มีวิธีการดังนี้ 1.ผูสอนแจกกระดาษฟลิปชารทใหแตละกลุม จากนั้นใหตัวแทนผูเรียน 1 คน นอน

ลงบนกระดาษ และเพื่อนๆท่ีเหลือใหชวยกันลากเสนตามโครงรางของเพื่อนท่ีนอนลงบนกระดาษ 2.ใหผูเรียน

ระดมความคิดเห็นตามประเด็นและเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท สวนหัว คือ ส่ิงท่ีไดเรียนรู สวนหัวใจ คือ ส่ิง

ท่ีประทับใจ สวนแขนท้ัง 2 ขาง คือ ส่ิงท่ีจะสามารถพัฒนาตอไปไดในช่ัวโมงถัดไป 

 

 

 

1. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับความรูสึกของผู เรียนจากการไดเรียนรู และลงมือปฏิบัติ ไดเรียนรู

อะไรบางในการลงมือปฏิบัติหรือทำงานรวมกับผูอื่น สิ่งที่อยากเรียนรูแตไมไดเรียนรูมีหรือเปลา ถามีแสดงวามีการ

เลือกปฏิบัติอยู  

2. ผูสอนถามผูเรียนวา “ในระหวางการลงมือปฏิบัติ แตละกลุมมีการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ 

และเกิดผลกระทบที่ไดรับจากถูกเหมารวมและเลือกปฏิบัติ และผลกระทบที่ตนเองมีการเหมารวมและเลือกปฏิบติั 

ผูอื่น(เพศ) บางหรือเปลา อยางไร” 

3. ผูสอนถามคำถามกับผูเรียนใหครบทุกคนโดยกระจายขอคำถามจากขอท่ี 1-2 โดยไมใหซ้ำคน 

4. ผูสอนสรุปถึงผลกระทบท่ีไดรับจากถูกเหมารวมและเลือกปฏิบัติ และผลกระทบท่ีตนเองมีเหมา

รวมและเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) และการทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ บนความ

เสมอภาคและความเทาเทียมทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทาง

เศรษฐกิจ (สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดตามใบความรู ผลกระทบท่ีไดรับจากถูกเหมารวมและเลือกปฏิบัติ) 
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5. ผูสอนสรุปใหผูเรียนเขาใจวา กระบวนการและกิจกรรมที่นำมาใชครั้งนี้ชื่อวา ลงมือปฏิบัติดวย

สองมือเรา มีเปาหมายเพื่อ1.มีทักษะการสื่อสารทำงานรวมกับผูอื่นบนความเสมอภาคและความเทาเทียมทางเพศ 2.มี

ความตระหนักในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยปราศจากการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ บนความเสมอภาคและความเทา

เทียมทางเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานทางเศรษฐกิจ แตในการจัด

กระบวนการเรียนรูครั้งตอไปสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมในอนาคตได ขอใหตอบโจทยวัตถุประสงคกระบวนการ

จัดการเรียนรูนี้ได  

อุปกรณ  

 ข้ึนอยูกับแตโรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

สื่อการเรียนรู  

 ข้ึนอยูกับแตโรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

ช้ินงาน/ภาระงาน  

 1. ข้ึนอยูกับแตโรงเรียนท่ีเลือกประเด็นทางวัฒนธรรม 

 2. ใบงานท่ี 4.3 ภารกิจนักสืบโคนัน 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 4.3  

ภารกิจนักสืบโคนัน 

การเขียนบรรยายใน    

ใบงาน 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 4.3 ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

สังเกตพฤติกรรม

ตนเองของผูเรียน  

การแสดงพฤติกรรม

ตนเองของผูเรียน 

ตรวจแบบ

สังเกต

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมตนเองของ

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

การแสดงพฤติกรรม

ของผูเรียนแตละคน

ในการทำงานกลุม

ระหวางรวมกิจกรรม 

สังเกต

พฤติกรรมการ

การทำงาน

กลุมของ

ผูเรียนแตละ

คน 

แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรม

ผูเรียนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงานกลุม

เปนรายบุคคล) 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม คร้ังท่ี 1 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนประเมินแปลงผักของผูเรียนแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

 1...................................................................................................................... เลขท่ี......ชั้น...... 

2...................................................................................................................... เลขท่ี......ชั้น...... 

3...................................................................................................................... เลขท่ี......ชั้น...... 

4...................................................................................................................... เลขท่ี......ชั้น...... 

5...................................................................................................................... เลขท่ี......ชั้น...... 

 

ที ่

 

รายการ 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุท่ีดีเหมาะสมในการปลูก    

2. การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก    

3. การออกแบบแปลงผักอยางสรางสรรค    

4. การลงมือข้ึนแปลงตามท่ีไดออกแบบ    

5. คุณภาพในการปลูก    

6. การอธิบายข้ันตอนในการปลูกผัก    

เกณฑการใหคะแนน 

 

ที ่

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุท่ีดีเหมาะสมใน

การปลูก 

เมล็ดพันธุสมบูรณ

เหมาะสมในการปลูก 

เมล็ดพันธุสมบูรณ

บางสวน 

เมล็ดพันธุไมสมบูรณ 

2. การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมใน

การปลูกตามชนิดของผัก

แตละชนิด 

พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมใน

การปลูกผักบางชนิด 

พ้ืนท่ีไมมีความเหมาะสมใน 

การปลูกผัก 

3. การออกแบบแปลงผักอยางสรางสรรค มีความคิดแปลกใหมใสใจ

ผลงานมีวิธีการท่ีจะทำให

ผลงานออกมาดี 

ทำตามท่ีแนะนำและ

ปฏิบัติแบบเดิม 

ไมทำ/ไมมีความคิดเปนของ

ตนเอง 

4. การลงมือข้ึนแปลงตามท่ีไดออกแบบ ข้ึนแปลงไดตรงตามแบบท่ี

ไดออกแบบไว 

ข้ึนแปลงไดตรงตามแบบท่ี

ไดออกแบบไวบางสวน 

ข้ึนแปลงไดไมตรงตามแบบท่ี 

ไดออกแบบไว 

5. คุณภาพในการปลูก ผลผลิตงอกดีมาก ผลผลิตงอกบางสวน ผลผลิตไมงอก 

6. การอธิบายข้ันตอนในการปลูกผัก การอธิบายข้ันตอนในการ

ปลูกผักไดถูกตองชัดเจน 

การอธิบายข้ันตอนในการ

ปลูกผักไดถูกตองชัดเจน

บางสวน 

การอธิบายข้ันตอนในการปลูก

ผักไดถูกตองเพียงสวนนอย 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 4.3 
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 

ระดับช้ัน........................ 

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

 

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 

รวม 

(16) 

ระดับ

คุณภาพ 
การปฏิสัมพันธกัน  

(4) 

การสนทนาเรื่อง 

ที่กำหนด  

(4) 

การ

ติดตอสื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           

ความเทาเทียม: ลงมือปฏิบัติ 

 

 



 
 

 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายกลุม (Rubric)  

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

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

1. การปฏิสัมพันธ

กัน 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนเปนสวนใหญใน

การทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนในการทำ

กิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ

ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนา

เรื่องท่ีกำหนด 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา

บางสวน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมตรงประเด็น 

3. การ

ติดตอส่ือสาร 

มีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น 

มีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น ๆ เปน

สวนใหญ 

มีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น ๆ เปน

บางครั้ง 

ไมมีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น 

4. พฤติกรรมการ

ทำงาน 

มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุม 

มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุมเปนสวนใหญ 

มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุมเปนบางครั้ง 

ไมมีการวางแผน

อยางเปนระบบ และ

ไมมีการแบงหนาท่ี

ของสมาชิกในกลุม 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน........................ 

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

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 

ระดับ

คุณภาพ 

ความต้ังใจ

ในการเรียน 

(4) 

การตอบ

คำถาม 

(4) 

การใหความรวมมือกับ

เพื่อนและผูสอน 

ในกิจกรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 
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เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
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เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

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

1. ความต้ังใจในการ

เรียน 

สนใจในการเรียน 

ไมคุยหรือเลนกัน

ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันเล็กนอยในขณะ

เรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันและเลนกัน

ในขณะเรียนเปน

บางครั้ง 

ไมสนใจในการเรียน 

คุยและเลนกัน

ในขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามและตอบ

คำถามถูกทุกขอ 

รวมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและตอบ

คำถามสวนมากถูก 

รวมตอบคำถามในเรื่อง

ท่ีครูถามเปนบางครั้ง

และตอบคำถามถูกเปน

บางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมใน

กิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนในการ

ทำกิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือ

เพื่อนและผูสอนเปน

สวนใหญในการทำ

กิจกรรม 

รวมมือ ชวยเหลือเพื่อน

และผูสอนในการทำ

กิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมมีความรวมมือ

กับเพื่อนและผูสอน

ในขณะทำกิจกรรม  
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่นๆ(พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

                     ตำแหนง…………………………………………………… 
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ใบความรูท่ี 4.1 การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ 

การเหมารวม 

การเหมารวม (stereotype) คือทัศนคติจากประสบการณท่ีเคยเจอ ซึ่งคนกลุมหนึ่งมีตอคนอีกกลุม

หนึ่ง เชน เช้ือชาติ ศาสนา การเมือง เพศ ไปจนถึงกลุมการชอบท่ีเปน sub-culture ของสังคม จนกลายเปน

มาตรฐานในการตัดสิน และเช่ือไปวาพวกเขาเปนแบบนั้นเหมือนกันหมด ท้ังท่ียังไมรูจักตัวตนจริงๆ โดยอาจ

เปนไดท้ังในทางท่ีดี และไมดี แตแนวคิดของการเหมารวมสวนใหญมักมาพรอมอคติ จนกลายเปนการเหมารวม

ยกเขง ท่ีไมคอยยุติธรรมกับบางคนท่ีไมไดเปนแบบนั้นเสมอไป 

นอกจากการเหมารวมแลว นักจิตวิทยาสังคมยังบอกวา อคติท่ีกอใหเกิดการมองแบบเหมารวม มีส่ิงท่ี

เรียกวา ‘การตัดสินไปกอน’ (prejudice) พรอมกับ ‘การแบงแยก’ (discrimination) รวมอยู จนทายที่สุด

นำไปสู การเลือกปฏิบัติ ความขัดแยง และเกลียดชัง 

ภาพเหมารวมท่ีเห็นกันบอยคร้ัง  

เรามักเห็นภาพของการเหมารวมไดทั่วไปในสังคม แตกับเรื่อง ‘เชื้อชาติ’ คือสิ่งที่เห็นไดชัดเจนที่สุด 

พูดใหเห็นภาพชัดกับประเด็นลาสุด ‘ไวรัสโคโรนา’ (covid-19) ท่ีมีจุดกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง

อยูในทวีปเอเชีย กลายเปนวาคนเอเชียเกือบทั้งหมด หรือใครก็ตามที่มีหนาตาโซนเอเชีย จะโดนเหมารวมวา

เปนคนแพรเชื้อโคโรนาไปเสียหมด หนักถึงขั้นโดนทำรายรางกาย อยางนักศึกษาชาวสิงคโปร ที่เรียนอยูใน

ลอนดอนถูกทำรายหลังจากถูกเหยียดเรื่องเช้ือชาติและการแพรเช้ือไวรัสโคโรนา 

ตัวอยางการเหมารวม หรือ STEREOTYPE 

คนใสแวน มักจะเปนคนเนิรด/เรียนเกง.. 

คนมีรอยสัก มักจะนากลัว/กาวราว.. 

ผูชาย มักจะขับรถเกงกวาผูหญิง.. 

คนขาว ต๋ี คือคนรวย คนดำคือคนจนเพราะทำงานหนัก กลางแดด 

คนตางจังหวัดมีความรูนอยกวา คนในเมืองใหญ 

ลองเปดใจ ทำใจใหกวางพอ แลวนั่งคิดตามเรา 

คนตางจังหวัดที่คุณไดพบเจอ บางคนก็เกงกวาคุณ บางคนก็ดอยกวาคุณ จริงหรือไม คนใตที่คุณพบ

เจอ เปนคนโผงผางทุกคนหรือไม บางคนก็เปนคนเรียบรอย พูดจาดีก็มีเยอะไป คนเหนือไมไดพูดจาหวาน นุม

ทุกคน บางคนก็พูดจาแซบไมแพคนภาคใดๆ คนอีสานไมไดนั่งจกปลารา ปลาจอม อยางที่พวกคุณเหมารวม 

พวกเขาก็กินอาหารเหมือนท่ีพวกคุณทานไมใชหรอ 

               หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4.1  
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ผลกระทบทีไ่ดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏบัิติและผลกระทบ                         

 

 

ที่ตนเองมีการเหมารวมและการเลือกปฏิบัติผูอื่น(เพศ): ใจเขาใจเรา                            

 

 



 
 

 

ลดเหมารวม แตเขาใจตัวตน 

“Do not judge a book by its cover” – อยาตัดสินกันเพียงแคเห็นเปลือกนอก  

สำนวนนี้คือทางออกของการลดการเหมารวมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดดีท่ีสุด ดวยการวางอคติท่ีมี หยุดคิด

กันสักหนอย แลวทำความรูจักถึงตัวตนของแตละคนอยางปราศจากการตัดสินไปกอนวาใครเปนอยางไร 

ทบทวนใหมากข้ึน เพื่อลดความขัดแยงใหนอยลง และยุติความคิดเหมารวม 

ตัวอยางผลกระทบจากการถูกเหมารวมในละครโทรทัศนไทย 

ละครโทรทัศนไทยสามารถกระตุนและสรางความเช่ือใหกับเด็กและเยาวชนตอบทบาทในเรื่องเพศได

ไมนอย ทั้งนี้เพราะตัวละครละครโทรทัศนถูกทำใหมีความเหมาะสมผานการเลือกอาชีพของหญิงชาย และ

เปาหมายในการใชชีวิตเฉพาะเพศตน บุฟ, คิมบอล, โอบรายอัล และ คอรเดอร–โบซ Beuf (1974, Kimball, 

1986; O'Bryant and Corder-Bolz, 1978) อธิบายวา มุมมองตอความเหมาะสมทางเพศของลักษณะและ

พฤติกรรมบางอยางของหญิงชาย เดวิดสัน,ยาสุนะ และ ทาวเวอร Davidson , Yasuna, and Tower, 

(1979;McGhee and Frueh, 1980) และการรับรองรูป แบบเพศ เฮอรเร็ท-สเกจวลั่ม และ เอเลน, มอแกน

Herrett-Skjellum and Allen(1996; Morgan1987). การมีสวนรวมในการรับชมละครโทรทัศนไทยท่ีสะทอน

แบบแผนเรื่องเพศอาจแตกตางกันไปตามชวงวัย ผลกระทบของละครโทรทัศนไทยอาจเปนตัวสรางจุดยืนใหกับ

เด็กและเยาวชนท่ีอยูในชวงการเริ่มพัฒนาความเสมอภาคทางเพศ ดังท่ี โคลเบิรก Kohlberg (1966) อธิบายวา 

ความเสมอภาคทางเพศ เปนความตระหนักรู ของเด็กในเรื่องเพศเปนหมวดหมูทางสังคมที่ไมเปลี่ยนแปลง

ดังเชนความยาวของผมและเครื่องนุงหม และอื่น ๆซึ่ง รูเบ้ิล และคณะ(Ruble et al., 1981) กลาววาเด็กท่ีเพิ่ง

เริ ่มมีสัมพันธภาพทางเพศจะสนใจในการรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื ่องเพศของพวกเขา 

ซึ่งคาลเวิรท, สลาบี้ และ เฟรย,สแตงกอร และ รูเบิ ้ล (Calvert, 2000; Slabyand Frey, 1975; Stangor 

Ruble, 1989) ในสภาวการณจริง พบวา เด็กท่ีไดรับความไมเทาเทียมทางเพศมีแนวโนมท่ีจะไดรับผลกระทบ 

จากภาพเหมาะรวมจากสื่อโทรทัศน ซึ่งเมื่อเด็กเริ่มเขาสูการเปนผูใหญ ควรจะกลายเปนผูที่มีความเสี่ยงนอย

ท่ีสุดจากภาพเหมารวมในการรับชมโทรทัศนนอกจากนี้ ภาพเหมารวมความเปนหญิงเปนชายในละครโทรทัศน

ยังคงมีอิทธิพลตอการรับรูจดจำและนำไปสูการเกิดพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามแบบฉบับของ

สังคมประกอบสรางจากสถาบันสื่อ ดังที ่ เดวิส, โดมินิค ดาวนสDavis (1990; Dominick, 1979; Downs, 

1981;Sternglanz & Serbin, 1974) วิเคราะหเนื้อหาจำนวนมากช้ีวาโทรทัศนจมอยูกับรูปแบบภาพเหมารวม

ของผู ชายและผู หญิง เมื ่อเทียบกับเพศหญิงจะมีมากขึ ้นลวนนำเสนอภาพ ออนแอบอบบาง อารมณ

เปลี่ยนแปลงไว รูสึกออนไหวงายสวน ทอมปสัน และ เซอรบินอส Tompson and Zerbinos (1995) พบวา 

ผูชายมีภาพท่ีเปนนักแกปญหา โดยท่ี ดาวนส, แมคอารเธอร และ อีเซนDowns (1981; McArthur & Eisen, 

1976) มีความอิสระมีการแสดงออกท่ีใชความรุนแรง 
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การเลือกปฏิบัติ 

การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การกระทำหรือไมกระทำการใดอันเปนการแบงแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิ 

ประโยชนใด ๆ ไมวาจะทางตรงหรือทางออม 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

การพิจารณาวา การกระทำใดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมหรือไมนั้น มีเกณฑที่ควรจะตอง

พิจารณาอยู 3 ประการ ดังนี ้

1. มีการปฏิบัติท่ีแตกตางกันหรือไม การปฏิบัติท่ีแตกตางนั้น หมายความรวมถึงการกระทำในลักษณะ

ของการกีดกัน การแบงแยก การจำกัด หรือการใหประโยชนที่มากกวา ระหวางบุคคลสองคน หรือสองกลุม 

หรือหลายกลุม 

2. มีสถานการณที่เหมือนหรือคลายกัน กลาวคือตองเปนการปฏิบัติที่แตกตางกันบนสถานการณท่ี

เหมือนหรือคลายกันจึงจะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หากเปนการปฏิบัติที่แตกตางกันตอบุคคลที่มี

สถานการณท่ีแตกตางกันยอมไมใชการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมอยางไรก็ดี การปฏิบัติท่ีเหมือนกันตอบุคคลท่ี

มีสถานการณแตกตางกันก็อาจถือเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมได โดยอาจเรียกวาเปนการเลือกปฏิบติั

ทางออม (Indirect Discrimination) เชน การนัดสัมภาษณงานผู สมัครงานทุกคนโดยกำหนดใหทำการ

สัมภาษณบนอาคารชั้นสามในอาคารซึ่งไมมีลิฟตหรือทางขึ้นสำหรับผูพิการ ทำใหผู พิการไมสามารถเขา

สัมภาษณงานไดแมว าจะมีการปฏิบัติที ่ไมแตกตางกัน แตเมื ่อการปฏิบัตินั ้นสงผลกระทบตอบุคคลที ่ มี

ลักษณะเฉพาะกลุม (ในตัวอยางนี้คือคนพิการ) ใหเสียเปรียบโดยไมเปนธรรม ก็ถือเปนการเลือกปฏิบัติได 

3. การปฏิบัติที่แตกตางกันตอบุคคลที่มีสถานการณเหมือนหรือคลายกันจะถูกพิจารณาวาเปนการ

เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมก็ตอเมื ่อมีการพิสูจนวาการเลือกปฏิบัตินั้นไมมีความเปนกลาง (objective) ไมมี

เหตุผลท่ีเหมาะสม (reasonable justification) ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแหงกฎหมายนั้นๆ (legitimate 

aim) และไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน(proportionality) ซึ่งเปนเรื่องท่ีตองพิจารณากันเปนกรณี ไป 
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ระดับ หนวยการ

เรียนรู 

ความคิด

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด วิชาสังคม+สุข

ศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวยการ

เรียนรูยอย 

จำนวน

ช่ัวโมง 

K S A 

WE สันติภาพ

และความ

ขัดแยง 

ศักยภาพ

ของตนเอง 

สามารถ

ทำงาน

รวมกับ

ผูอื่นบน

ความ

หลากหลาย

วัฒนธรรม

ไดอยาง

สันติ 

ม.2 

ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณคา

ในการปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพ หนาท่ีในฐานะ

พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

ส 2.1 ม.2/4 อธิบาย

ความคลายคลึงและ

ความแตกตางของ

วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมของประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียเพื่อ

นำไปสูความเขาใจอันดี

ระหวางกัน 

ม.2 

1. ทักษะในการ

ประสานความ

รวมมือในการทำงาน

เปนกลุมบนฐานการ

เคารพในสิทธิเสรี

ของตนเองและ

วัฒนธรรม เพศของ

ผูอื่น  

2. นำเสนอผลการ

ดำเนินงานรวมกับ

ผูอื่นและส่ือสาร

อยางสรางสรรคบน

ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและ

เพศวิถีไดอยางสันติ  

(บนฐานของประเด็น

ทางวัฒนธรรมของ

แตละโรงเรียน) 

1.ภารกิจรวม

ภารกิจเรา 

2. การเตรียม 

การนำเสนอ

ผลงาน 

3.การนำเสนอ

ผลงานและ

การประเมิน 

ผล 

10 1.ผูเรียนมีความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ประสานความรวมมือ

และการแกปญหาโดย

สันติวิธีบนความหลาย

ทางวัฒนธรรมและเพศ 

ตามวิถีประชาธิปไตย 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

นำเสนอผลการ

ดำเนินงานรวมกับผูอื่น

และส่ือสารอยาง

สรางสรรคบนความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีได

อยางสันติ (บนฐานของ

ประเด็นทางวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน) 

1.ผูเรียนมีทักษะในการ

ประสานความรวมมือ

และการแกปญหาโดย

สันติวิธีบนความหลาย

ทางวัฒนธรรมและเพศ 

ตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ผูเรียนสามารถ

นำเสนอผลการ

ดำเนินงานรวมกับผูอื่น

และส่ือสารอยาง

สรางสรรคบนความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถี

ไดอยางสันติ (บนฐาน

ของประเด็นทาง

วัฒนธรรมของแตละ

โรงเรียน) 

ผูเรียนตระหนักถึง

แนวทางการแกไข

ปญหาอยางสันติวิธี

บนความหลายทาง

วัฒนธรรม เพศตาม

วิถีประชาธปิไตย 

 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลัก          จำนวน 10 ช่ัวโมง 

1. มีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และวัฒนธรรม เพศ ของผูอื่น  

2. นำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื ่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

ความคิดรวบยอด 

ศักยภาพของตนเอง สามารถทำงานรวมกับผูอื่นบนความหลากหลายวัฒนธรรมไดอยางสันติ 

สาระการเรียนรู 

การประสานความรวมมือและการแกไขปญหาโดยสันติวิธีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

เพศตามวิถีประชาธิปไตย และนำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประสานความรวมมือและการแกปญหาโดยสันติวิธ ีบน

ความหลายทางวัฒนธรรมและเพศ ตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื่นและสื่อสารอยาง

สรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของ

แตละโรงเรียน) (K) 

3. ผูเรียนมีทักษะในการประสานความรวมมือและการแกปญหาโดยสันติวิธ ีบนความหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศ ตามวิถีประชาธิปไตย 

4. ผูเรียนสามารถนำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอ ื ่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (S) 

5. ผูเรียนตระหนักถึงแนวทางการแกไขปญหาอยางสันติวิธีบนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศ ตาม

วิถีประชาธิปไตย (A) 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 

สันติภาพและความขัดแยง 
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ตัวช้ีวัดหนอยการเรียนรูยอย           จำนวน 6 ช่ัวโมง 

มีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และวัฒนธรรม เพศ ของผูอื่น  

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ทักษะการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมและการแกปญหาโดยสันติวิธีบนความหลาย

ทางวัฒนธรรมและเพศ ตามวิถีประชาธิปไตย  

วัตถุประสงคของการเรียนรู 

เรียนรูทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุม และการแกปญหาโดยสันติวิธีบน

ความหลายทางวัฒนธรรมและเพศ ตามวิถีประชาธิปไตย  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

  1. ผูสอนใหผูเรียนจับกลุม 2 กลุมหรือตามความเหมาะสมโดยใชวิธีการแบงกลุมนับ 1-2  

เพื่อเปนการแบงกลุมหรือตามความเหมาะสม 

 2. หลังจากการจับกลุมเสร็จใหผูสอนแจกลูกโปง 5 ลูกตอ 1 กลุมแลวใหผูสอนอธิบายเกมให

ผูเรียนดังนี้ ใหแตละกลุมเปาลูกโปงใหมีขนาดไมเทากันโดยกำหนดใหมีลูกขนาดใหญ 2 ลูก ลูกขนาดกลาง 

2 ลูก และลูกขนาดเล็ก 1 ลูก  

 3. หลังจากผูเรียนไดเปาลูกโปงเสร็จแลวใหผูเรียนกอดคอเพื่อนภายในกลุมแลวนำลูกโปงท่ี

เปาท้ัง 5 ลูกนั้นสอดไวชองวางระหวางสมาชิกภายในกลุม 

 4. ผูสอนอธิบายการเดินโดยใหผูเรียนเดินกอดคอกันไปจุดท่ีกำหนดแลวเดินกลับมาจุดเริ่มตน 

กลุมไหนท่ีใชเวลาไดนอยและกลับมาถึงจุดเริ่มตนโดยลูกโปงไมตกหรือแตกกลุมนั้นเปนผูชนะ โดยใหผูสอนเปน

ผูกำหนดเวลาในการเลนตามความเหมาะสม 

 5. จากนั้นใหผู สอนสอบถามกลุมผู เรียนวาที่ชนะรู สึกอยางไร ไดเรียนรู อะไร มีการแบง

บทบาทหนาท่ีของสมาชิกอยางไร มีการวางแผนอยางไรจึงสามารถชนะได และใหกลุมผูเรียนท่ีแพ รูสึกอยางไร 

ไดเรียนรูอะไร มีการแบงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกอยางไร และจุดไหนท่ีตองแกไขเพื่อใหกลุมสามารถชนะได  

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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6. ผูสอนสรุปดังนี้ เห็นไหมวาหากเรามีการวางแผนที่ดี มอบหมายงานใหเหมาะสมกับคนหากพบ

ปญหาวิธีการสื่อสารภายในกลุมคือสิ่งสำคัญที่จะทำใหกลุมมุงหนาในทิศทางเดียวกันไดและมีการหาวิธีการ

แกไข เพื่อใหงานสามารถเดินหนาตอไป ดังนั้นในรายชั่วโมงนี้เปนตนไปจนถึงชวงโมงที่ 6 จะเปนการเรียนรู

ตามประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

 

 

 

  1. ใหผูสอนอธิบายวิธีการการจัดการความขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี

ในการทำงานกลุมรวมกัน โดยผูสอนสามารถอานไดจากใบความรูที่ 5.1 การจัดการความขัดแยงและการ

แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานระหวางลงมือปฏิบัติตามประเด็นทาง

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

 2. ใหผูสอนดำเนินการเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมที่แตละโรงเรียน

เลือกในหัวขอการเรียนรูและใหมอบหมายภาระงานช้ินงานตามรายละเอียดตามตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางการเรียนรูและลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแตละโรงเรียนเลือก 

1.พืชผักพื้นบาน 

ประเด็นทางวัฒนธรรม ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

พืชผักพื้นบาน การลงมือปฏิบัติ 6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การดูแลรักษา (ทำปุยชีวภาพ/การกำจัดวัชพืช

และศัตรูพืช/การรดน้ำ) 

1.2 การเก็บเกี่ยว (ระยะเวลาท่ีสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได/ระยะเวลาท่ีสามารถนำเมล็ดมาทำพันธุได) 

1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ เชน นำผักมาทำอาหาร

โดยเมนูจะตองสรางสรรค ผักอบแหงฯลฯ 

1.4 การออกแบบบรรจุภัณฑผักพื้นบานอยาง

สรางสรรค 

1.5 การจำหนาย (ชองทางการจัดจำหนาย/วิธีการจัด

จำหนาย) 

1. ใบงานท่ี 5.1 การจัดการความขัดแยงและการ

แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

2. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม  

(พืชผักพื้นบาน) โดยผูสอน 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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2.ระบำเกลียวเชือก 

ประเด็นทางวัฒนธรรม ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

ระบำเกลียวเชือก การลงมือปฏิบัติ 6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การระบำเกลียวเชือก 

1.1.1 ออกแบบทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยาง

สรางสรรค 

1.1.2 ฝกเตนทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยาง

สรางสรรค 

1.1.3 ฝกเตนพรอมกับเพลงและดนตรีประกอบ 

1.2 การรองเพลงและดนตรีประกอบการระบำเกลียวเชือก 

1.1.1 ออกแบบเพลงและดนตรีท่ีเปนเอกลักษณประจำ

โรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.1.2 ฝกรองเพลงและดนตรีท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียน

อยางสรางสรรค 

1.1.3 ฝกรองเพลงและเลนดนตรีพรอมประกอบทาเตน 

1. ใบงานท่ี 5.1 การจัดการความขัดแยงและ

การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

2. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม  

(ระบำเกลียวเชือก) โดยผูสอน 
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3.ขาวมง 

ประเด็นทางวัฒนธรรม ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

ขาวมง การลงมือปฏิบัติ 6 1.ออกแบบบรรจุภัณฑและชองทางการจำหนาย 

1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑอยางสรางสรรค 

1.2 การจำหนายอยางสรางสรรค (ชองทางการจัดจำหนาย/

วิธีการจัดจำหนาย) 

1. ใบงานท่ี 5.1 การจัดการความขัดแยงและการ

แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

2. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) โดย

ผูสอน 
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4.การแสดง: รำตง รำกระทบไมไผ เตนฮิปฮอป 

ประเด็นทางวัฒนธรรม ข้ันในการเรียนรู ช่ัวโมง เนื้อหาในการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

รำตง รำกระทบไมไผ 

เตนฮิปฮอป 

การลงมือปฏิบัติ 6 1.ลงมือปฏิบัติตามหัวขอท่ีไดเลือกไว 

1.1 การรำตง 

1.1.1 ออกแบบทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยาง

สรางสรรค 

1.1.2 ฝกเตนพรอมรองเพลงและดนตรีประกอบท่ีเปนเอกลักษณ

ประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.1.3 นำการแสดงท้ัง 3 อยางมารวมกัน อยางสรางสรรค 

1.2 การรำกระทบไมไผ 

1.2.1 ออกแบบทารำท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.2.2 ฝกรำพรอมรองเพลงและดนตรีประกอบท่ีเปนเอกลักษณประจำ

โรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.2.3 นำการแสดงท้ัง 3 อยางมารวมกัน อยางสรางสรรค 

1.3 เตนฮิปฮอป 

1.3.1 ออกแบบทาเตนท่ีเปนเอกลักษณประจำโรงเรียนอยาง

สรางสรรค 

1.3.2 ฝกเตนพรอมรองเพลงและดนตรีประกอบท่ีเปนเอกลักษณ

ประจำโรงเรียนอยางสรางสรรค 

1.3.3 นำการแสดงท้ัง 3 อยางมารวมกัน อยางสรางสรรค 

1. ใบงานท่ี 5.1 การจัดการความ

ขัดแยงและการแกปญหาความ

ขัดแยงโดยสันติวิธี 

2. แบบประเมินผลงานผูเรียน 

รายกลุม (รำกระทบไมไผ เตนฮิป

ฮอป) โดยผูสอน 
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1.ผูสอนใหผูเรียนรวมอภิปรายแลกเปล่ียนในช่ัวโมงท่ี 6 โดยผูสอนใหผูเรียนสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรู

จากการลงมือปฏิบัติโดยใชแผนท่ีรางกาย ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้  

  1.1.ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมนั่งเปนวงกลมตามกลุมของตนเอง จากนั้นผูสอนแจก

กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี และสี แบงใหแตละกลุมเทาๆ กนัโดยไมมีการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา 

เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

  1.2.ใหแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน ลงนอนบนกระดาษฟลิปชารท ที่กางไว 

จากนั้นใหเพื่อนรวมใชปกากาเคมีในการวาดรูปรางลักษณะของเพื่อนท่ีนอนบนกระดาษฟลิปชารท โดยตองมี

องคประกอบของรางกายใหครบดังนี้ สวนหัว ลำตัว แขน ขา จนถึงเทา  

  1.3.ใหแตละกลุมระดมความคิดเห็นสิ่งที่ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติตามประเด็น

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

แบงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบภายในกลุม 3) หนาทอง เปนอุปกรณท่ีใชในการลงมือปฏิบัติ 4) ขาซาย 

เปนปญหาและอุปสรรค 5) ขาขวา เปนแนวทางการแกไข 6) เทา เปนสิ่งที ่สามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 7) ปาก เปนวิธีการส่ือสารภายในกลุมท่ีทำใหการทำงานกลุมสำเร็จได 8) หัวใจ ความรูสึกใน

การเรียนรู  โดยผูสอนสามารถกำหนดเวลาไดตามความเหมาะสม 

 2. ผูสอนใหแตละกลุมนำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นของแตละกลุมโดยผูสอนมีหนาท่ี

ในการจดบันทึกการนำเสนอลงในกระดาษ 

 3.ผูสอนสรุปผลการปฏิบัติอีกครั้งช้ีใหเห็นถึงขอดีของการทำงานกลุมและลักษณะการทำงาน

กลุมท่ีทำใหกลุมประสบผลสำเร็จและวิธีการส่ือสารท่ีทำใหสมาชิกภายในกลุมรูสึกดี โดยผูสอนตองสรุปใหตรง

กับวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรูนี้ โดยมีดังนี้ ผูเรียนมีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปน

กลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและวัฒนธรรม เพศ ของผูอื ่น และสามารนำเสนอผลการ

ดำเนินงานรวมกับผูอื่นและส่ือสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ  
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อุปกรณ   

 1. ตามประเด็นของแตละพื้นท่ี    2. กระดาษฟลิปชารท  

 3. ปากกาเคมี       4. สี 

 

สื่อการเรียนรู   

 1. ใชส่ือการเรียนรูจริงตามประเด็นโรงเรียน 

 2. ใบความรูท่ี 5.1 การจัดการความขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

1. ใบงานท่ี 5.1 การจัดการความขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 2. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (พืชผักพื้นบาน) 

 3. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ระบำเกลียวเชือก) 

 4. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) 

 5. แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (รำตง รำกระทบไมไผ ฮิปฮอป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสำหรับผูเรียน

อยางทั ่วถึง เทาเทียมโดยไมเล ือกปฏิบัติทางเชื ้อชาติ 

ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและ

ฐานะทางเศรษฐกิจ 

2. ผูสอนเปนผูเอ้ือในกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน 

3. แตละสัปดาหที่มีการเรียนรูและลงมือปฏิบัติใหผูสอน

สรุปกิจกรรมทุกทายชั่วโมง เชน สิ่งท่ีไดเรียนรูในสัปดาหน้ี 

สิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่จะสามารถพัฒนาตอไปไดในชั ่วโมง

ถัดไป 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การวัดและประเมินผล  

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

ใบงานท่ี 5.1 การจัดการ

ความขัดแยงและการ

แกปญหาความขัดแยง

โดยสันติวิธี 

การเขียน

บรรยายใน

ช้ินงาน 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 5.1  1. เขียนและอธิบายได

ตรงตามคำถามได

ครบถวน ให 3 คะแนน  

2. เขียนและอธิบายได

ตรงตามคำถามได

บางสวน ให 2 คะแนน 

3. เขียนและอธิบายได 

1 ขอ ให 1 คะแนน 

4. อธิบายไมไดให 0 

คะแนน 

แบบประเมินผลงาน

ผูเรียนรายกลุม (พืชผัก

พื้นบาน) 

การแสดง

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

ประเมินผล

งานผูเรียนราย

กลุม  

แบบประเมินผล

งานผูเรียนรายกลุม 

(พืชผักพื้นบาน) 

ระดับคุณภาพ 2 

 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

แบบประ เม ิ นผลงาน

ผู เร ียนรายกลุ ม (ระบำ

เกลียวเชือก) 

 

การแสดง

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

ประเมินผล

งานผูเรียนราย

กลุม 

แบบประเมินผล

งานผูเรียนรายกลุม 

(ระบำเกลียวเชือก) 

 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

แบบประ เม ิ นผลงาน

ผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) 

 

การแสดง

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

ประเมินผล

งานผูเรียนราย

กลุม 

แบบประเมินผล

งานผูเรียนรายกลุม 

(ขาวมง) 

 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 

แบบประ เม ิ นผลงาน

ผูเรียนรายกลุม (รำตง รำ

กระทบไมไผ ฮ ิปฮอป)

  

การแสดง

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

ประเมินผล

งานผูเรียนราย

กลุม 

แบบประเมินผล

งานผูเรียนรายกลุม 

(รำตง รำกระทบไม

ไผ ฮิปฮอป)  

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในใบงาน) 
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แบบประเมินผลงานผูเรยีนรายกลุม ครัง้ท่ี 2 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนประเมินแปลงผักของผูเรียนแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การดูแลรักษาหลังการปลูก    

1.1 การทำปุยชีวภาพ    

1.2 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช    

1.3 การรดน้ำ    

2. การเก็บเกี่ยว    

2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต    

2.2 ผลผลิตท่ีสามารถนำเมล็ดทำพันธุ    

3. การแบงบทบาทหนาท่ีในการดูแลรักษาและการเก็บ

เกี่ยว 

   

4. การส่ือสารภายในกลุม    

5. การนำเสนอ    
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การดูแลรักษาหลังการ

ปลูก 

   

1.1 การทำปุยชีวภาพ อธิบายวิธีการทำปุย

ชีวภาพและวิธีการใชได

ถูกตองครบถวน 

อธิบายวิธีการทำปุยชีวภาพ

และวิธีการใชไดถูกตอง

บางสวน 

อธิบายวิธีการทำปุย

ชีวภาพและวิธีการใชได

ไมถูกตอง 

1.2 การกำจัดวัชพืชและ

ศัตรูพืช 

แปลงผักไมมีวัชพืชและ

ศัตรูพืช 

แปลงผักมีวัชพืชและศัตรูพืช

บางสวน 

แปลงผักมีวัชพืชและ

ศัตรูพืชเต็มแปลง 

1.3 การรดน้ำ ผูเรียนรดน้ำแปลงผักอยาง

สม่ำเสมอ 

ผูเรียนรดน้ำแปลงผัก

บางครั้ง 

ผูเรียนไมรดน้ำแปลงผัก 

2. การเก็บเกี่ยว    

2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผูเรียนสามารถอธิบายการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตแตละ

ชนิดไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถอธิบายการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตแตละชนิด

ไดบางสวน 

ผูเรียนไมสามารถอธิบาย

การเก็บเกี่ยวผลผลิตแต

ละชนิดได 

2.2 ผลผลิตท่ีสามารถนำ

เมล็ดมาทำพันธุ 

ผูเรียนสามารถอธิบาย

ผลผลิตท่ีนำมาเปนเมล็ด

พันธุไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถอธิบาย

ผลผลิตท่ีนำมาเปนเมล็ด

พันธุไดบางสวน 

ผูเรียนไมสามารถอธิบาย

ผลผลิตท่ีนำมาเปนเมล็ด

พันธุได 

3. การแบงบทบาทหนาท่ีใน

การดูแลรักษาและการ

เก็บเกี่ยว 

มีการแบงบทบาทหนาท่ี

ตามศักยภาพของสมาชิก

ภายในกลุมได 

มีการแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ศักยภาพของสมาชิกภายใน

กลุมไดบางสวน 

มีการแบงบทบาทหนาท่ี

ของสมาชิกภายในกลุม

ไดไมตรงตามศักยภาพ

ของสมาชิก 

4. การส่ือสารภายในกลุม สามารถส่ือสารภายในกลุม

ไดอยางเขาใจตรงกัน 

สามารถส่ือสารภายในกลุม

ไดแตบางครั้งความเขาใจ

คาดเคล่ือน 

สามารถส่ือสารภายใน

กลุมไดไมเขาใจตรงกัน 

5. การนำเสนอ มีการนำเสนอท่ีแปลกใหม

ใสใจผลงานมีวิธีการท่ีจะ

ทำใหผลงานออกมาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำและ

ปฏิบัติแบบเดิมๆ 

ไมนำเสนอ/ไมมีความคิด

เปนของตนเอง 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (พืชผักพื้นบาน) 

คำชี้แจง: ใหผูสอนประเมินชิ้นงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑอยางสรางสรรคของผูเรียน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. บรรจุภัณฑสามารถส่ือสารถึงผลิตภัณฑพืชผักพื้นบาน

ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

   

2. วัสดุท่ีใชสามารถชวยสรางเอกลักษณและเพิ่มมูลคาได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

   

3. รูปทรงของบรรจุภัณฑมีความสวยงามและเหมาะสม

และสรางสรรค 

   

4. วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมและ

สรางสรรค 

   

5. การแกไขปญหา    

6. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

7. การนำเสนอผลงาน    
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ที่ 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. บรรจุภัณฑสามารถสื่อสารถึง

ผลิตภัณฑพืชผักพืน้บานได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

บรรจุภัณฑสามารถบงบอกถึง

เอกลักษณของผลิตภัณฑได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

บรรจุภัณฑสามารถบงบอก

ถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑ

ไดแตยังคงเปนรูปแบบเดิม  

บรรจุภัณฑไมสามารถบงบอก

ถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑได 

2. วัสดุท่ีใชสามารถชวยสราง

เอกลักษณและเพิ่มมลูคาได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

วัสดุท่ีใชสามารถบงบอก

เอกลักษณและเพิ่มมลูคาได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

วัสดุท่ีใชสามารถบงบอก

เอกลักษณแตไมสามารถ

เพิ่มมูลคาไดแตยังคงเปนรูป

แบบเดิม 

วัสดุท่ีใชไมสามารถบงบอก

เอกลักษณและไมสามารถเพิ่ม

มูลคาได 

3. รูปทรงของบรรจุภัณฑมีความ

สวยงามและเหมาะสมและ

สรางสรรค 

รูปทรงของบรรจุภัณฑมีความดึง

ดูนาสนใจและเหมาะสมและ

สรางสรรค 

รูปทรงของบรรจุภัณฑมี

ความดึงดูนาสนใจและ

เหมาะสมแตยังคงเปนรูป

แบบเดิม 

รูปทรงของบรรจุภัณฑไมมี

ความดึงดูนาสนใจและไม

เหมาะสม 

4. วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภณัฑ

มีความเหมาะสมและ

สรางสรรค 

วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภณัฑมี

สวนประกอบมาจากวัสดุท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมท้ังหมดและ

สรางสรรค 

วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุ

ภัณฑมีสวนประกอบมาจาก

วัสดุท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมบางสวนแตยังคง

เปนรูปแบบเดิม 

วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภณัฑ

ไมมีสวนประกอบมาจากวัสดุ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5. การแกไขปญหา มีการคิดหาวิธีการแกไขปญหา

ได 2 วิธีในเวลาท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการแกไข

ปญหาเพียง 1วิธีในเวลาท่ี

กำหนด 

ไมสามารถคิดวิธีการแกไข

ปญหาไดในเวลาท่ีกำหนด 

6. การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุม 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิก

ภายในกลุมไดบางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุมไมได 

7. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ีแปลกใหมใสใจ

ผลงานมีวิธีการท่ีจะทำใหผลงาน

ออกมาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำและ

ปฏิบัติแบบเดิม ๆ 

ไมนำเสนอ/ไมมีความคิดเปน

ของตนเอง 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ระบำเกลียวเชือก) 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนประเมินผลภาระงานออกแบบเพลงและดนตรีประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถออกแบบเพลงและดนตรีประกอบ    

2. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะและทำนองได

ถูกตอง 

   

3. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเนื้อรอง    

4. ผูเรียนรองตามเนื้อรองไดถูกตอง    

5. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลงประกอบเตหนา    

6. การแกไขปญหา    

7. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

8. การนำเสนอผลงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถออกแบบเพลง

และดนตรีประกอบ 

ผูเรียนสามารถออกแบบเพลง

และดนตรีประกอบไดอยาง

เหมาะสม 

ผูเรียนสามารถออกแบบ

เพลงและดนตรีประกอบ

ไดบางสวน 

ผูเรียนไมสามารถ

ออกแบบเพลงและ

ดนตรีประกอบได 

2. ผูเรียนสามารถรองเพลงตาม

จังหวะและทำนองไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถรองเพลงตาม

จังหวะและทำนองไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถรองเพลง

ตามจังหวะแตไมตรง

ตามทำนอง 

ผูเรียนรองเพลงไมตาม

จังหวะและไมถูก

ทำนอง 

3. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอน

ของเนื้อรอง 

ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของ

เนื้อรองไดถูกตอง 

ผูเรียนมีการแบง วรรค

ตอนของเนื้อรองได

บางสวน 

ผูเรียนมีการแบงวรรค

ตอนของเนื้อรอง 

ไมถูกตอง 

4. ผูเรียนรองตามเนื้อรองได

ถูกตอง 

ผูเรียนรองตามเนื้อรองได

ถูกตอง 

ผูเรียนรองตามเนื้อรอง

ไดบางสวน 

ผูเรียนรองตามเนื้อรอง

ไดไมถูกตอง 

5. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรอง

เพลงประกอบเตหนา 

ผูเรียนรองไดอยางมีความมั่นใจ

ไมกลัวความผิดพลาด 

ผูเรียนรองไดแตไมมี

ความมั่นใจ 

ผูเรียนรองไมไดและ 

ไมมีความมั่นใจ 

6. การแกไขปญหา มีการคิดหาวิธีการแกไขปญหา

ได 2 วิธีในเวลาท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการแกไข

ปญหาเพียง 1 วิธีในเวลา

ท่ีกำหนด 

ไมสามารถคิดวิธีการ

แกไขปญหาไดในเวลา

ท่ีกำหนด 

7. การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุม 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ

ความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุมได

บางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ

ความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุม

ไมได 

8. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ีแปลกใหมใสใจ

ผลงานมีวิธีการท่ีจะทำให

ผลงานออกมาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำ

และปฏิบัติแบบเดิม 

ไมนำเสนอ/ไมมี

ความคิดเปนของ

ตนเอง 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (ขาวมง) 

คำช้ีแจง: ใหผูสอนประเมินช้ินงานบรรจุภัณฑอยางสรางสรรคของผูเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. บรรจุภัณฑสามารถส่ือสารถึงผลิตภัณฑขาวมงไดอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค 

   

2. วัสดุท่ีใชสามารถชวยสรางเอกลักษณและเพิ่มมูลคา 

ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

   

3. รูปทรงของบรรจุภัณฑมีความสวยงามและสรางสรรค    

4. วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมและ

สรางสรรค 

   

5. การแกไขปญหา    

6. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

7. การนำเสนอผลงานและสรางสรรค    

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ที ่

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. บรรจภุัณฑสามารถสื่อสารถึง

ผลิตภัณฑขาวมงไดอยางเหมาะสมและ

สรางสรรค 

บรรจภุัณฑสามารถบงบอกถึง

เอกลักษณของผลิตภัณฑได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

บรรจภุัณฑสามารถบงบอก

ถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑ

ไดแตยังคงเปนรูปแบบเดิมๆ 

บรรจภุัณฑไมสามารถบงบอก

ถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑได 

2. วัสดุท่ีใชสามารถชวยสรางเอกลักษณ

และเพ่ิมมูลคาไดอยางเหมาะสมและ

สรางสรรค 

วัสดุท่ีใชสามารถบงบอก

เอกลักษณและเพ่ิมมูลคาได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

วัสดุท่ีใชสามารถบงบอก

เอกลักษณแตไมสามารถเพ่ิม

มูลคาไดแตยังคงเปนรูป

แบบเดิมๆ 

วัสดุท่ีใชไมสามารถบงบอก

เอกลักษณและไมสามารถเพ่ิม

มูลคาได 

3. รูปทรงของบรรจภุัณฑมีความสวยงาม

และสรางสรรค 

รูปทรงของบรรจภุัณฑมีความ

ดึงดูดนาสนใจและเหมาะสม

และสรางสรรค 

รูปทรงของบรรจภุัณฑมี

ความดึงดูนาสนใจและ

เหมาะสมแตยังคงเปนรูป

แบบเดิมๆ 

รูปทรงของบรรจภุัณฑไมมี

ความดึงดูนาสนใจและไม

เหมาะสม 

4. วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภัณฑมีความ

เหมาะสมและสรางสรรค 

วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภัณฑมี

สวนประกอบมาจากวัสดุท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมท้ังหมดและ

นาดึงดูนาสนใจ 

วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุ

ภัณฑมีสวนประกอบมาจาก

วัสดุท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมบางสวนแตยังคง

เปนรูปแบบเดิมๆ 

วัสดุท่ีนำมาทำเปนบรรจุภัณฑ

ไมมีสวนประกอบมาจากวัสดุ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5. การแกไขปญหา มีการคิดหาวิธีการแกไขปญหา

ได 2 วิธีในเวลาท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการแกไข

ปญหาเพียง 1วิธีในเวลาท่ี

กำหนด 

ไมสามารถคิดวิธีการแกไข

ปญหาไดในเวลาท่ีกำหนด 

6. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัด

และความสามารถของสมาชิกภายใน

กลุม 

การแบงบทบาทหนาท่ีตามความ

ถนัดและความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุมได

บางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ีตาม

ความถนัดและความสามารถ

ของสมาชิกภายในกลุมไมได 

7. การนำเสนอผลงานและสรางสรรค อธิบายกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาบรรจุภัณฑไดครบทุก

ข้ันตอนและมีการนำเสนอท่ี

แปลกใหมใสใจผลงานมีวิธีการท่ี

จะทำใหผลงานออกมาดี 

อธิบายกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุ

ภัณฑไดบางสวน มีนำเสนอ

ตามท่ีแนะนำและปฏิบัติ

แบบเดิมๆ 

ไมสามารถอธิบาย

กระบวนการออกแบบและ

พัฒนาบรรจุภัณฑและไม

นำเสนอ/ไมมีความคิดเปนของ

ตนเอง 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 
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แบบประเมินผลงานผูเรียนรายกลุม (รำตง รำกระทบไมไผ ฮิปฮอป) 

คำชี้แจง: ใหผู สอนประเมินผลภาระงานออกแบบเพลงและดนตรีประกอบ ตามประเด็นท่ีผู เรียนสนใจ     

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กลุมรำตง 

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถออกแบบเพลงและดนตรีประกอบ    

2. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะและทำนอง 

ไดถูกตอง 

   

3. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเนื้อรอง    

4. ผูเรียนรองตามเนื้อรองไดถูกตอง    

5. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลงประกอบ    

6. การแกไขปญหา    

7. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

8. การนำเสนอผลงาน    
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กลุมรำกระทบไมไผ 

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถออกแบบเพลงและดนตรีประกอบ    

2. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะและทำนอง 

ไดถูกตอง 

   

3. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเนื้อรอง    

4. ผูเรียนรองตามเนื้อรองไดถูกตอง    

5. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลงประกอบ    

6. การแกไขปญหา    

7. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

8. การนำเสนอผลงาน    
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กลุมฮิปฮอป 

 สมาชิกกลุม 

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

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

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

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

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

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถออกแบบเพลงและดนตรีประกอบ    

2. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะและทำนอง 

ไดถูกตอง 

   

3. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเนื้อรอง    

4. ผูเรียนรองตามเนื้อรองไดถูกตอง    

5. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลงประกอบ    

6. การแกไขปญหา    

7. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกภายในกลุม 

   

8. การนำเสนอผลงาน    
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ท่ี 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ผูเรียนสามารถออกแบบเพลงและ

ดนตรีประกอบ 

ผูเรียนสามารถออกแบบ

เพลงและดนตรีประกอบ

ไดอยางเหมาะสม 

ผูเรียนสามารถออกแบบ

เพลงและดนตรีประกอบ

ไดบางสวน 

ผูเรียนไมสามารถ

ออกแบบเพลงและดนตรี

ประกอบได 

2. ผูเรียนสามารถรองเพลงตามจังหวะ

และทำนองไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถรองเพลง

ตามจังหวะและทำนอง

ไดถูกตอง 

ผูเรียนสามารถรองเพลง

ตามจังหวะแตไมตรง

ตามทำนอง 

ผูเรียนรองเพลงไมตาม

จังหวะและไมถูกทำนอง 

3. ผูเรียนมีการแบง วรรคตอนของเนื้อ

รอง 

ผูเรียนมีการแบง วรรค

ตอนของเนื้อรองได

ถูกตอง 

ผูเรียนมีการแบงวรรค

ตอนของเนื้อรองได

บางสวน 

ผูเรียนมีการแบงวรรค

ตอนของเนื้อรองไม

ถูกตอง 

4. ผูเรียนรองตามเนื้อรองไดถูกตอง ผูเรียนรองตามเนื้อรอง

ไดถูกตอง 

ผูเรียนรองตามเนื้อรอง

ไดบางสวน 

ผูเรียนรองตามเนื้อรอง

ไดไมถูกตอง 

5. ผูเรียนมีความมั่นใจในการรองเพลง

ประกอบ 

ผูเรียนรองไดอยางมี

ความมั่นใจไมกลัวความ

ผิดพลาด 

ผูเรียนรองไดแตไมมี

ความมั่นใจ 

ผูเรียนรองไมไดและไมมี

ความมั่นใจ 

6. การแกไขปญหา มีการคิดหาวิธีการแกไข

ปญหาได 2 วิธีในเวลา 

ท่ีกำหนด  

มีการคิดหาวิธีการแกไข

ปญหาเพียง 1 วิธีในเวลา

ท่ีกำหนด 

ไมสามารถคิดวิธีการ

แกไขปญหาไดในเวลา 

ท่ีกำหนด 

7. การแบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัด

และความสามารถของสมาชิกภายใน

กลุม 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ

ความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุมได 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ

ความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุมได

บางสวน 

การแบงบทบาทหนาท่ี

ตามความถนัดและ

ความสามารถของ

สมาชิกภายในกลุมไมได 

8. การนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอท่ีแปลก

ใหมใสใจผลงาน มีวิธีการ

ท่ีจะทำใหผลงานออก 

มาดี 

นำเสนอตามท่ีแนะนำ

และปฏิบัติแบบเดิมๆ 

ไมนำเสนอ/ไมมีความคิด

เปนของตนเอง 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่น ๆ พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

    ลงช่ือ…………………………………………………….. 

 (……………………………………………………………..) 

             ตำแหนง…………….................................... 
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ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

1. มีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และวัฒนธรรม เพศ ของผูอื่น  

2. นำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื ่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานกลุม เพื่อเตรียมนำเสนอผลงาน อยางสรางสรรคบน

ความหลายทางวัฒนธรรมและเพศ 
 

จุดประสงคของการเรียนรู  

1.มีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และวัฒนธรรม เพศ ของผูอื่น  

2.เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื่นและส่ือสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

          1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนเปน 2 กลุมใหมีจำนวนเทาๆ กันท้ังหญิงและชายโดยไมเลือกปฏิบัติ

ทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู  

 2. ผูสอนอธิบายกติกาในการเลนเกมใหกับผูเรียนดังนี้ 1) ใหแตละกลุมระดมความคิดของการ

ตอสิ่งของใหยาวที่สุดโดยใชสิ่งของภายในตัวสมาชิกในกลุม 2) ใหแตละกลุมรวมรวมสิ่งของที่อยูภายในตัว

เพื่อนเพื่อตอใหยาวท่ีสุดโดยท่ีผูสอนจะเปนผูกำหนดเวลาตามความเหมาะสม 3) หลังจากหมดเวลาท่ีกำหนดให

ผูสอนวัดความยาวของท้ังสองกลุมวากลุมไหนมีความยาวมากท่ีสุด โดยใหกลุมท่ีมีความยาวมากท่ีสุดเปนกลุม

ชนะ 

 3. ผูสอนถามกลุมท่ีชนะวามีวิธีการวางแผนในการทำใหกลุมชนะอยางไร และกลุมท่ีแพส่ิงท่ี

ตองแกไขหากมีโอกาสอีกครั้ง  
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง 199 

การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

 

4. ผูสอนกลาวสรุปวา จากเกมทำใหรูไหมวาการวางแผนนั้นมีความสำคัญอยางไร และการวางแผน

งานอยางไรถึงจะประสบผลสำเร็จได ดังนั้นการวางแผนท่ีดีควรมีการเตรียมการท่ีดีคิดใหรอบคอบเพื่อผลงานท่ี

ดีของพวกเราเหมือนดังช่ัวโมงนี้ท่ีจะตองอาศัยการวางแผนเพื่อผลงานท่ีดีและประสบผลสำเร็จ 

 

 

 

  1. ผูสอนอธิบายวาชั ่วโมงนี ้เปนชั ่วโมงของการเตรียมการนำเสนอ โดยจะใหผู เร ียนได

เตรียมการนำเสนอในช่ัวโมงตอไป 

  2.ผู สอนใหผู เรียนเตรียมการนำเสนอการเรียนรู จากการลงมือปฏิบัติตามประเด็นทาง

วัฒนธรรมท่ีแตละโรงเรียนเลือก  

 3. ผูสอนใหผูเรียนเตรียมนำเสนอประสบการณในการเรียนรูอยางสรางสรรค โดยมีหัวขอท่ี

ผูเรียนจะตองนำเสนอดังนี้ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู 2) อุปกรณในการเรียนรู 3) การแบงบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบภายในกลุม 4) ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติและแนวทางแกไขปญหา 5) 

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ตามประเด็นของแตละโรงเรียน โดยใหผูเรียนเลือกสื่อที่อยากจะนำเสนอ

อยางสรางสรรค โดยใหผูเรียนเลือกทำ 1 สื่อเพื่ออธิบายตามหัวขอที่กำหนด และจะตองเปนสื่อที ่มีความ

สรางสรรคเปนส่ือใดก็ไดท่ีผูเรียนคิด ซึ่งผูสอนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในใบความรู 5.2 ส่ือสรางสรรคสำหรับ

มัธยมตน 

 4.ผูเรียนเตรียมส่ือประกอบการในการนำเสนอผลงานโดยผูสอนจะทำหนาท่ีคอยใหคำปรึกษา

และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่อประกอบในการทำเสนอ และสังเกตการจัดเตรียมของผูเรียนโดย

ผูสอนจะตองทำแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนกลุม ไปดวยเพื่อใหคะแนนผูเรียน 

 

 

  1. ใหผูสอนถามผูเรียนแตละกลุมวาทำไมถึงเลือกส่ือชนิดนี้มานำเสนอ เพราะอะไร 

  2. ใหผูสอนสรุปการเตรียมนำเสนอผลงานของผูเรียนอยางสรางสรรคบนความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและเพศวิถีวามีสื่อที่ผู เรียนเลือกมีกี่ชนิดพรอมกับสรุปการการจัดการความขัดแยงและการ

แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธขีองแตละกลุมวาเปนอยางไร และใหผูสอนทบทวนการจัดการความขัดแยง

และการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีอีกครั้ง 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 

 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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อุปกรณ   

 ตามประเด็นของแตละพื้นท่ี   

สื่อการเรียนรู   

 1. ใชส่ือการเรียนรูจริงตามประเด็นโรงเรียน 

 2. ใบความรู 5.2 ส่ือสรางสรรคสำหรับมัธยมตน 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แบบประเมินการ

สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานกลุม 

การแสดง

พฤติกรรมของ

ผูเรียนแตละคนใน

การทำงานกลุม

ระหวางรวม

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม 

การการทำงาน

กลุมของผูเรียน

แตละคน 

แบบประเมินการ

สังเกตพฤติกรรม

การทำงานกลุม 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงานกลุมเปน

รายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 

ผู สอนตองคำนึงถึงความเทาเทียม

โดยไม  เล ือกปฏ ิบ ั ติทางเช ื ้ อชาติ 

ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา 

สร ีระทางร างกายและฐานะทาง

เศรษฐกิจเสมอในการเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

 

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 

ระดับช้ัน........................ 

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

 

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 

รวม 

(16) 

ระดับ

คุณภาพ 
การปฏิสัมพันธกัน  

(4) 

การสนทนาเรื่อง 

ที่กำหนด  

(4) 

การ

ติดตอสื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการสรุปผลการประเมิน 

ผูเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป ถือวา  ผาน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ดี 

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการตัดสินคุณภาพ           
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การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายกลุม (Rubric)  

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

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

1. การปฏิสัมพันธกัน รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนเปนสวนใหญ 

ในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพื่อนในการทำ

กิจกรรมเปนบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ

ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่องท่ี

กำหนด 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา

บางสวน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมตรง

ประเด็น 

3. การติดตอส่ือสาร มีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น ๆ 

มีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น ๆ เปน

สวนใหญ 

มีการปรึกษาครูและ

เพื่อนกลุมอื่น ๆ เปน

บางครั้ง 

ไมมีการปรึกษาครู

และเพื่อนกลุมอื่น ๆ 

4. พฤติกรรมการทำงาน มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุม 

มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุมเปนสวนใหญ 

มีการวางแผนอยาง

เปนระบบ และแบง

หนาท่ีของสมาชิกใน

กลุมเปนบางครั้ง 

ไมมีการวางแผน

อยางเปนระบบ 

และไมมีการแบง

หนาท่ีของสมาชิก

ในกลุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 
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การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่น ๆ พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 
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การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

   ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

   ตำแหนง…………….................................... 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 
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การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

ตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูยอย           จำนวน 2 ช่ัวโมง 

1. มีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และวัฒนธรรม เพศ ของผูอื่น  

2. นำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื ่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) 

สาระการเรียนรูหนวยยอย 

ทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุม และการนำเสนอผลการนำเนินงานอยาง

สรางสรรคบนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศไดอยางสันติ 

จุดประสงคการเรียนรู  

1. มีทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของตนเอง

และวัฒนธรรม เพศ ของผูอื่น  

2. นำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผู อื ่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

 1. ใหผูสอนอธิบายถึงการนำเสนอผลงานอยางสรางสรรคใหผูเรียนฟงวาในชั่วโมงนี้เปนการ

นำเสนอผลการปฏิบัติ 

 2. ผูสอนใหผูเรียนยืนหลับตาทำสมาธิกอนการนำเสนอประมาณเวลา 1 นาที จากนั้นให

ผูเรียนลืมตาเบา ๆ และใหผูเรียนรวมพลังโดยการนำมือวางซอนกันจนครบทุกคนจากนั้นใหผูเรียนตะโกน ช่ือ

โรงเรียนของตนเองดัง ๆ หรือจะใชคำไหนก็ไดท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.3 

 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
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การนำเสนอผลงานและการประเมินผล 



 
 

 

 

 

  

           1.ผูสอนใหผูเรียนนำเสนอการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติตามประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีแตละ

โรงเรียนเลือก  

 2. ผูสอนใหผูเรียนนำเสนอประสบการณในการเรียนรูอยางสรางสรรค โดยมีหัวขอที่ผูเรยีน

จะตองนำเสนอดังนี้ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู 2) อุปกรณในการเรียนรู 3) การแบงบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบภายในกลุม 4) ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติ และแนวทางแกไขปญหา 5) ส่ิงท่ี 

ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ตามประเด็นของแตละโรงเรียนในรูปแบบการนำเสนอท่ีจัดเตรียมไว โดยผูสอน

จะเปนผูดูผลการนำเสนอ 

 3.หลังจากการนำเสนอใหผูเรียนประเมินตนเองในการทำผลงานออกมาวาสิ่งไหนที่ทำไดดี

ท่ีสุด และส่ิงไหนท่ีตองพัฒนาหรือยังทำไมไดตามเปาหมายท่ีวางกันไวในตอนแรก  

 4. หลังจากการนำเสนอเสร็จแลวใหเพื่อนกลุมท่ีไมไดนำเสนอและผูสอนใหคำแนะนำผูเรียน

โดยการใหคำแนะนำตองเปนการใชคำในดานบวกหรือการติชมแบบเสริมพลัง ดังนี้  

  1) ช่ืนชมผลงานของผูเรียนส่ิงท่ีผูเรียนทำไดดีสวนไหนบาง               

  2) ประทับใจในผลงานของผูเรียนตรงจุดไหนเปนพิเศษ  

  3) ส่ิงท่ีพัฒนาตอยอดและจะทำใหผลงานของผูเรียนจะมีความสมบูรณข้ึน   

 

 

  

  1. ผูสอนสรุปใหผูเรียนฟงดังนี้วาเปนกระบวนการเรียนรูนี้เปน การเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

หรือ ICE ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งจะเนนการเรียนรูโดยเริ่มตนจากการเรียนรูท่ีตัวเอง หรือ ข้ัน 

I เช่ือมไปสูการเรียนรูผูอื่น หรือ ข้ัน You และการเรียนรูในการอยูรวมกัน หรือ ข้ัน We การมีเปาหมายรวมกัน

และการทำงานเปนทีม กระบวนการ ICE มิใชเพียงกิจกรรมสรางทีม แตเปนกระบวนการท่ีสรางความตระหนัก

ใหเห็นวาในสังคมเรามีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากกวาเครื่องแตงกาย ภาษา ประเพณี วิถี

วัฒนธรรม พิธีกรรม รวมถึงความคิด ความเช่ือ ส่ิงท่ียึดถือประสบการณท่ีหลอหลอมใหเปนบุคคล ๆ หนึ่ง และ

ในการอยูรวมกันในสังคมจะตองเรียนรูซึ่งกันและกันและปฏิบัติตอกันอยางไรเพื่อใหสามารถอยูรวมกันบน

ความแตกตางหลากหลายไดอยางสันติและมีความสุข 

 

ข้ันสอน 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.3 

 

ข้ันสรุปบทเรียน 
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การนำเสนอผลงานและการประเมินผล 



 
 

  

 

2. ผูสอนถามผูเรียนวารูสึกอยางไรบางหลังจากการนำเสนอและหลังจากนั้นใหผูเรียนทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของผูเรียน แลวนำสงผูสอนภายในช่ัวโมง  

อุปกรณ   

 ตามประเด็นของแตละพื้นท่ี   

สื่อการเรียนรู   

 ใชส่ือการเรียนรูจริงตามประเด็นโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน แหลงขอมูล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑการผาน 

แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียน 

การแสดง

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

ตรวจแบบสังเกต

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน) 

แบบสังเกต

พฤติกรรมตนเอง

ของ 

การแสดง

พฤติกรรม

ตนเองของ

ผูเรียน 

ตรวจแบบสังเกต

พฤติกรรมตนเอง

ของผูเรียน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมตนเอง

ของ 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

(เกณฑอยูในแบบสังเกต

พฤติกรรมตนเองของผูเรียน 
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ผูสอนตองคำนึงถึงความเทาเทียมโดย

ไมเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ศาสนา 

เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระ

ทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ

เสมอในการเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

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

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

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

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

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

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

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

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

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

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

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

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

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

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

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

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

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

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

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

ดานอื่น ๆ พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล(ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(……………………………………………………………..) 

              ตำแหนง…………….................................... 
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ใบความรูท่ี 5.1 การจัดการความขัดแยงและการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

ความขัดแยง  หมายถึง  มักมีคุณลักษณะบางประการรวมกันหรือใกลเคียงกัน คือ ความขัดแยงเปน

สถานการณที่เกิดความขัดกัน ไปดวยกันไมไดในเรื่องของเปาหมาย คานิยม การแสดงความ เชื่อ การแยงชิง

ผลประโยชน การไมลงรอยกันดานความตองการ ความสนใจ การรับรู การตีความ และการ แสดงความรูสึกใน

ดานลบ นอกจากนั้น ความขัดแยงยังหมายถึง สถานการณที่คนสองคน หรือมากกวานั้นมี การปฏิบัติที่สอถึง

การบ่ันทอน การเกลียดชัง และการใชพฤติกรรมท่ีขมขูและไมเปนมิตรตออีกฝาย จึงเกิด ความขัดแยงข้ึน 

หลักคิดของสันติวิธี (Non-Violence Concepts) หลักคิดของสันติวิธีคือการไมใชความรุนแรง 

เนื่องจากการใชความรุนแรงเปนตัวกอใหเกิดความ แตกแยก และสรางความเสียหายตอจิตใจและรางกายท้ังใน

สวนของปจเจกและสวนรวม ในการใชแนวทาง สันติวิธีจึงตองทำความเขาใจถึงหลักคิดของสันติวิธี ซึ่งสามารถ

แบงออกเปน 8 ประการ ดังตอไปนี ้ 

1) ปฏิเสธการใชความรุนแรงอยางสิ ้นเชิง ความรุนแรงมีผลเปนการทำลาย ทำลายทั้งในแงของ 

ความสัมพันธของคูกรณีและสถานการณ ความขัดแยง ทำใหทิศทางของความขัดแยงเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ลบ และความรุนแรงจะทำใหขอเรียกรองที่ชอบธรรมของฝายผูใชความรุนแรงกลายเปนสิ่งที่ไมชอบธรรม 

ฉะนั้นจะเห็นวา แมวาจะมีขอเรียกรองท่ีเปนธรรมเพียงใด หากวิธีการเรียกรองขอเรียกรองนั้นไมเปนธรรมก็ไม

สามารถไดรับการตอบสนองจากฝายตรงขาม  

2) โจมตีที่ปญหา ไมโจมตีที่ ‘ตัวบุคคล’หลักคิดนี้เปนการแยกปญหา ออกจากตัวบุคคล คือ เมื่อเกิด

ความขัดแยงขึ้น สิ่งที่ตองจัดการกับความขัดแยงนั้น คือ จัดการที่ปญหา ไมโจมตีหรือมุงจัดการที่ตัวบุคคล

เพราะหากเรามุงโจมตีหรือ จัดการที่ตัวบุคคล ความสัมพันธระหวางเรากับคูกรณีจะยิ่งดิ ่งต่ำลง ตางฝาย 

ตางปกปองตนเองและคิดหาแตวิธีโจมตีกลับกันไปมา ซึ่งแนนอนวา วิธีการดังกลาวไมไดเปน ประโยชนตอการ

จัดการความขัดแยง ในขณะเดียวกันก็จะยิ่งเปนการสรางกำแพงปดกั้นทางออกท่ีเปนไปได ของปญหา  

3) สรางความสัมพันธอันดี ความสัมพันธท่ีดี ต้ังอยูบนพื้นฐานของความไววางใจตอกัน (Trust) ซึ่งการ

สรางความสัมพันธที ่ดีตอกันนั ้น จัดไดว าเปนขั ้นตอนสำคัญลำดับตนๆ ของการจัดการความขัดแยง  

ดวยแนวทางสันติวิธี เนื่องจากในการจัดการความขัดแยงนั้น กอนที่คูกรณีจะไปสูขั้นตอนของการพูดคุยกัน 

สัมพันธภาพของคูกรณีตองไดรับการฟนฟูเสียกอน เพราะหากสัมพันธภาพที่ดีหรือความสัมพันธที่ดีระหวาง 

กันของคูกรณีไมไดรับการฟนฟู คูกรณีก็จะเกิดความหวาดระแวงตอคำพูดของอีกฝายมากเสียกวาการเปดใจ 

ยอมรับฟงอีกฝาย จนกระทั่ง ในทายที่สุดก็จะทำใหคู กรณีทั้งสองฝายไมสามารถเขาใจกันและกัน รวมท้ัง 

ไมยอมรับขอเสนอของกันและกัน  
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4) ไมมุงเอาชนะกัน แตสรางความรวมมือกัน ในการแกไขความขัดแยงนั้น คูกรณีจะตองไมอยู บนฐาน

คิดแบบการเลนเกมคือ มีฝายแพและมีฝายชนะ เพราะหากคิดเชนนั้น คูกรณีจะมีแนวโนมในการใช วิธีการ

รุนแรง การบิดเบือนขอมูล และการหักหลังกัน ซึ่งการกระทำทั้งหมดที่กลาวมานี้ มีแตจะทำใหความ ขัดแยง

เกิดการขยายตัวและบานปลายมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม หากคูกรณีสลัดทิ้งวิธีการคิดแบบการ เลนเกม

ออกไป และหันหนามารวมมือกัน คิดหาทางออกที่สรางสรรค ก็จะสามารถบรรลุเปาหมายรวมกัน ไดอยาง

เต็มท่ี  

5) ตอบสนองความตองการของทุกฝาย โดยสวนใหญแลว ความขัดแยงที ่มีความรุนแรงเขามา 

เกี่ยวของดวย เกิดจากการที่ความตองการขั้นพื้นฐานของคูกรณีไมไดรับการตอบสนอง ดังนั้น ถาจะแกไข 

Journal of MCU Peace Studies Vol.5 No.2 (May-August 2017) 9 ความข ัดแย ง  ความต องการข้ัน

พื้นฐานของทุกฝายจะตองไดรับการตอบสนองเสียกอน ซึ่งจะทำไดบนพื้นฐาน ของการรวมมือกัน  

6) มองทุกคนมีความเปนมนุษยเหมือนกัน การมองผูอื่นวาเปนมนุษยเหมือนๆ กับเรา เปนปจจัยท่ีจะ

ปองกันการใชความรุนแรงตอกัน เพราะการทำลาย หรือการทำรายบุคคลอื่นที่เราคิดวามีความเปนมนุษยมี

ครอบครัวที่รัก มีสุข มีทุกข มีเจ็บ มีเสียใจเฉกเชนเดียวกับเรา เราก็จะกระทำรุนแรงตอเขาไดยาก ลำบากข้ึน 

ในทางตรงกันขาม หากเรามองผูอื่นวามิใชมนุษย เราจะกระทำความรุนแรงตอผูนั้นไดงายข้ึน ดังเชนท่ีครั้งหนึ่ง 

พระกิตติวุฒิโฑ เคยเสนอแนวคิดวา “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดท่ี มีอิทธิพลตอ

ความคิดของผูคนใหเชื่อวา การฆาหรือการใชความรุนแรงตอคนที่มีอุดมการณคอมมิวนิสตเปน สิ่งที่สามารถ

กระทำได โดยไมบาป (Kasetsiri 2008) ซึ่งแนวคิดขางตน เปนการชี้ใหเห็นวา เราไมไดนับวา ‘ชีวิต’ ทุกชีวิต

คือ ‘ชีวิต’ แตเราพยายามมองวา ‘ชีวิต’ ของใครควรถูกนับวาเปน ‘ชีวิต’ บาง และเมื่อเรา มองวาคอมมิวนิสต 

‘ไมใชชีวิต’ เราจึงเกลียด ตอตานและพรอมที่จะใชความรุนแรงตอคนที่เปนคอมมิวนิสต อันเปนวิธีคิดและ 

วิธีปฏิบัติท่ีตรงขามกับสันติวิธีอยางส้ินเชิง  

7) เนนทั้งเหตุผลและความรูสึก การจัดการความขัดแยง คือ การจัดการกับวิธีที ่ผู คนคิดและรู สึก 

ดังนั้นการใชเหตุผล (Head) เพียงอยางเดียวในการจัดการความขัดแยง เปนส่ิงท่ีนักสันติวิธีมองวา ไมสามารถ 

แกไขปญหาได เนื่องจากการจัดการความขัดแยงที่ดี ควรตองใชทั้งเหตุผลและความรูสึกเปนปจจัยขับเคลื่อน 

ดังเชน ตัวอยางการเจรจาสันติภาพระหวางอียิปตกับอิสราเอล ในป พ.ศ. 2521 คูเจรจาในฐานะตัวแทนของ 

ประเทศใชเวลาในการเจรจาเปนป ก็ไมสามารถสงบศึกและหาขอตกลงรวมกันได แตภายหลังจากที่คูเจรจา 

จากทั้งสองประเทศใชเวลาพูดคุยเพื่อทำความเขาใจความรูสึกกันและกันเพียงไมกี่นาที ในฐานะคนเปนพอ 

หรือผูนำของประเทศ ที่ไมตองการเห็นลูกของตนไดรับผลกระทบจากสงคราม ทั้งสองฝายก็กลับตกลงกันได 

อันเปนท่ีมาของสนธิสัญญาสันติภาพระหวางกันในท่ีสุด  
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8) กลาและสรางสรรค ความรุนแรงมีแรงผลักดันมาจากความกลัว เชน กลัวสูญเสียอำนาจ จึงตองมี

การใชความรุนแรงในการปกปองอำนาจของตนไว แตการใชสันติวิธีนั้นตองขจัดความกลัวออกไปและจะตองมี

แรงผลักดันมาจากความกลา คือ ตองมีความกลาเผชิญกับความจริง กลาท่ีจะต้ังคำถาม กลาคิด กลากำจัดอคติ 

กลาที่จะยอมสูญเสียผลประโยชนบางสิ่งบางอยาง และกลาที่จะพูดคุย ซึ่งความกลาเหลานี้จะ นำพาเราไปสู

การเปดใจยอมรับการพูดคุยกับอีกฝายอันเปนการกระทำที่สรางสรรคและจำเปนอยางมากตอการจัดการ 

รูปแบบการจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี (Non-Violence Approaches) รูปแบบการจัดการความ

ขัดแยงตามแนวทางสันติวิธีโดยพื้นฐานที่ใชกันอยูนั้น มีหลายรูปแบบ สวนการเลือกวาจะนำรูปแบบใดไปใช 

ข้ึนอยูกับสภาพความขัดแยง ความตองการของคูกรณี ข้ึนอยูกับ ทรัพยากรท่ีมี และสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถ

สรุปรูปแบบไดเปน 9 รูปแบบ ตามแผนภูมิ ดังตอไปนี ้

การเจรจาไกล  เกล ี ่ ย โดยคนกลาง  (Mediation) การเจรจาต อรอง  (Negotiation) การใช 

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการนิติบัญญัติ (Legislation) อารยะขัดขืน (Civil Disobedience) 

การเจรจาไกลเกลี่ยขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Mediation) การสานเสวนา (Dialogue) การไตสวน 

(Inquiry) ไมใหความรวมมือ (Non-Cooperation)  

1) การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) หมายถึง กระบวนการที่คูกรณีซึ่งอาจจะเปน รัฐ 

บุคคล หรือกลุมบุคคลใชในการแกไขปญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกตางกันในเรื่อง ตางๆ 

และเปนกระบวนการท่ีคูกรณีท้ังสองฝายตางตกลงพรอมใจกันใหมีคนกลางเปนผูไกลเกล่ีย โดยหลัก การสำคัญ

ของการเจรจาไกลเกล่ียโดยคนกลางมี 4 ประการ คือ 1. แยกคนออกจากปญหา 2. พิจารณาถึงจุด สนใจและ

ผลประโยชนรวมของคูกรณี โดยไมมุงเนนที่จุดยืน 3. สรางทางเลือกที่หลากหลายใหกับคูกรณี และ 4. ใชกฎ 

กติกาในกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ย เพื่อความยุติธรรม ฉะนั้น การเลือกบุคคลที่จะเขามาทำหนาที่เปนคน

กลางก็มีความสำคัญเชนเดียวกัน ไดกลาวถึง คุณสมบัติที่ดีของคนกลางไว คือ 1. มีความเปนมิตรและเปนท่ี

ยอมรับทางสังคม เคารพตอความคิดเห็นของ บุคคล 2. มีประสบการณหรือความชำนาญในการจัดการความ

ขัดแยงมากอน 3. มองโลกในแงดี มีความรูสึก รวม 4. มีความยืดหยุน ความอดทน 5. มีความใจกวาง มีความ

นาเช่ือถือ และ 6. ไมอารมณรอน มีไหวพริบดี และมีความเช่ือมั่นใน  

2) การเจรจาตอรอง (Negotiation) หมายถึง กระบวนการของบุคคลท่ีตองการแกไขปญหา โดยสันติ

วิธี เพื่อใหเกิดการประนีประนอม พยายามหาขอตกลงท่ียอมรับไดของคูสนทนาท้ัง 2 ฝาย โดยมีการ เสนอขอ

แลกเปลี่ยน ซึ่งนำผลประโยชนมาใหทั ้ง 2 ฝาย (Win-Win) โดยการเจรจาตอรอง ไมมีสูตรสำเร็จที่ตายตัว 

เนื่องจากเปนการพูดคุยกับ “คน” คนแตละคนก็ยอมมีความแตกตางหลากหลายจึงไมจำเปนตองมีสูตรเฉพาะ

ในการเจรจาตอรอง นอกจากนั้น กระบวนการเจรจา ไมจำเปนตองอาศัยคนกลางหรือบุคคลท่ีสามและอาจจะ 

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.1 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง 214 

ภารกิจรวมภารกิจเรา 



 
 

 

เปนการเจรจาตอรองเฉพาะคูขัดแยงหลัก หรือเปนการสงตัวแทนมาพูดคุยก็ได หลักการสำคัญในการเจรจา

ตอรองที่ควรยึดถือปฏิบัติ คือ 1. ยอมรับสถานะของคูขัดแยง หรือคูกรณี 2. เขาใจจุดยืนมุมมองและเหตุผล

ของคูกรณีฝายตรงขาม 3. เห็นสวนดีของคูเจรจาไมวาจะเปนทัศนคติหรือพฤติกรรม 4. มองคูเจรจาวาเปนผูท่ี

สามารถเปนฝายเดียวกับเราไดหรือจะตกลงกันได โดยไดรับผลประโยชนรวมกัน และ 5. เจรจากับคูเจรจา

อยางสุภาพและเปดเผย (Wattanasak, 2010) ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในการเจรจา 2 รูปแบบ และ

ผลลัพธของแตละรูปแบบ  

3) การใชอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เปนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยวิธีการตัดสินโทษ ผูทำ

หนาท่ีในการตัดสิน เรียกวา “อนุญาโตตุลาการ” อยางไรก็ตาม แมกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะมีผูตัดสิน

โทษแตกระบวนการนี้ก็ตางไปจากระบบการตัดสินโทษของศาล คือ อนุญาโตตุลาการสามารถหาขอมูลอื่นมา

พิจารณาเสริมได โดยไมตองใชเฉพาะประเด็นที่ฟองรองกันอยูและผลของการตัดสินของอนุญาโตตุลาการนั้น 

คูกรณีจะนำไปปฏิบัติหรือไมก็ขึ้นอยูกับวา ในชวงที่ตกลงกันไดมีการเขียนสัญญาไวหรือไม รวมทั้งขึ้นอยูกับ

ดุลพินิจของคูกรณี (Satha-Anand, 2006)  

4) กระบวนการนิติบัญญัติ (Legislation) สืบเนื่องจาก ความขัดแยงในบางกรณีเกิดขึ้นเพราะ ผูคน

ไดรับความเดือดรอนจากขอกฎหมายท่ีลาสมัยหรือกฎหมายท่ีเอื้อผลประโยชนใหกับคนบางกลุม เชน กฎหมาย

ปาสงวน ท่ีถูกกำหนดข้ึนและบังคับใชภายหลังจากท่ีผูคนไดเขาไปใชประโยชนจากปามาหลาย ปแลว กฎหมาย

นี้ก็ออกกฎมาภายหลังในการหามไมใหผูคนเขามาใชพื้นท่ี ฉะนั้นทางแกไขเพื่อระงับความ ขัดแยงนี้ อาจจะตอง

แกไขที่ตัวกฎหมาย โดยการใชกระบวนการนิติบัญญัติ เชน การรางกฎหมายปาชุมชน หรือสิทธิชุมชนขึ้นมา

เพื่อรองรับการแกไขปญหา เปนตน  

5) การเจรจาไกลเกลี ่ยขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Mediation) การเจรจาไกลเกลี ่ยข าม 

วัฒนธรรม เปนการเจรจาไกลเกล่ียเพื่อใหคูกรณีท่ีตางวัฒนธรรมกันไดรับผลประโยชนดวยกันท้ังสองฝาย โดยมี

บุคคลท่ีสามทำหนาท่ีเปนคนกลาง (Mediator) ในการไกลเกล่ีย ซึ่งบุคคลท่ีสามนี้จำเปนตองเรียนรู วัฒนธรรม

ของคูกรณี และจะตองเปนคนที่เปดกวางรับความแตกตางทางดานชาติพันธุ  ชนชั้น เพศ และศาสนาได 

นอกจากนั้นการเลือกใชภาษาในการเจรจาไกลเกลี่ยก็เปนกุญแจสำคัญ โดยคนกลางตองเลือก ใชภาษาท่ี

สามารถทำใหทุกฝายเขาใจได ซึ่งอาจจะเปนภาษาของคนกลางท่ีทำหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ีย แตตองพิจารณาวา

ภาษาท่ีใชในการส่ือสารนั้นไดรับการยินยอมจากคูกรณีท้ังสองฝาย เปนตน (Bernard Mayer 2010)  
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6) การสานเสวนา (Dialogue) สานเสวนา หมายถึง กระบวนการกลุมในการจัดการกับความ ขัดแยง

ที่อาศัยบุคคลที่สามชวยทำหนาที่อำนวยการใหเกิดการพูดคุยสนทนากันระหวางกลุมบุคคลท่ี เกี่ยวของใน

สถานการณความขัดแยงที ่มีความซับซอนและความตึงเครียด โดยเฉพาะความตึงเครียดระหวาง ผูมีสวน

เกี่ยวของในความขัดแยง โดยการสานเสวนาจะเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการลดอคติและสรางความ เขาใจอัน

ดีระหวางผูเรียนกระบวนการ (Sotthibandhu, 2010) การสานเสวนา นอกจากจะเปนกระบวนการ การทำ

ความเขาใจซึ่งกันและกันของผูมีสวนไดสวน เสียทุกฝาย และสรางสัมพันธภาพที่ดีของคูขัดแยงทุกฝายแลว 

การสานเสวนายังเปนวิธีการจัดการความ ขัดแยงหนึ่งที่สามารถชวยเยียวยาบาดแผลในจิตใจของผูเรียนการ

สานเสวนาดวย เพราะเมื่อผูเรียนการสานเสวนาไดมีโอกาสพูดหรือบอกเลาความรูสึกท่ีมีในใจก็เปรียบเสมือน

ไดแบงเบาความความคิดความรูสึก ที่ทุกขของตัวเองลงมาใหผูอื่นรับทราบรวมกัน โดยมีเพื่อนๆ ผูเรียนสาน

เสวนาทานอื่นๆ คอยรับฟง เสนอ ความเห็นและเยียวยาจิตใจกันและกัน เปนตน Journal of MCU Peace 

Studies Vol.5 No.2 (May-August 2017) 13  

7) การไตสวน (Inquiry) แนวทางนี้เปนวิธีที่มุงเนนการจัดการขอพิพาททั้งในระหวางประเทศเกิดข้ึน

จากผลการประชุมสันติภาพครั้งแรกท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ. 1899 ในมาตรา 9 และ 14 มี

สาระสำคัญเกี่ยวกับการไตสวนวา หากประเทศคูกรณีทั้งสองประเทศไมสามารถตกลงกันไดโดย ทางการทูต 

อันเนื่องมาจากมีความเห็นขัดแยงกัน ใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการไตสวนขึ้นอำนวยความสะดวกในการศึกษา

วิเคราะหปญหา โดยหาขอเท็จจริงอันแนชัดดวยการสืบสวนท่ีปราศจากความลำเอียงและดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการไตสวนนั้น ประกอบดวยบุคคลซึ่งเปนผูเช่ียวชาญทางกฎหมายและสาขาตางๆและการ

สอบสวนของคณะกรรมาธิการนี้จะทำไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากคูพิพาทอยางนอยฝายหนึ่งในดินแดนท่ี

จะมีการสอบสวน (Suthipan, 2011)  

8) ไมใหความรวมมือ (Non-Cooperation) การไมใหความรวมมือ เปนเจตนาที่จะหยุดยั้งหรือเพิก

ถอนความรวมมือในรูปแบบท่ีเคยใหแก บุคคล กิจกรรม สถาบันหรือระบอบการปกครอง เพื่อแสดงใหเห็นวา

แทจริงแลวอำนาจในการปกครองลวนมีที ่มาจากการยอมรับและสนับสนุนของประชาชนและเมื ่อใดท่ี 

ประชาชนพรอมใจกันเพิกถอนความยินยอมนั้น บุคคล กิจกรรม สถาบัน กระทั่งระบอบการปกครองก็ไมอาจ 

ดำเนินตอไปได วิธีการไมใหความรวมมือสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก (1) การไมใหความรวมมือทาง 

สังคม (2) การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และ (3) การไมใหความรวม 

มือทางการเมือง (Chayanit Poonyarat 2010)  
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9) อารยะขัดขืน (Civil Disobedience) แนวคิดของวิธีการนี้ไดรับอิทธิมาจากแนวคิด“อหิงสา” ของ

มหาตมะ คานธี ประยุกตใชเปนคำวา “อารยะขัดขืน” โดยอธิบายวา “อารยะขัดขืน” (SathaAnand, 2006) 

เปนเรื่องของการขัดขืนอำนาจรัฐท่ีเปนท้ังเปาหมายและตัววิธีการอันทำใหสังคมการเมืองโดยรวมมีอารยะมาก

ข้ึน ท้ังนี้การจำกัดอำนาจรัฐโดยพลเมืองดวยวิธีการอยางอารยะ คือ เปนไปโดยเปดเผยไมใชความรุนแรง และ

ยอมรับผลตามกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูใชสันติวิธีแนวนี้เพื่อใหสังคมการเมืองเปนธรรม มีการเคารพสิทธิ

เสรีภาพของคนมากขึ้นและเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อารยะขัดขืนเปนการใชสันติวิธีในลักษณะที่มีความ

คลายคลึงกันกับวิธีการ “ไมใหความรวมมือ” กลาวคือ ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

นโยบายของรัฐบาล โดยตองการใหสังคมโดยรวมเห็นวามีความอยุติธรรมเกิดข้ึนในกฎหมายหรือนโยบายนั้นๆ 

ซึ่งลักษณะเดนของ “อารยะขัดขืน” อยูท่ีการไมใชความรุนแรง และการมุงเนนละเมิดกฎหมาย แตผูละเมิดจะ

ยอมรับผลของการละเมิดกฎหมายนั้น สรุป การท่ีมีความขัดแยงเกิดข้ึนในระดับใดหรือพื้นท่ีใดก็ตามหากตอง

ใชความพยายามในการแกปญหา ดังกลาว สันติวิธี จึงเปนคำตอบเสมอ สวนวิธีการวาจะทำอยางไรท่ีจะ

สามารถแกปญหาความขัดแยงโดยไม ใชความรุนแรง นั่นคือ การใชแนวทางสันติวิธีซึ่งก็คือการตอสูโดยไมใช

ความรุนแรงสันติวิธีไมทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิต แตผูท่ีใชแนวทางนี้ตองอาศัยความอดทน

และกลาหาญ สวนแนวคิดในการตอสู 14 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560)  

สรุปโดยสันติวิธีมีถึง 8 แนวทาง คือ ปฏิเสธการใชความรุนแรงอยางส้ินเชิงโจมตีท่ีปญหา ไมโจมตีท่ีตัว

บุคคล สรางความสัมพันธอันดี ไมมุงเอาชนะกัน แตสรางความรวมมือกัน ตอบสนองความตองการของทุกฝาย 

มองทุกคนมีความเปนมนุษยเหมือนกัน เนนทั้งเหตุผลและความรูสึกกลาและสรางสรรค สวน 9 รูปแบบของ 

การจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธ ี คือ การเจรจาไกลเกลี ่ยโดยคนกลาง การเจรจา การใช 

อนุญาโตตุลาการ กระบวนการนิติบัญญัติ การเจรจาไกลเกล่ียขามวฒันธรรม การสานเสวนา การไตสวน ไมให

ความรวมมือ และอารยะขัดขืน ทั้งนี ้การดำเนินการที่จะใชแนวทางใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการเลือกใชให 

เหมาะสมกับบริบทของสภาพความขัดแยง ความตองการของคูกรณี ทรัพยากรท่ีมีอยู และสภาพแวดลอม 
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ใบความรู 5.2 สื่อสรางสรรคสำหรับมัธยมตน 

ความหมายของสื่อ 

คำวา “ส่ือ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดให ความหมายของคำนี้ไวดังนี้ “ส่ือ 

(กริยา) หมายถึง ติดตอใหถึงกัน เชน ส่ือความหมาย, ชักนำใหรูจักกัน ส่ือ (นาม) หมายถึง ผูหรือส่ิงท่ีติดตอให

ถึงกันหรือชักนำใหรูจักกัน เชน เขาใชจดหมายเปนส่ือติดตอกัน, เรยีกผูท่ีทำหนาท่ีชักนำใหชายหญิงไดแตงงาน

กันวา พอสื่อ หรือ แมสื่อ; (ศิลปะ) วัสดุตางๆ ที่นำมาสรางสรรคงานศิลปกรรม ใหมีความหมายตามแนวคิด 

ซึ่งศิลปนประสงคแสดงออกเชนนั้น เชน ส่ือผสม” 

คำวา “ส่ือ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2525 หมายถึง ทำการติดตอให

ถึงกัน ชักนำใหรูจักกัน 

ในกระบวนการสื ่อสารมวลชน คำว า “สื ่อ” (Channel or Medium) คือ พาหนะนำขาวสาร 

(Message Vehicles) หรือพาหนะของสารหรือส่ิงท่ีขนสงสาร (Carrier of Messages) จากผูสงสารไปยังผูรับ

สาร ผูสงสารไปไดก็ตองอาศัยส่ือท่ีจะถายทอดขาวสารออกไปและขาวสารจะไปถึงผูรับไดก็ตองอาศัยส่ือพาไป 

เชน คลื่นวิทยุในอากาศนำเสียงพูดไปใหผูฟง กระดาษนำตัวอักษรและภาพที่ปรากฏไปใหผู รับสารไดอาน 

เปนตน ทางดานผูรับสารก็เชนเดียวกัน ตองอาศัยส่ือในการรับสารนั้น ๆ เชน ผูรับสารจะตองมีเครื่องรับวิทยุ 

เปนตน ดังนั้นท้ังสองฝายตางอาศัยส่ือเพื่อการติดตอใหถึงกัน มนุษยไดคิดคนประดิษฐสรางข้ึน เสาะหาวิธีการ

หาชองทางในรูปแบบตาง ๆ กัน ตามสภาพของทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง และพัฒนาวิธีการ กระบวนการ 

และเครื่องมืออุปกรณใหกาวหนา เพิ่มพูนสมรรถนะ คุณภาพและประสิทธิภาพในการแสวงหาสาร การเก็บสาร 

การสงสาร การรับสาร และการส่ือสารกลับ เพื่อใหเกิดประโยชนในการส่ือสารของมนุษยตอไป 

การพิจารณาถึงเรื่องสื่อนั้นมีปจจัย 3 ประการที่เกี่ยวของ ไดแก (1) วัสดุที่รองรับ (2) สัญลักษณท่ี

สรางข้ึนอยางมีความหมายเปนสาร (3) พาหนะท่ีจะนำวัสดุท่ีมีสารไปใหถึงผูรับสาร 

ดังนั้น ในการใชทรัพยากรในทองถ่ินของคนแตกตางกันไปตามยุคตามสมัย เชน ใช “ส่ือบุคคล” หรือ 

“คน” เพื่อการส่ือสารดวยวัตถุประสงคของการส่ือสารท่ีตางกัน โดยคนไดคิดทาทาง อากัปกิริยาเปนสารใหคน

อื่น ๆ เขาใจความหมายใชสื่อบุคคลในลักษณะเปนพาหนะที่มีสารโดยเปนเจาหนาที่สงเสริมและเผยแพร

การเกษตร สาธารณสุขออกไปพบปะพูดคุยกับประชาชน การใชศิลปนสื่อพื้นบานเพื่อเปนชองทางในการ

เผยแพรความรูและเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำหมัน และการวางแผนครอบครัว การใชบุรุษไปรษณียเพื่อนำ

จดหมายไปบริการประชาชน นอกจากนั้น สื่อบุคคลยังพยายามหาวัสดุเพื่อรองรับสาร เปนชองทางในการ

เผยแพร เชน ใชฝาผนัง ผนังถ้ำ ดินเหนียว หนังสัตว ไมไผ กระดาษสา แผนใส และแมแตงานศิลปหัตถกรรม 

การปน แกะสลัก  

หนวยการเรยีนรูยอยที่ 5.2 

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ข้ัน We สันติภาพและความขัดแยง 
218 

การเตรยีมนำเสนองาน 



 
 

 

ส่ือ หมายถึง ส่ิงท่ีทำใหปรากฏดวยอักษร เครื่องหมาย ภาพ หรือเสียง ไมวาจะไดจัดทำในรูปแบบของ

เอกสาร สิ่งพิมพ ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา รูปถาย ภาพยนตร วีดิทัศน การ

แสดง ขอมูลคอมพิวเตอรในระบบคอมพิวเตอร หรือไดจัดทำในรูปแบบอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(มาตรา 3 วรรค 2) 

 

 

ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

              ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ ่งมีความสามารถในการคิดได

หลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมี

ความถูกตอง จนนำไปสูการคิดคนและสรางส่ิงประดิษฐท่ีแปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม นอกจากลักษณะ

การคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังมีสามารถมองความคิดสรางสรรคในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแงที ่เปน

กระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติที่กวางขึ้น เชนการมี

ความคิดสรางสรรคในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวย อยางเชน การ

ทดลองทางวิทยาศาสตร  หรือการเลนกีฬาท่ีตองสรางสรรครูปแบบเกมใหหลากหลายไมซ้ำแบบเดิม เพื่อไมให

คูตอสูรูทัน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรคในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็ตาม ลักษณะ

การคิดสรางสรรคตางๆ ที่กลาวนั้นตางก็อยูบนพื้นฐานของความคิดสรางสรรค โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยง

นำไปใชในชีวิตประจำวันไดดี ซึ ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนด

มาตรฐานตัวชี ้วัดดานความคิดสรางสรรคไวในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยีไวหลาย

ประการ  ซึ่งความคิดสรางสรรค ควรจะประกอบไปดวย 3  ประการ คือ 

        1. ส่ิงใหม (new, original) เปนการคิดท่ีแหวกวงลอมความคิดท่ีมีอยูเดิม ท่ีไมเคยมีใครคิดไดมา

กอน ไมไดลอกเลียนแบบใคร แมกระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง 

        2. ใชการได (workable) เปนความคิดที่เกิดจากการสรางสรรคที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกวาการใช

เพียง "จินตนาการเพอฝน" คือ สามารถนำมาพัฒนาใหเปนจริง และใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และ

สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการคิดไดเปนอยางดี 

        3. มีความเหมาะสม เปนความคิดที่สะทอนความมีเหตุมีผล ที่เหมาะสม และมีคุณคา ภายใต

มาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
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ลักษณะความคิดสรางสรรค 

         

  ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking) คือการคิดในหลายแง

หลายทาง เปนการมองปญหาในแนวกวางเออกรอบดาน คนท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นจะเปนคนท่ีมี 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือมีความคิดท่ีแปลกใหมตางจากความคิดธรรมดาของคนท่ัวๆไป 

2. มีความคิดยืดหยุน (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคำตอบไดหลายทิศทางหลายแง

หลายมุม 

3. มีความคิดคลองแคลว (Fluency) คือสามารถคิดหาคำตอบไดอยางคลองแคลววองไว รวดเร็ว และ

ไดคำตอบมากท่ีสุดในเวลาท่ีจำกัด 

4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดไดในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแตงความคิด

หลักใหไดความหมายท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน   
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