


1 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.6 
รร.พระตำ�หนักสวนกุหล�บ มห�มงคล



ค ำน ำ 
 

 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้จัดท าขึ้นโดยครู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนพระ
ต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล มีแนวทางการจัดกิจกรรมตลอด 1 ภาคการศึกษา โดยค านึงถึงการ
พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดไว้ รวมถึงพิจารณาจากบริบทของสถานศึกษามาประกอบด้วย  
 คณะผู้จัดท า มีความคาดหวังว่าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเล่มนี้จะเป็นแนวทางส าคัญการจัด
กิจกรรมแนะแนวภายในสถานศึกษา รวมถึงเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่นที่สามารถไป
ประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิดพลวัตเหมาะสมต่อการ
พัฒนานักเรียนได้อย่างเท่าทันตรงตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
 
 

คณะผู้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
           หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียนและโครงกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6.......................     
ตอนที่ 2 แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว.......................................................................................     
แผนที่ 1   เรื่อง ตัวตนของฉัน ตัวตนของเธอ.................................................................................  
แผนที่ 2   เรื่อง ตัวตนของฉัน...สู่ความเป็นเลิศ............................................................................. 
แผนที่ 3   เรื่อง คิดให้รอบด้าน......................................................................................................  
แผนที่ 4   เรื่อง ครอบครัวเพื่อนรัก................................................................................................  
แผนที่ 5   เรื่อง เด็กไทยยุคไอที......................................................................................................  
แผนที่ 6   เรื่อง คิดกว้างอย่างสร้างสรรค์.......................................................................................  
แผนที่ 7   เรื่อง เอกลักษณ์ของฉันสู่อนาคตท่ีภาคภูมิใจ................................................................ 
แผนที่ 8   เรื่อง รู้จักฉันไหม...........................................................................................................  
แผนที่ 9   เรื่อง ท าความดี...ฉันท าได้.............................................................................................  
แผนที่ 10 เรื่อง สไตล์การเรียนที่ฉันชอบ...................................................................................... . 
แผนที่ 11 เรื่อง ทางฝัน...ฉันจะไปให้ถึง........................................................................................ . 
แผนที่ 12 เรื่อง รู้รอบด้วยเหตุผล...................................................................................................      
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   
ผู้สอน: นำงสำววิรำชิน ขันติสิทธิ์, นำงมยุรี ภูฉลำด และ นำยไตรรัตน์ รัตนจินดำ 

 
วิสัยทัศน์ 
 นักเรียนโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เป็นคนดี สุขภาพดี มีความรู้ ก้าวสู่สากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 

 
สัดส่วนกำรด ำเนินกำร

(ร้อยละ 100) 
กำรศึกษำ อำชีพ ส่วนตัวสังคม รวม 

 

ประมาณการน้ าหนัก
สัดส่วนการจัดกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียน 

 

40 
 

20 
 

40 
 

100 

จ านวนคาบ 16 ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์แกนกลำง 

ข้อที่ 1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อที่ 2 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
ข้อที่ 3 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

  1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
  1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
  2.1 ประพฤติตนตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ 
  2.2 ประพฤติตนตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจาใจ  
 3. มีวินัย ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม 
 4. ใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 
  4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
 5. อยู่อย่างพอเพียง ประกอบด้วย 
  5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  
  5.2 มีภูมิคุ้นกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน ประกอบด้วย 
  6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
                           6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 7. รักความเป็นไทย ประกอบด้วย  
  7.1 ภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 
  8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  8.2 เข่าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โรงเรียน ชุมชน และสงัคม  
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  4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
 5. อยู่อย่างพอเพียง ประกอบด้วย 
  5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  
  5.2 มีภูมิคุ้นกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน ประกอบด้วย 
  6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
                           6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 7. รักความเป็นไทย ประกอบด้วย  
  7.1 ภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 
  8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  8.2 เข่าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โรงเรียน ชุมชน และสงัคม  
 
 
 

5 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.6 
รร.พระตำ�หนักสวนกุหล�บ มห�มงคล
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1 ตัวตนของฉัน ตัวตนของเธอ √  √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
 

1 คาบ 

2 ตัวตนของฉัน...สู่ความเป็น
เลิศ 
 

√ √ √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
 

1 คาบ 

3  คิดให้รอบด้าน √ √ √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

1 คาบ 

4 ครอบครัวเพ่ือนรัก   √ - การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

1 คาบ 

5 เด็กไทยยุคไอที √ √ √ - การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

2 คาบ 

6 คิดกว้างอย่างสร้างสรรค์  √  √ - นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา 
อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

1 คาบ 

7 เอกลักษณ์ของฉันสู่อนาคต
ที่ภาคภูมิใจ 

√ √  - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
- นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา 
อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

2 คาบ 

โครงสร้ำงกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
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8 รู้จักฉันไหม   √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

1 คาบ 

9  ท าความดี...ฉันท าได้  √ √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

1 คาบ 

10  สไตล์การเรียนที่ฉันชอบ √   - นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา 
อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
- การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
 

2 คาบ 

11 ทางฝัน...ฉันจะไปให้ถึง √ √  - นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา 
อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 

2 คาบ 

12  รู้รอบอย่างรอบรู้ √ √ √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 

1 คาบ 
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8 รู้จักฉันไหม   √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

1 คาบ 

9  ท าความดี...ฉันท าได้  √ √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
- การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

1 คาบ 

10  สไตล์การเรียนที่ฉันชอบ √   - นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา 
อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
- การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
 

2 คาบ 

11 ทางฝัน...ฉันจะไปให้ถึง √ √  - นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา 
อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 

2 คาบ 

12  รู้รอบอย่างรอบรู้ √ √ √ - การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 

1 คาบ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที ่1  เรื่อง ตัวตนของฉัน ตัวตนของเธอ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. สาระส าคัญ 
 การรู้จักข้อดีและข้อจ ากัดรวมถึงเป้าหมายการด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน คือ การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้พิจารณา ตระหนักถึงลักษณะความต้องการของตนเองว่าเป็นเช่นไร การรู้จักตนเอง
เป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่การพัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงข้อจ ากัด เสริมสร้างข้อดี เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่ความดี สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้ประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงการรู้จักผู้อื่นยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เกิดเข้าใจซึ่ง
กันและกันซึ่งจะน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้และ
ฝึกฝนเพ่ือการรู้จักตนเองและบุคคลรอบข้าง 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
  เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและนักเรียน 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของการรู้จักตนเองและผู้อื่นได้ 
 3.2 นักเรียนสามารถบอกข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ 
 3.3 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการรู้จักตนเองและผู้อื่นได้  
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูให้นักเรียนปฏิบัติเกม “จ าชื่อได้ ให้รางวัล” กติกา คือ ให้นักเรียนยืนขึ้นทีละคนแล้ว
แนะน าชื่อเล่นของตนเองเป็นล าดับ โดยเมื่อนักเรียนล าดับที่หนึ่งแนะน าชื่อตนเองเสร็จ ล าดับต่อไปให้
บอกชื่อเพ่ือนที่แนะน าที่อยู่ล าดับก่อนหน้าแล้วจึงค่อยตามด้วยแนะน าชื่อตนเอง ด าเนินการต่อไปเช่นนี้
เรื่อยๆจนถึงล าดับสุดท้าย เมื่อจบกิจกรรมครูกล่าวชมเชยและมอบรางวัล 
          4.2 ครชูวนนักเรียนสนทนาประกอบการซักถามเรื่อง ความส าคัญของการรู้จักตนเองและผู้อื่น 
ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการแนะน าชื่อซึ่งกันและกัน รวมถึงความส าคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
          4.3 ครูให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวของตนเองลงใน ใบงาน เรื่อง “ตัวตนของฉัน” พร้อมทั้ง
ตกแต่งใหส้วยงาม 
          4.4 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพ่ือนประมาณ 5 – 6 คน โดยคละเพศกัน แล้วให้นักเรียนแต่ละ
คนเลือกข้อมูลจากใบงานที่ตนเองอยากเล่ามาคนละ 5 ข้อ แล้วเล่าให้เพื่อนฟังทีละคนจนครบทุกคน  

  4.5 ครูให้นักเรียนบอกประโยชน์จากการรู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านกิจกรรม พร้อมทั้งท าใบงาน 
เรื่อง “ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ”  
          4.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมตัวตนของฉัน โดยให้
นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาบอกความส าคัญของการรู้จักตนเอง รวมถึงความรู้สึกและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1. ใบงาน เรื่อง ตัวตนของฉัน 
 5.2 ใบงาน เรื่อง ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ 
 5.3 แบบสังเกตการตอบค าถาม 
6. การวัดและการประเมินผล 

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

1. บอกข้อมูลของตนเอง
และผู้อ่ืนได้ 
 

การตรวจใบงาน 
 
 

แบบตรวจใบงาน 

2. บอกประโยชน์ของการ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ 

การตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

3. บอกความส าคัญของการ
รู้จักตนเองและผู้อ่ืนได้ 

การสังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกต 

 
7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง ตัวตนของฉัน 
  บอกข้อมูลของตนเองได้     ผ่าน 
  บอกข้อมูลตนเองไม่ได้     ไม่ผ่าน  
 7.2 ใบงาน เรื่อง ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ 
  บอกประโยชน์ได้ 3 ข้อขึ้นไป    ผ่าน 
  บอกประโยชน์ได้น้อยกว่า 3 ข้อ     ไม่ผ่าน 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที ่1  เรื่อง ตัวตนของฉัน ตัวตนของเธอ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. สาระส าคัญ 
 การรู้จักข้อดีและข้อจ ากัดรวมถึงเป้าหมายการด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน คือ การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้พิจารณา ตระหนักถึงลักษณะความต้องการของตนเองว่าเป็นเช่นไร การรู้จักตนเอง
เป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่การพัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงข้อจ ากัด เสริมสร้างข้อดี เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่ความดี สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้ประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงการรู้จักผู้อื่นยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เกิดเข้าใจซึ่ง
กันและกันซึ่งจะน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้และ
ฝึกฝนเพ่ือการรู้จักตนเองและบุคคลรอบข้าง 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
  เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและนักเรียน 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของการรู้จักตนเองและผู้อื่นได้ 
 3.2 นักเรียนสามารถบอกข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ 
 3.3 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการรู้จักตนเองและผู้อื่นได้  
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูให้นักเรียนปฏิบัติเกม “จ าชื่อได้ ให้รางวัล” กติกา คือ ให้นักเรียนยืนขึ้นทีละคนแล้ว
แนะน าชื่อเล่นของตนเองเป็นล าดับ โดยเมื่อนักเรียนล าดับที่หนึ่งแนะน าชื่อตนเองเสร็จ ล าดับต่อไปให้
บอกชื่อเพ่ือนที่แนะน าที่อยู่ล าดับก่อนหน้าแล้วจึงค่อยตามด้วยแนะน าชื่อตนเอง ด าเนินการต่อไปเช่นนี้
เรื่อยๆจนถึงล าดับสุดท้าย เมื่อจบกิจกรรมครูกล่าวชมเชยและมอบรางวัล 
          4.2 ครชูวนนักเรียนสนทนาประกอบการซักถามเรื่อง ความส าคัญของการรู้จักตนเองและผู้อื่น 
ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการแนะน าชื่อซึ่งกันและกัน รวมถึงความส าคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
          4.3 ครูให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวของตนเองลงใน ใบงาน เรื่อง “ตัวตนของฉัน” พร้อมทั้ง
ตกแต่งให้สวยงาม 
          4.4 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพ่ือนประมาณ 5 – 6 คน โดยคละเพศกัน แล้วให้นักเรียนแต่ละ
คนเลือกข้อมูลจากใบงานที่ตนเองอยากเล่ามาคนละ 5 ข้อ แล้วเล่าให้เพื่อนฟังทีละคนจนครบทุกคน  

  4.5 ครูให้นักเรียนบอกประโยชน์จากการรู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านกิจกรรม พร้อมทั้งท าใบงาน 
เรื่อง “ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ”  
          4.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมตัวตนของฉัน โดยให้
นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาบอกความส าคัญของการรู้จักตนเอง รวมถึงความรู้สึกและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1. ใบงาน เรื่อง ตัวตนของฉัน 
 5.2 ใบงาน เรื่อง ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ 
 5.3 แบบสังเกตการตอบค าถาม 
6. การวัดและการประเมินผล 

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

1. บอกข้อมูลของตนเอง
และผู้อ่ืนได้ 
 

การตรวจใบงาน 
 
 

แบบตรวจใบงาน 

2. บอกประโยชน์ของการ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ 

การตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

3. บอกความส าคัญของการ
รู้จักตนเองและผู้อ่ืนได้ 

การสังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกต 

 
7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง ตัวตนของฉัน 
  บอกข้อมูลของตนเองได้     ผ่าน 
  บอกข้อมูลตนเองไม่ได้     ไม่ผ่าน  
 7.2 ใบงาน เรื่อง ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ 
  บอกประโยชน์ได้ 3 ข้อขึ้นไป    ผ่าน 
  บอกประโยชน์ได้น้อยกว่า 3 ข้อ     ไม่ผ่าน 
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 7.3 แบบสังเกตการตอบค าถาม  
        คะแนนตั้งแต่  4 – 6      ผ่าน 
            คะแนนต่ ากว่า  4       ไม่ผ่าน 

  
8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 8.1 Self-Awareness อ้างอิงจาก https://www.understood.org/en/friends-
feelings/empowering-your-child/self-awareness/the-importance-of-self-awareness 
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ฉันชื่อ............................................................................. 
   ฉำยำหรือชื่อเล่นของฉัน................................................... 
      ภูมิล ำเนำของฉัน........................................................ 
วันเกิดของฉัน................................................................... 
สิ่งท่ีพิเศษในตัวฉัน.............................................................  
สิ่งท่ีฉันภูมิใจในชีวิต........................................................... 
สิ่งท่ีฉันผิดหวังหรือเสียใจที่สุดในชีวิต...................................... 
หำกย้อนเวลำได้สิ่งท่ีฉันอยำกกลับไปแก้ไขท่ีสุด คือ .................... 
.................................................................................... 
สิ่งท่ีฉันชอบมำกที่สุดในร่ำงกำยของฉัน คือ ............................. 
เพรำะ............................................................................ 
สิ่งท่ีฉันไม่ชอบมำกที่สุดในร่ำงกำยของฉัน คือ........................... 
เพรำะ............................................................................ 
สถำนที่ท่ีฉันอยำกไปมำกที่สุด............................................... 
เพรำะ............................................................................ 
สิ่งท่ีฉันกลัวมำกที่สุดในชีวิต คือ............................................. 
งำนอดิเรกยำมว่ำงของฉัน คือ............................................... 
คนที่ฉันไว้ใจมำกที่สุด คือ ................................เพรำะ ........... 
.................................................................................... 
ควำมใฝ่ฝันของฉัน............................................................. 
อำชีพที่ฉันอยำกเป็น.......................เพรำะ.......................... 
คติประจ ำใจของฉัน........................................................... 
หำกขอพรได้หนึ่งข้อสิ่งท่ีฉันอยำกขอ คือ ................................ 
 
 

ตัวตนของฉัน 
ใบงาน เรื่อง 

ภำพของฉัน 



 7.3 แบบสังเกตการตอบค าถาม  
        คะแนนตั้งแต่  4 – 6      ผ่าน 
            คะแนนต่ ากว่า  4       ไม่ผ่าน 

  
8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 8.1 Self-Awareness อ้างอิงจาก https://www.understood.org/en/friends-
feelings/empowering-your-child/self-awareness/the-importance-of-self-awareness 
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ฉันชื่อ............................................................................. 
   ฉำยำหรือชื่อเล่นของฉัน................................................... 
      ภูมิล ำเนำของฉัน........................................................ 
วันเกิดของฉัน................................................................... 
สิ่งท่ีพิเศษในตัวฉัน.............................................................  
สิ่งท่ีฉันภูมิใจในชีวิต........................................................... 
สิ่งท่ีฉันผิดหวังหรือเสียใจที่สุดในชีวิต...................................... 
หำกย้อนเวลำได้สิ่งท่ีฉันอยำกกลับไปแก้ไขท่ีสุด คือ .................... 
.................................................................................... 
สิ่งท่ีฉันชอบมำกที่สุดในร่ำงกำยของฉัน คือ ............................. 
เพรำะ............................................................................ 
สิ่งท่ีฉันไม่ชอบมำกที่สุดในร่ำงกำยของฉัน คือ........................... 
เพรำะ............................................................................ 
สถำนที่ท่ีฉันอยำกไปมำกที่สุด............................................... 
เพรำะ............................................................................ 
สิ่งท่ีฉันกลัวมำกที่สุดในชีวิต คือ............................................. 
งำนอดิเรกยำมว่ำงของฉัน คือ............................................... 
คนที่ฉันไว้ใจมำกที่สุด คือ ................................เพรำะ ........... 
.................................................................................... 
ควำมใฝ่ฝันของฉัน............................................................. 
อำชีพที่ฉันอยำกเป็น.......................เพรำะ.......................... 
คติประจ ำใจของฉัน........................................................... 
หำกขอพรได้หนึ่งข้อสิ่งท่ีฉันอยำกขอ คือ ................................ 
 
 

ตัวตนของฉัน 
ใบงาน เรื่อง 

ภำพของฉัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงำน  
เรื่อง ยิ่งรู้...ประโยชน์ยิ่งเยอะ 

ค าชี้แจง : จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ที่ตนเอง
ได้รับจากการรู้จักตนเองและผู้อื่น 
 

ประโยชน์ 
จากการรู้จักตนเอง 

ประโยชน์ 
จากการรู้จักเพ่ือน 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

แบบสังเกตกำรตอบค ำถำม 
 

ค ำชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  ระดับ 2    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมดังกล่าว 
  ระดับ 1 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรมดังกล่าว 
   

ล าดับ
ที ่

 
พฤติกรรม/ 

ระดับคะแนน 
ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 

บอกความส าคญั
ได ้

บอกความรู้สึก
ของตนเองได ้ รวม 

คะ 
แนน 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล 

ช่ือ-สกุล 
แสดง 
(2) 

ไม่
แสดง 
(1) 

แสดง 
(2) 

ไม่
แสดง 
(1) 

แสดง 
(2) 

ไม่
แสดง 
(1) 

ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
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แบบสังเกตกำรตอบค ำถำม 
 

ค ำชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  ระดับ 2    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมดังกล่าว 
  ระดับ 1 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรมดังกล่าว 
   

ล าดับ
ที ่

 
พฤติกรรม/ 

ระดับคะแนน 
ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 

บอกความส าคญั
ได ้

บอกความรู้สึก
ของตนเองได ้ รวม 

คะ 
แนน 

การ 
ประ 
เมิน 
ผล 

ช่ือ-สกุล 
แสดง 
(2) 

ไม่
แสดง 
(1) 

แสดง 
(2) 

ไม่
แสดง 
(1) 

แสดง 
(2) 

ไม่
แสดง 
(1) 

ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 2  เรื่อง  ตัวตนของฉัน...สู่ควำมเป็นเลิศ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การรู้จักกิจกรรมที่ตนเองชอบและกิจกรรมที่ตนเองถนัดของนักเรียน ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่
การวางแผนศึกษาต่อ การวางแผนเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม รวมถึง
ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต ส่งผลต่อการมีแรงจูงในการท างานหรือการเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญสู่โอกาสแห่งการประสบความส าเร็จควบคู่ไปกับด ารงชีวิตอย่างมีความสุช 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดได้ 
          3.2 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการรู้จักกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์กรณีตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือการท างาน 
จากการที่บุคคลเหล่านั้นได้ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด ชื่นชอบ รวมถึงมีความสุขในสิ่งที่ท า เช่น นักกีฬาทีม
ชาติ นักธุรกิจ คุณครูตัวอย่าง นักร้องยอดนิยม ฯลฯ 
 4.2 ครูยกตัวอย่างให้ชัดเจนผ่านการเปิดวีดิทัศน์ เพลง “คงมาลัย” ของ แอ๊ด คาราบาว ที่
ถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวการวิ่งการกุศลของ พ่ีตูน นักร้องน าวงบอดี้สแลม 
          4.3 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็น ดังนี้  
  4.3.1 “เพราะเหตุใดพ่ีตูนต้องออกมาวิ่งการกุศล”  
  4.3.2 “เพราะเหตุใดพ่ีตูนจึงเลือกใช้วิธีการวิ่ง”  
  4.3.3 “ลักษณะสีหน้า การแสดงอารมณ์ของพ่ีตูนและคนรอบข้างเป็นอย่างไร”   
  4.3.4 “การวิ่งครั้งนี้ประสบความส าเร็จหรือไม่” 
 4.4 ครใูห้นักเรียนจินตนาการถึง กิจกรรมที่ตนเองชอบและกิจกรรมที่ตนเองถนัด พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดผ่านการวาดภาพระบายสีลงในใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวฉัน” 
          4.4 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยการจับสลากเลขที่  
 4.5 ครรู่วมอภิปรายกับนักเรียนในประเด็นว่า การรู้จักกิจกรรมที่ตนเองชอบ และ กิจกรรมที่
ตนเองถนัด พร้อมทั้งบอกว่าการที่ได้ท ากิจกรรมที่ชอบหรือกิจกรรมที่ถนัดส่งผลดีอย่างไร รวมถึงส่งผล
ต่อโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนและการท างานได้อย่างไร 

 4.6 ครูขอตัวแทนนักเรียนในห้องท่ีมีความชอบหรือความถนัดในกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงหรือ
กิจกรรมที่กล้าแสดงออกมาเป็นตัวแทน เพื่ออ่านน าใบความรู้ “ความสุขจากการเข้าใจตนเอง” เป็นต้น
เสียงให้เพ่ือนในห้องอ่านตาม 
 4.7 ครูให้นักเรียน ท าใบงานเรื่อง “ประโยชน์จากความชอบและความถนัด” พร้อมทั้งชวน
นักเรียนสนทนาเพื่อเปิดมุมมองอีกด้านว่า การรู้จักกิจกรรมตนเองชอบและถนัดก็เป็นเร่ืองที่ดี 
แต่ต้องมองถึงประโยชน์จากการท ากิจกรรมเหล่านั้นทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืนด้วย 
 4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 คลิปวิดีทัศน์เพลง “คงมาลัย” ของ แอ๊ด คาราบาว 

 5.2 ใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวฉัน  
 5.3 ใบความรู้ เรื่อง “ความสุขจากการเข้าใจตนเอง” 
 5.4 ใบงาน เรื่อง “ประโยชน์จากความชอบและความถนัด” 
 5.5 สีไม้ 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกกิจกรรมที่ชอบและ
กิจกรรมที่ถนัดได้ 
 
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกประโยชน์ของการรู้จัก
กิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่
ถนัดได้ 

การตรวจสอบจากใบงาน แบบตรวจใบงาน 

 

7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวฉัน 
      บอกกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดได้   ผ่าน 
      บอกกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดไม่ได้   ไม่ผ่าน 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 2  เรื่อง  ตัวตนของฉัน...สู่ควำมเป็นเลิศ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การรู้จักกิจกรรมที่ตนเองชอบและกิจกรรมที่ตนเองถนัดของนักเรียน ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่
การวางแผนศึกษาต่อ การวางแผนเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม รวมถึง
ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต ส่งผลต่อการมีแรงจูงในการท างานหรือการเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญสู่โอกาสแห่งการประสบความส าเร็จควบคู่ไปกับด ารงชีวิตอย่างมีความสุช 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดได้ 
          3.2 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการรู้จักกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์กรณีตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือการท างาน 
จากการที่บุคคลเหล่านั้นได้ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด ชื่นชอบ รวมถึงมีความสุขในสิ่งที่ท า เช่น นักกีฬาทีม
ชาติ นักธุรกิจ คุณครูตัวอย่าง นักร้องยอดนิยม ฯลฯ 
 4.2 ครูยกตัวอย่างให้ชัดเจนผ่านการเปิดวีดิทัศน์ เพลง “คงมาลัย” ของ แอ๊ด คาราบาว ที่
ถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวการวิ่งการกุศลของ พ่ีตูน นักร้องน าวงบอดี้สแลม 
          4.3 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็น ดังนี้  
  4.3.1 “เพราะเหตุใดพ่ีตูนต้องออกมาวิ่งการกุศล”  
  4.3.2 “เพราะเหตุใดพ่ีตูนจึงเลือกใช้วิธีการวิ่ง”  
  4.3.3 “ลักษณะสีหน้า การแสดงอารมณ์ของพ่ีตูนและคนรอบข้างเป็นอย่างไร”   
  4.3.4 “การวิ่งครั้งนี้ประสบความส าเร็จหรือไม่” 
 4.4 ครใูห้นักเรียนจินตนาการถึง กิจกรรมที่ตนเองชอบและกิจกรรมที่ตนเองถนัด พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดผ่านการวาดภาพระบายสีลงในใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวฉัน” 
          4.4 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยการจับสลากเลขที่  
 4.5 ครรู่วมอภิปรายกับนักเรียนในประเด็นว่า การรู้จักกิจกรรมที่ตนเองชอบ และ กิจกรรมที่
ตนเองถนัด พร้อมทั้งบอกว่าการที่ได้ท ากิจกรรมที่ชอบหรือกิจกรรมที่ถนัดส่งผลดีอย่างไร รวมถึงส่งผล
ต่อโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนและการท างานได้อย่างไร 

 4.6 ครูขอตัวแทนนักเรียนในห้องท่ีมีความชอบหรือความถนัดในกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงหรือ
กิจกรรมที่กล้าแสดงออกมาเป็นตัวแทน เพื่ออ่านน าใบความรู้ “ความสุขจากการเข้าใจตนเอง” เป็นต้น
เสียงให้เพ่ือนในห้องอ่านตาม 
 4.7 ครูให้นักเรียน ท าใบงานเรื่อง “ประโยชน์จากความชอบและความถนัด” พร้อมทั้งชวน
นักเรียนสนทนาเพื่อเปิดมุมมองอีกด้านว่า การรู้จักกิจกรรมตนเองชอบและถนัดก็เป็นเรื่องที่ดี 
แต่ต้องมองถึงประโยชน์จากการท ากิจกรรมเหล่านั้นทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืนด้วย 
 4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 คลิปวิดีทัศน์เพลง “คงมาลัย” ของ แอ๊ด คาราบาว 

 5.2 ใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวฉัน  
 5.3 ใบความรู้ เรื่อง “ความสุขจากการเข้าใจตนเอง” 
 5.4 ใบงาน เรื่อง “ประโยชน์จากความชอบและความถนัด” 
 5.5 สีไม้ 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกกิจกรรมที่ชอบและ
กิจกรรมที่ถนัดได้ 
 
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกประโยชน์ของการรู้จัก
กิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่
ถนัดได้ 

การตรวจสอบจากใบงาน แบบตรวจใบงาน 

 

7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวฉัน 
      บอกกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดได้   ผ่าน 
      บอกกิจกรรมที่ชอบและกิจกรรมที่ถนัดไม่ได้   ไม่ผ่าน 
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 7.2 ใบงาน เรื่อง “ประโยชน์จากความชอบและความถนัด” 
      บอกได้ 3 ข้อขึ้นไป และบอกประโยชน์จากการท ากิจกรรมได้ ผ่าน 
      บอกได้น้อยกว่า 3 ข้อ  
      และบอกประโยชน์จากการท ากิจกรรมไม่ได้   ไม่ผ่าน 
 
8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม   
 8.1 ใบความรู้ เรื่อง “ความสุขจากการเข้าใจตนเอง” โดย นิ้วกลม อ้างอิงจาก หนังสือ 
“เส้นทางสู่ความส าเร็จ” โดย รศ.กรกฎา นักค้ิม และ อ.ดร.ปวีณา ยอดสิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพกิจกรรมทีต่นเองชอบและกิจกรรมที่ตนเองควำมถนัดพร้อมทั้ง

ระบำยสใีห้สวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงาน  
เรื่อง ความพิเศษในตัวฉัน 

 

 

ชอบ 

 

ถนัด 
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 7.2 ใบงาน เรื่อง “ประโยชน์จากความชอบและความถนัด” 
      บอกได้ 3 ข้อขึ้นไป และบอกประโยชน์จากการท ากิจกรรมได้ ผ่าน 
      บอกได้น้อยกว่า 3 ข้อ  
      และบอกประโยชน์จากการท ากิจกรรมไม่ได้   ไม่ผ่าน 
 
8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม   
 8.1 ใบความรู้ เรื่อง “ความสุขจากการเข้าใจตนเอง” โดย นิ้วกลม อ้างอิงจาก หนังสือ 
“เส้นทางสู่ความส าเร็จ” โดย รศ.กรกฎา นักค้ิม และ อ.ดร.ปวีณา ยอดสิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพกิจกรรมทีต่นเองชอบและกิจกรรมที่ตนเองควำมถนัดพร้อมทั้ง

ระบำยสใีห้สวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงาน  
เรื่อง ความพิเศษในตัวฉัน 

 

 

ชอบ 

 

ถนัด 
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ใบควำมรู ้
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ใบงำน  
เรื่อง ประโยชน์จำกควำมชอบและควำมถนัด 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ที่ตนเองของการรู้จักกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด 
   รวมถึงระบุถึงประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

ชอบ ถนัด 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

ประโยชน์ต่อตนเองจาก 
การท ากิจกรรม 

ประโยชน์ต่อผู้อื่นจาก 
การท ากิจกรรม 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 3  เรื่อง คิดให้รอบด้ำน 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การที่นักเรียนได้มีโอกาสคิดพิจารณาตระหนักถึงมุมมองที่หลากหลาย สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ก่อนตัดสินใจวางแผน หรือท าสิ่งต่างๆ ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการศึกษาต่อ การ
ท างาน หรือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขภายใต้ความหลากหลายโดยตั้งตนเป็น
กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่เพ่ือนชอบหรือเพ่ือนถนัดจากมุมมองของตนเอง 
          3.2 นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อนตัดสินใจวางแผนหรือลงมือท าสิ่งต่างๆ 
  

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูเปิดเพลงฝึกสมาธิ รวมถึงให้นักเรียนนั่งในท่าที่ผ่อนคลายไม่เกร็งหรือหย่อนยาน
จนเกินไป และให้นักเรียนทบทวนถึงสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผ่านมา  
          4.2 ครูให้นักเรียนจับคู่กัน โดยการหาคู่ที่ ชื่อเล่นหรือชื่อจริงมีตัวอักษรภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเหมือนกับตนเอง จ านวนอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร   
 4.3 ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง “คิดให้รอบด้าน” พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาภาพที่แสดง
ถึงการรับรู้ของคนเรามีมุมมองที่หลากหลาย จึงควรมีสติรวมถึงพิจารณมุมมองให้ครอบคลุมครบถ้วนทุก
ด้าน ทั้งภาพรวมและส่วนย่อยในทุกส่วน จึงจะสามารถเข้าใจสิ่งเร้านั้นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับการศึกษา
มนุษย์เช่นกัน โดยครูถามนักเรียนตามประเด็น ดังนี้ 
  4.3.1 เมื่อพิจารณาเพ่งมองเฉพาะภาพรวม นักเรียนมองเห็นรูปภาพอะไร 
  4.3.2 เมื่อพิจารณาเพ่งมองเฉพาะภาพที่มีสีขาวหรือสีด า นักเรียนมองเห็นรูปภาพอะไร 
 4.4 ครูชวนนักเรียนมองถึงความหลากหลายจากการมองรูปภาพ พร้อมน ามาเปรียบเทียบกับ
ลักษณะที่แตกต่างหลากหลายของสมาชิกในชั้นเรียน ดังนั้นการด าเนินชีวิตร่วมกันจึงต้องค านึงถึงความ
หลากหลายผู้อ่ืน ทั้งลักษณะรูปร่างภายนอก การควบคุมอารมณ์ ความชอบ ความถนัด ความสามารถ
ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ รวมถึงน าไปสู่ การวางแผน เพ่ือการตัดสินใจและพัฒนา

ตนเอง จึงจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูล ความคิดเห็นที่หลากหลายที่ปรากฏข้างต้น และต้องรับฟังความ
คิดเห็นจากมุมมองของบุคคลอื่นในสังคมด้วยเช่นกัน   
          4.5 ครใูห้นักเรียนที่จับคู่กัน วาดรูปจากมุมมองของตนเองที่สื่อถึงกิจกรรมที่คู่ของตนเองชอบ
หรือถนัด ลงในใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวเพ่ือนฉัน” 
 4.6 ครใูห้นักเรียนผลัดกันเล่าเรื่องจากประกอบภาพวาดของตนเองที่แสดงถึงกิจกรรมที่คู่ของ
ตนเองชอบหรือถนัด 
 4.7 ครสูุ่มตัวแทนนักเรียนมาน าเสนอท่ีหน้าชั้นเรียน 
 4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง ปัจจัยที่ต้องค านึงส่งก่อนการตัดสินใจวางแผนท าสิ่งต่าง 
ๆ เช่น การศึกษาต่อ การเรียน ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย นักเรียนต้องตระหนักรู้พิจารณา
ตนเอง ต้องพิจารณารับฟังข้อมูลจากเพ่ือน พ่อแม่ ครู หรือสังคมรอบข้าง รวมถึงพิจารณาข้อเท็จจริงให้
ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจ 
 4.9 ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “คิดซักนิด” 
 4.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากกิจกรรม 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 วีดิทัศน์ เพลง ฝึกสมาธิ 

 5.2 ใบงาน เรื่อง “คิดซักนิด”  
 5.3 ใบความรู้ เรื่อง “คิดให้รอบด้าน” 
 5.4 ใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวเพ่ือนฉัน” 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บอกกิจกรรมทีเ่พ่ือนชอบหรือ
ถนัดผ่านมุมมองของตนเอง 
 
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อน
ตัดสินใจวางแผนหรือลงมือ
ท าสิ่งต่างๆ 

การตรวจสอบจากใบงาน แบบตรวจใบงาน 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 3  เรื่อง คิดให้รอบด้ำน 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การที่นักเรียนได้มีโอกาสคิดพิจารณาตระหนักถึงมุมมองที่หลากหลาย สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ก่อนตัดสินใจวางแผน หรือท าสิ่งต่างๆ ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการศึกษาต่อ การ
ท างาน หรือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขภายใต้ความหลากหลายโดยตั้งตนเป็น
กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่เพ่ือนชอบหรือเพ่ือนถนัดจากมุมมองของตนเอง 
          3.2 นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อนตัดสินใจวางแผนหรือลงมือท าสิ่งต่างๆ 
  

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูเปิดเพลงฝึกสมาธิ รวมถึงให้นักเรียนนั่งในท่าที่ผ่อนคลายไม่เกร็งหรือหย่อนยาน
จนเกินไป และให้นักเรียนทบทวนถึงสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผ่านมา  
          4.2 ครูให้นักเรียนจับคู่กัน โดยการหาคู่ที่ ชื่อเล่นหรือชื่อจริงมีตัวอักษรภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเหมือนกับตนเอง จ านวนอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร   
 4.3 ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง “คิดให้รอบด้าน” พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาภาพที่แสดง
ถึงการรับรู้ของคนเรามีมุมมองที่หลากหลาย จึงควรมีสติรวมถึงพิจารณมุมมองให้ครอบคลุมครบถ้วนทุก
ด้าน ทั้งภาพรวมและส่วนย่อยในทุกส่วน จึงจะสามารถเข้าใจสิ่งเร้านั้นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับการศึกษา
มนุษย์เช่นกัน โดยครูถามนักเรียนตามประเด็น ดังนี้ 
  4.3.1 เมื่อพิจารณาเพ่งมองเฉพาะภาพรวม นักเรียนมองเห็นรูปภาพอะไร 
  4.3.2 เมื่อพิจารณาเพ่งมองเฉพาะภาพที่มีสีขาวหรือสีด า นักเรียนมองเห็นรูปภาพอะไร 
 4.4 ครูชวนนักเรียนมองถึงความหลากหลายจากการมองรูปภาพ พร้อมน ามาเปรียบเทียบกับ
ลักษณะที่แตกต่างหลากหลายของสมาชิกในชั้นเรียน ดังนั้นการด าเนินชีวิตร่วมกันจึงต้องค านึงถึงความ
หลากหลายผู้อ่ืน ทั้งลักษณะรูปร่างภายนอก การควบคุมอารมณ์ ความชอบ ความถนัด ความสามารถ
ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ รวมถึงน าไปสู่ การวางแผน เพ่ือการตัดสินใจและพัฒนา

ตนเอง จึงจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูล ความคิดเห็นที่หลากหลายที่ปรากฏข้างต้น และต้องรับฟังความ
คิดเห็นจากมุมมองของบุคคลอื่นในสังคมด้วยเช่นกัน   
          4.5 ครใูห้นักเรียนที่จับคู่กัน วาดรูปจากมุมมองของตนเองที่สื่อถึงกิจกรรมที่คู่ของตนเองชอบ
หรือถนัด ลงในใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวเพ่ือนฉัน” 
 4.6 ครใูห้นักเรียนผลัดกันเล่าเรื่องจากประกอบภาพวาดของตนเองที่แสดงถึงกิจกรรมที่คู่ของ
ตนเองชอบหรือถนัด 
 4.7 ครสูุ่มตัวแทนนักเรียนมาน าเสนอท่ีหน้าชั้นเรียน 
 4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง ปัจจัยที่ต้องค านึงส่งก่อนการตัดสินใจวางแผนท าสิ่งต่าง 
ๆ เช่น การศึกษาต่อ การเรียน ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย นักเรียนต้องตระหนักรู้พิจารณา
ตนเอง ต้องพิจารณารับฟังข้อมูลจากเพ่ือน พ่อแม่ ครู หรือสังคมรอบข้าง รวมถึงพิจารณาข้อเท็จจริงให้
ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจ 
 4.9 ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “คิดซักนิด” 
 4.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากกิจกรรม 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 วีดิทัศน์ เพลง ฝึกสมาธิ 

 5.2 ใบงาน เรื่อง “คิดซักนิด”  
 5.3 ใบความรู้ เรื่อง “คิดให้รอบด้าน” 
 5.4 ใบงาน เรื่อง “ความพิเศษในตัวเพ่ือนฉัน” 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บอกกิจกรรมทีเ่พ่ือนชอบหรือ
ถนัดผ่านมุมมองของตนเอง 
 
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อน
ตัดสินใจวางแผนหรือลงมือ
ท าสิ่งต่างๆ 

การตรวจสอบจากใบงาน แบบตรวจใบงาน 
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7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน “ความพิเศษในตัวเพ่ือนฉัน” 
     บอกกิจกรรมที่เพ่ือนถนัดหรือชอบในมุมมองของตนเองได้   ผ่าน 
     บอกกิจกรรมที่เพ่ือนถนัดหรือชอบในมุมมองของตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 

 7.2  ใบงาน “คิดซักนิด”    
      บอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อนตัดสินใจวางแผนหรือลงมือท าได้  ผ่าน 
      บอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อนตัดสินใจวางแผนหรือลงมือท าไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม   
 8.1 หลักการ ภาพและพ้ืน (figure and ground) ตามทฤษฎีจิตวิทยากลุ่มแกสตอลท์ 
(gestalt psychology) อ้างอิงจาก หนังสือ “ทฤษฎีให้บริการปรึกษา” โดย รศ.วัชรี ทรัพย์มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 ค ำชี้แจง จำกมุมมองของนักเรียน ให้นักเรียนวำดภำพกิจกรรมทีเ่พื่อนชอบหรือกิจกรรมที่

เพื่อนถนัดพร้อมทั้งระบำยสีให้สวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน เรื่อง ความพิเศษในตัวเพื่อนฉัน 
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7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน “ความพิเศษในตัวเพ่ือนฉัน” 
     บอกกิจกรรมที่เพ่ือนถนัดหรือชอบในมุมมองของตนเองได้   ผ่าน 
     บอกกิจกรรมที่เพ่ือนถนัดหรือชอบในมุมมองของตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 

 7.2  ใบงาน “คิดซักนิด”    
      บอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อนตัดสินใจวางแผนหรือลงมือท าได้  ผ่าน 
      บอกปัจจัยที่ต้องค านึงก่อนตัดสินใจวางแผนหรือลงมือท าไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม   
 8.1 หลักการ ภาพและพ้ืน (figure and ground) ตามทฤษฎีจิตวิทยากลุ่มแกสตอลท์ 
(gestalt psychology) อ้างอิงจาก หนังสือ “ทฤษฎีให้บริการปรึกษา” โดย รศ.วัชรี ทรัพย์มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 ค ำชี้แจง จำกมุมมองของนักเรียน ให้นักเรียนวำดภำพกิจกรรมทีเ่พื่อนชอบหรือกิจกรรมที่
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ใบงาน เรื่อง ความพิเศษในตัวเพื่อนฉัน 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง  คิดให้รอบด้ำน  

 
 คนเราสามารถก าหนดการรับรู้ของตนเองได้ เมื่อเราให้ความสนใจ หรือ เพ่งความสนใจไปที่
สิ่งใด (figure) สิ่งนั้นจะเด่นชัดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ในทางกลับกันสิ่งเร้าที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจจะเบาบาง
จนรู้สึกว่า มองเห็นสิ่งนั้นไม่เด่นชัดหรือได้ยินเสียงนั้นไม่ดัง (ground) เช่นเดียวกับภาพนี้ ถ้าเลือกสนใจ
เพียงสีด าหรือสีขาว ก็จะเห็นเพียงภาพในรูปแบบเดียว จึงควรมีสติอยู่กับปัจจุบัน สังเกต คิด พิจารณาให้
รอบด้าน มองภาพรวม และส่วนย่อยให้ชัดเจนครอบคลุม ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง 
 
 

 
 
 

อ้างอิงจาก หนังสือ “ทฤษฎีให้บริการปรึกษา” โดย รศ.วชัรี ทรัพย์มี 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง  คิดให้รอบด้ำน  

 
 คนเราสามารถก าหนดการรับรู้ของตนเองได้ เมื่อเราให้ความสนใจ หรือ เพ่งความสนใจไปที่
สิ่งใด (figure) สิ่งนั้นจะเด่นชัดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ในทางกลับกันสิ่งเร้าที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจจะเบาบาง
จนรู้สึกว่า มองเห็นสิ่งนั้นไม่เด่นชัดหรือได้ยินเสียงนั้นไม่ดัง (ground) เช่นเดียวกับภาพนี้ ถ้าเลือกสนใจ
เพียงสีด าหรือสีขาว ก็จะเห็นเพียงภาพในรูปแบบเดียว จึงควรมีสติอยู่กับปัจจุบัน สังเกต คิด พิจารณาให้
รอบด้าน มองภาพรวม และส่วนย่อยให้ชัดเจนครอบคลุม ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง 
 
 

 
 
 

อ้างอิงจาก หนังสือ “ทฤษฎีให้บริการปรึกษา” โดย รศ.วชัรี ทรัพย์มี 
 
 
 
 
 
 

ใบงำน 
เรื่อง คิดซักนิด 

ค ำชี้แจง นักเรียนเขียนปัจจัยท่ีต้องค ำนึงก่อนตัดสินใจวำงแผนหรือลงมือท ำสิ่งต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง ครอบครัวเพื่อนรัก 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
          การท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี คือ การที่บุคคลร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง 
มีการพูดคุยรับฟังซึ่งกันและกัน ก าหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ช่วยเหลืองานของส่วนรวมอย่าง
พร้อมเพรียง ให้เกียรติกันซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข รวมถึงส่งผลให้เกิดการท างานที่ มีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานเพียงคนเดียว 
หรือการท างานแบบไม่พร้อมเพรียงกัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็น
กลุ่มและฝึกฝนตนเองให้ท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกวิธีการท างานกลุ่มด้วยความรักความสามัคคี 
 3.2 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์จากการท ากลุ่มได้ 
 3.3 นักเรียนสามารถท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี  
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง “Union is Strength” ที่แสดงถึงความสามัคคีในกลุ่มเพ่ือน เมื่อ
สมาชิกในกลุ่มเกิดความรักกันพร้อมใจท างานร่วมกัน ย่อมฝ่าฟันอุปสรรค์ต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่น 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญที่ได้รับจากการรับชมวีดิทัศน์   
 4.3 ครูน าหญ้าคามา 1 เส้น พร้อมทั้งแจกให้นักเรียนและให้นักเรียนทุกคนออกแรงดึงหญ้าคา
ของตนเองพร้อม ๆ กัน และครูจึงถามถึงประสบการณ์ว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อหญ้าคา ที่ตนเองเพ่ิง
ออกแรงดึง ด้วยค าถามท่ีระบุว่า  
  4.3.1 หญ้าคาเส้นบางหรือไม ่
  4.3.2 หญ้าคาเพียงเส้นเดียวง่ายต่อการดึงให้ขาดใช่หรือไม่  
          4.4 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ครูแจกหญ้าคาให้สมาชิกกลุ่มคนละ 1 เส้น พร้อม
มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มด าเนินการท าอย่างไรก็ได้ให้หญ้าคาของสมาชิกในกลุ่มเมื่อน ามารวมกัน 
สามารถวางเหรียญสิบบาท ได้เป็นเวลา 5 วินาทีโดยไม่ตกลงพ้ืน ครูให้เวลาในการด าเนินการเป็น
ระยะเวลา 30 นาที   
 

4.5 ครตูรวจสอบผลงานของนักเรียนทีละกลุ่ม 
 4.6 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ “การคบเพื่อนและการท ากิจกรรมร่วมกัน”  
          4.7 ครูชวนนักเรียนอภิปรายถึงความส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักความสามัคคี ย่อมท าให้เกิดความแข็งแกร่งสามารถแบกรับอุปสรรค์ที่ใหญ่หลวงได้ 
เช่นเดียวกับหญ้าคาถ้ามีแค่เส้นเดียว ย่อมง่ายต่อการฉีดขาด แต่ถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็จะมีความ
แข็งแรงสามารถรับน้ าหนักท่ีมากกว่าปกติได้  
     4.8 ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มลองออกแรงดึงหญ้าคาที่ถูกน ามารวมกันว่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น
หรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ท าใบงาน เรื่อง “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ”  
     4.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการท ากิจกรรม 
  
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1. หญ้าคา 

5.2 วีดิทัศน์เรื่อง “Union is Strength”  
5.3 เหรียญสิบ  
5.4 ใบงาน “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ” 
5.5 ใบความรู้ “การคบเพื่อนและการท ากิจกรรมร่วมกัน” 

 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บอกวิธีการท างานกลุ่มด้วย
ความรักความสามัคคี 
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกประโยชน์จากการท ากลุ่ม
ได ้  

การตรวจสอบจากใบงาน แบบตรวจใบงาน 

ท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ” 
      บอกวิธีการท างานกลุ่มของตนเองได้    ผ่าน  
      บอกวธีการท างานกลุ่มของตนเองไม่ได้    ไม่ผ่าน 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง ครอบครัวเพื่อนรัก 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
          การท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี คือ การที่บุคคลร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง 
มีการพูดคุยรับฟังซึ่งกันและกัน ก าหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ช่วยเหลืองานของส่วนรวมอย่าง
พร้อมเพรียง ให้เกียรติกันซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข รวมถึงส่งผลให้เกิดการท างานที่ มีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานเพียงคนเดียว 
หรือการท างานแบบไม่พร้อมเพรียงกัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็น
กลุ่มและฝึกฝนตนเองให้ท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกวิธีการท างานกลุ่มด้วยความรักความสามัคคี 
 3.2 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์จากการท ากลุ่มได้ 
 3.3 นักเรียนสามารถท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี  
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง “Union is Strength” ที่แสดงถึงความสามัคคีในกลุ่มเพ่ือน เมื่อ
สมาชิกในกลุ่มเกิดความรักกันพร้อมใจท างานร่วมกัน ย่อมฝ่าฟันอุปสรรค์ต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่น 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญที่ได้รับจากการรับชมวีดิทัศน์   
 4.3 ครูน าหญ้าคามา 1 เส้น พร้อมทั้งแจกให้นักเรียนและให้นักเรียนทุกคนออกแรงดึงหญ้าคา
ของตนเองพร้อม ๆ กัน และครูจึงถามถึงประสบการณ์ว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อหญ้าคา ที่ตนเองเพ่ิง
ออกแรงดึง ด้วยค าถามท่ีระบุว่า  
  4.3.1 หญ้าคาเส้นบางหรือไม ่
  4.3.2 หญ้าคาเพียงเส้นเดียวง่ายต่อการดึงให้ขาดใช่หรือไม่  
          4.4 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ครูแจกหญ้าคาให้สมาชิกกลุ่มคนละ 1 เส้น พร้อม
มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มด าเนินการท าอย่างไรก็ได้ให้หญ้าคาของสมาชิกในกลุ่มเมื่อน ามารวมกัน 
สามารถวางเหรียญสิบบาท ได้เป็นเวลา 5 วินาทีโดยไม่ตกลงพ้ืน ครูให้เวลาในการด าเนินการเป็น
ระยะเวลา 30 นาที   
 

4.5 ครตูรวจสอบผลงานของนักเรียนทีละกลุ่ม 
 4.6 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ “การคบเพื่อนและการท ากิจกรรมร่วมกัน”  
          4.7 ครูชวนนักเรียนอภิปรายถึงความส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักความสามัคคี ย่อมท าให้เกิดความแข็งแกร่งสามารถแบกรับอุปสรรค์ที่ใหญ่หลวงได้ 
เช่นเดียวกับหญ้าคาถ้ามีแค่เส้นเดียว ย่อมง่ายต่อการฉีดขาด แต่ถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็จะมีความ
แข็งแรงสามารถรับน้ าหนักท่ีมากกว่าปกติได้  
     4.8 ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มลองออกแรงดึงหญ้าคาที่ถูกน ามารวมกันว่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น
หรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ท าใบงาน เรื่อง “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ”  
     4.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการท ากิจกรรม 
  
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1. หญ้าคา 

5.2 วีดิทัศน์เรื่อง “Union is Strength”  
5.3 เหรียญสิบ  
5.4 ใบงาน “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ” 
5.5 ใบความรู้ “การคบเพื่อนและการท ากิจกรรมร่วมกัน” 

 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บอกวิธีการท างานกลุ่มด้วย
ความรักความสามัคคี 
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกประโยชน์จากการท ากลุ่ม
ได ้  

การตรวจสอบจากใบงาน แบบตรวจใบงาน 

ท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ” 
      บอกวิธีการท างานกลุ่มของตนเองได้    ผ่าน  
      บอกวธีการท างานกลุ่มของตนเองไม่ได้    ไม่ผ่าน 
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 7.2 ใบงาน เรื่อง “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ” 
      บอกประโยชน์ได้ 3 ข้อขึ้นไป     ผ่าน 
      บอกประโยชน์ได้น้อยกว่า 3 ข้อ    ไม่ผ่าน 
 

 7.3 แบบสังเกตการท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี 
      แสดงพฤติกรรมท างานกลุ่มด้วยความสามัคคีมากกว่า 5 ข้อ      ระดับคุณภาพ ดี 
      แสดงพฤติกรรมท างานกลุ่มด้วยความสามัคคีมากกว่า 3 ข้อ      ระดับคุณภาพ พอใช้ 
      แสดงพฤติกรรมท างานกลุ่มด้วยความสามัคคีน้อยกว่า 3 ข้อ      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม     
 8.1 วีดิทัศน์เรื่อง “Union is Strength” อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=OE6ULHVNSNM 
 8.2 เอกสาร 7 สัญญาณการท างานเป็นทีม อ้างอิงจาก ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ใบงำน 
 เร่ือง รวมเป็นหนึ่งเพื่อควำมส ำเร็จ 

ค ำชี้แจง เขียนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มของตนเอง และ ประโยชน์ของกำรท ำงำนร่วมกัน 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

ขั้นตอนการท างาน
ภายในกลุ่มด้วยความ

สามัคค ี

ประโยชน์จากการ
ท างานกลุ่ม 
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 7.2 ใบงาน เรื่อง “รวมเป็นหนึ่งเพื่อความส าเร็จ” 
      บอกประโยชน์ได้ 3 ข้อขึ้นไป     ผ่าน 
      บอกประโยชน์ได้น้อยกว่า 3 ข้อ    ไม่ผ่าน 
 

 7.3 แบบสังเกตการท างานกลุ่มด้วยความสามัคคี 
      แสดงพฤติกรรมท างานกลุ่มด้วยความสามัคคีมากกว่า 5 ข้อ      ระดับคุณภาพ ดี 
      แสดงพฤติกรรมท างานกลุ่มด้วยความสามัคคีมากกว่า 3 ข้อ      ระดับคุณภาพ พอใช้ 
      แสดงพฤติกรรมท างานกลุ่มด้วยความสามัคคีน้อยกว่า 3 ข้อ      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม     
 8.1 วีดิทัศน์เรื่อง “Union is Strength” อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=OE6ULHVNSNM 
 8.2 เอกสาร 7 สัญญาณการท างานเป็นทีม อ้างอิงจาก ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ใบงำน 
 เร่ือง รวมเป็นหนึ่งเพื่อควำมส ำเร็จ 

ค ำชี้แจง เขียนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มของตนเอง และ ประโยชน์ของกำรท ำงำนร่วมกัน 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

ขั้นตอนการท างาน
ภายในกลุ่มด้วยความ

สามัคค ี

ประโยชน์จากการ
ท างานกลุ่ม 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง กำรคบเพื่อนและกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 

เพ่ือนคือ ผู้ที่ รักใครชอบพอกัน แล้วกระท าความดีต่อกัน ไม่เลือกเพศวัย ความรู้ ชาติ 
ศาสนา เพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อการคิด การกระท าของนักเรียน ในช่วงก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนอาจให้
ความส าคัญกับเพื่อนมากเพราะเป็นวัยที่เรียนรู้ การมีสังคมของตนเอง ดังนั้น การเลือกคบเพ่ือนจะส่งผล
ต่ออนาคตของนักเรียนโดยตรง การคบเพ่ือนที่ดีจะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่าง
ปลอดภัย ลดความกังวลใจของพ่อ แม่ ลักษณะของเพ่ือนที่ดี ประกอบด้วย 

1.  สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน 

2.  สมาชิกในทีมมีหลัก และวิธีการท างานร่วมกัน 

3.  สมาชิกในทีมมีความร่วมมือ และมีจิตส านึกของการท างานร่วมกัน 

4.  มีวิธีการติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างดี 

5.  มีการช่วยเหลืองานส่วนรวมและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม 

6.  สมาชิกในทีมได้รับการสร้างและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม และเท่าเทียม 

7.  มีการตัดสินใจร่วมกัน 

 
 
อ้างอิงจาก เอกสาร 7 สัญญาณการท างานเป็นทีม โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่มด้วยควำมสำมัคคี 
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ก ากับเพ่ือระบุพฤติกรรมของนักเรียนตามที่ท่านสังเกตเห็น 

 
ที ่ พฤติกรรม แสดง

พฤติกรรม 
ไม่แสดง
พฤติกรรม 

1 มีการประชุมร่วมกัน   

2 มีการก าหนดแนวทางการท างานภายในกลุ่ม   

3 สมาชิกทุกคนท างานตามหน้าที่ของตน   

4 มีการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานในระหว่างด าเนินการ   

5 มีการช่วยเหลือกันและรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม   

6 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากรของกลุ่มอย่างเหมาะสม   

7 มีการหารับฟังซึ่งกันและกันรวมถึงหาข้อตกลงภายในกลุ่ม   
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แบบสังเกตพฤตกิรรมกำรท ำงำนกลุ่มด้วยควำมสำมัคคี 
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ก ากับเพ่ือระบุพฤติกรรมของนักเรียนตามที่ท่านสังเกตเห็น 

 
ที ่ พฤติกรรม แสดง

พฤติกรรม 
ไม่แสดง
พฤติกรรม 

1 มีการประชุมร่วมกัน   

2 มีการก าหนดแนวทางการท างานภายในกลุ่ม   

3 สมาชิกทุกคนท างานตามหน้าที่ของตน   

4 มีการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานในระหว่างด าเนินการ   

5 มีการช่วยเหลือกันและรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม   

6 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากรของกลุ่มอย่างเหมาะสม   

7 มีการหารับฟังซึ่งกันและกันรวมถึงหาข้อตกลงภายในกลุ่ม   
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วีดิทัศน์ Union is Strength 
 

 
 
 
อ้างอิงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=OE6ULHVNSNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง เด็กไทยยุคไอที 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการรู้จักเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มุ่งเน้นผู้ศึกษาตระหนักถึงคิดพิจารณาสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เกิดความรู้เท่าทัน การรู้จักใช้อย่าง
พอประมาณ การรู้จักใช้อย่างมีเหตุผล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและใช้
อย่างมีคุณธรรม ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยอิงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็น
หลักการที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความเหมาะสม มี
ภูมิคุ้มกัน และส่งผลดีต่อตนเองรวมถึงสังคมท่ีอยู่รอบข้าง 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างแนวทางการใช้เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพร้อมบอกแหล่งอ้างอิงได้อย่างน้อย 5 แหล่ง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูถามนักเรียนว่า จากประสบการณ์ของนักเรียนปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ
สังคมออนไลน์อะไรบ้างที่เข้ามาช่วยเอ้ืออ านวยในการเรียน รวมถึงสิ่งเหล่านั้นเอ้ืออ านวยอย่างไร โดยครู
ยกตัวอย่างเป็นแนวทางให้นักเรียนเบื้องต้น เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล เป็นต้น   
 4.2 ครูชวนให้นักเรียนสังเกต เหรียญ ที่อยู่ในมือครูว่า เหรียญมี 2 ด้านเช่นใด เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์แม้มปีระโยชน์ก็ย่อมมีผลเสียเช่นกัน เมื่อใช้ไม่เหมาะสม 
 4.3 ครใูห้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง รู้จัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน 3 นาท ี 
           4.4 ครูถามนักเรียนว่าเราจะมีแนวทางการประยุกต์ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพ่ือการใช้เทคโนโลยีสารเทศและสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราได้
อย่างไร  

 4.5 ครูให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีการศึกษา”  
 4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม โดยยึดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้าง            
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง เด็กไทยยุคไอที 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการรู้จักเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มุ่งเน้นผู้ศึกษาตระหนักถึงคิดพิจารณาสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เกิดความรู้เท่าทัน การรู้จักใช้อย่าง
พอประมาณ การรู้จักใช้อย่างมีเหตุผล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและใช้
อย่างมีคุณธรรม ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยอิงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็น
หลักการที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความเหมาะสม มี
ภูมิคุ้มกัน และส่งผลดีต่อตนเองรวมถึงสังคมท่ีอยู่รอบข้าง 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างแนวทางการใช้เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพร้อมบอกแหล่งอ้างอิงได้อย่างน้อย 5 แหล่ง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูถามนักเรียนว่า จากประสบการณ์ของนักเรียนปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคมออนไลน์อะไรบ้างที่เข้ามาช่วยเอ้ืออ านวยในการเรียน รวมถึงสิ่งเหล่านั้นเอ้ืออ านวยอย่างไร โดยครู
ยกตัวอย่างเป็นแนวทางให้นักเรียนเบื้องต้น เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล เป็นต้น   
 4.2 ครูชวนให้นักเรียนสังเกต เหรียญ ที่อยู่ในมือครูว่า เหรียญมี 2 ด้านเช่นใด เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์แม้มปีระโยชน์ก็ย่อมมีผลเสียเช่นกัน เมื่อใช้ไม่เหมาะสม 
 4.3 ครใูห้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง รู้จัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน 3 นาท ี 
           4.4 ครูถามนักเรียนว่าเราจะมีแนวทางการประยุกต์ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพ่ือการใช้เทคโนโลยีสารเทศและสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราได้
อย่างไร  

 4.5 ครูให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีการศึกษา”  
 4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม โดยยึดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้าง            
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 4.5 ครูให้นักเรียน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง “สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และท าใบงาน 
เรื่อง “เทคโนโลยีพอเพียง” เพ่ือการแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 4.6 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน มาน าเสนอการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ จากการตอบใบงาน เรื่อง “เทคโนโลยีพอเพียง” และให้
นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีฯ ในรูปแบบอื่น ๆ ประกอบด้วย 
 4.7 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มท าใบงาน เรื่อง “เด็กรุ่นใหม่ฉลาดใช้ไอที” โดยการสืบค้นข้อมูล จาก
เว็บไซด์ที่เชื่อถือได้ เพ่ือหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เช่น 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ “อาชีพในฝันของฉัน” และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน โดยบอกแหล่งที่มาพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งนั้นๆ  
 4.8 ครูใหน้ักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน  
 4.9 ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปประเด็นส าคัญจากการใช้เทคโนโลยี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1. ใบงาน เรื่อง เด็กไทยฉลาดใช้ไอที 

5.2. ใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีพอเพียง  
5.3 ใบความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาเทคโนโลยี 
5.4 ใบความรู้ เรื่อง สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5 อินเทอร์เน็ต   
5.6 วีดิทัศน์ เรื่อง “รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 นาท”ี 
5.7 เหรียญ 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

ยกตัวอย่างแนวทางการใช้
เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพร้อม
บอกแหล่งอ้างอิงได้อย่างน้อย 5 
แหล่ง 

การตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

  

7. เกณฑ์กำรประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง เด็กไทยฉลาดใช้ไอที 
     บอกข้อมูลพร้อมแหล่งอ้างอิงประกอบการสืบค้นมา 5 แหล่ง   ผ่าน 
     บอกข้อมูลพร้อมแหล่งอ้างอิงประกอบการสืบค้นน้อยกว่า 5 แหล่ง   ไม่ผ่าน 

 7.2 ใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีพอเพียง 
      บอกแนวทางการใช้เทคโนโลยีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้          ผา่น 
      บอกแนวทางการใช้เทคโนโลยีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 8.1 วิดีทัศน์ เรื่อง รู้จัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน 3 นาที อ้างอิงจาก 
https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw&t=141s 
 8.2 เศรษฐกิจพอเพียง http://jirawat.blogspot.com/2010/10/blog-post_25.html 
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 4.5 ครูให้นักเรียน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง “สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และท าใบงาน 
เรื่อง “เทคโนโลยีพอเพียง” เพ่ือการแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 4.6 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน มาน าเสนอการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ จากการตอบใบงาน เรื่อง “เทคโนโลยีพอเพียง” และให้
นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีฯ ในรูปแบบอื่น ๆ ประกอบด้วย 
 4.7 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มท าใบงาน เรื่อง “เด็กรุ่นใหม่ฉลาดใช้ไอที” โดยการสืบค้นข้อมูล จาก
เว็บไซด์ที่เชื่อถือได้ เพ่ือหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เช่น 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ “อาชีพในฝันของฉัน” และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน โดยบอกแหล่งที่มาพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งนั้นๆ  
 4.8 ครูใหน้ักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน  
 4.9 ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปประเด็นส าคัญจากการใช้เทคโนโลยี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1. ใบงาน เรื่อง เด็กไทยฉลาดใช้ไอที 

5.2. ใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีพอเพียง  
5.3 ใบความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาเทคโนโลยี 
5.4 ใบความรู้ เรื่อง สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5 อินเทอร์เน็ต   
5.6 วีดิทัศน์ เรื่อง “รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 นาท”ี 
5.7 เหรียญ 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

ยกตัวอย่างแนวทางการใช้
เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพร้อม
บอกแหล่งอ้างอิงได้อย่างน้อย 5 
แหล่ง 

การตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

  

7. เกณฑ์กำรประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง เด็กไทยฉลาดใช้ไอที 
     บอกข้อมูลพร้อมแหล่งอ้างอิงประกอบการสืบค้นมา 5 แหล่ง   ผ่าน 
     บอกข้อมูลพร้อมแหล่งอ้างอิงประกอบการสืบค้นน้อยกว่า 5 แหล่ง   ไม่ผ่าน 

 7.2 ใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีพอเพียง 
      บอกแนวทางการใช้เทคโนโลยีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้          ผ่าน 
      บอกแนวทางการใช้เทคโนโลยีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 8.1 วิดีทัศน์ เรื่อง รู้จัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน 3 นาที อ้างอิงจาก 
https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw&t=141s 
 8.2 เศรษฐกิจพอเพียง http://jirawat.blogspot.com/2010/10/blog-post_25.html 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

(sufficiency economy using for ICT) 
  
 
 
 
 

 
       เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ทางสายกลาง ความพอประมาณไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป 

ความมีเหตุผลจะตัดสินใจลงมือท าอะไรต้องคิดพิจารณารอบคอบใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบใน
เบื้องต้น การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองไม่หลงไปกับสิ่งที่ผิด ตลอดจนใช้คุณธรรม  ความซื่อสัตย์
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า รวมถึงต้องด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมี
สติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาเพ่ือให้
ได้มาข้อมูลและข่าวสาร การติดต่อสัมพันธ์ การท ากิจกรรมต่าง ๆ การส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
เป็นต้น 

     เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นับว่าทันสมัยและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมาก เช่น คอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ปัจจัยที่จ าเป็นต้องพัฒนาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ คือ 

   1. พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในแต่ละ
รูปแบบก็มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน  

   2. การรู้จักวางแผนเลือกซื้อ  เลือกใช้ เทคโนโลยีที่ มีความจ าเป็น เหมาะสมกับบริบท
ชีวิตประจ าวันของตนเองอย่างแท้จริง รวมถึงการวางแผนจัดตารางการใช้ให้เหมาะสมไม่กระทบหน้าที่ 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 

     3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีได้คุ้มค่า คุ้มราคา ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีนั้นอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ   

   4. พัฒนาความคิด พิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม แยกแยะสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ไม่
เหมาะสม ณ ขณะที่ก าลังใช้งานเทคโนโลยีนั้น 

   5. พัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมในการใช้เทคโนโลยี ต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  

 
สรุปปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการแนะแนวทางการด ารงชีวิต ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทย เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เป็น
แนวทางตั้งอยู่ในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท ากิจการงาน
ต่าง ๆ  

 การน าเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ สามารถท าได้
โดย ต้องรู้จักใช้ตามความจ าเป็นและตามก าลังทรัพย์ของตนหรือเรียกว่ารู้จักใช้พอประมาณ ตามเหตุผล 
ไม่ไปตามกระแสโลกประกอบกับใช้หลักธรรมเข้ามาช่วย เช่น ไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด และหมั่น
ดูแลรักษาตลอดถึงในการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามความจ าเป็น รวมถึงต้องค านึงถึงเรื่อง
การศึกษาเป็นส าคัญเพราะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ จะช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ระหว่างที่ใช้เทคโนโลยีก็จ าเป็นต้องมีสติ ใช้เหตุผล ความคิดพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ผลดี
และผลเสียมาประกอบการใช้งาน รวมถึงต้องมีคุณธรรมคบคู่การใช้เทคโนโลยีนั้นต้องอ านวยประโยชน์
ให้กับตนเองและสังคม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน จากเนื้อหาข้างต้นเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถจะน าไปประยุกต์ได้กับทุกสาขาอาชีพ ทุกสภาพการณ์ ในการด าเนินชีวิตของเรา 

  
อ้างอิง : http://jirawat.blogspot.com/2010/10/blog-post_25.html 
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ใบควำมรู้  
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

(sufficiency economy using for ICT) 
  
 
 
 
 

 
       เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ทางสายกลาง ความพอประมาณไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป 

ความมีเหตุผลจะตัดสินใจลงมือท าอะไรต้องคิดพิจารณารอบคอบใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบใน
เบื้องต้น การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองไม่หลงไปกับสิ่งที่ผิด ตลอดจนใช้คุณธรรม  ความซื่อสัตย์
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า รวมถึงต้องด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมี
สติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาเพ่ือให้
ได้มาข้อมูลและข่าวสาร การติดต่อสัมพันธ์ การท ากิจกรรมต่าง ๆ การส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
เป็นต้น 

     เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นับว่าทันสมัยและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมาก เช่น คอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ปัจจัยที่จ าเป็นต้องพัฒนาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ คือ 

   1. พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในแต่ละ
รูปแบบก็มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน  

   2. การรู้จักวางแผนเลือกซื้อ  เลือกใช้ เทคโนโลยีที่ มีความจ าเป็น เหมาะสมกับบริบท
ชีวิตประจ าวันของตนเองอย่างแท้จริง รวมถึงการวางแผนจัดตารางการใช้ให้เหมาะสมไม่กระทบหน้าที่ 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 

     3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีได้คุ้มค่า คุ้มราคา ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีนั้นอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ   

   4. พัฒนาความคิด พิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม แยกแยะสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ไม่
เหมาะสม ณ ขณะที่ก าลังใช้งานเทคโนโลยีนั้น 

   5. พัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมในการใช้เทคโนโลยี ต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  

 
สรุปปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการแนะแนวทางการด ารงชีวิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทย เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เป็น
แนวทางตั้งอยู่ในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท ากิจการงาน
ต่าง ๆ  

 การน าเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ สามารถท าได้
โดย ต้องรู้จักใช้ตามความจ าเป็นและตามก าลังทรัพย์ของตนหรือเรียกว่ารู้จักใช้พอประมาณ ตามเหตุผล 
ไม่ไปตามกระแสโลกประกอบกับใช้หลักธรรมเข้ามาช่วย เช่น ไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด และหมั่น
ดูแลรักษาตลอดถึงในการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามความจ าเป็น รวมถึงต้องค านึงถึงเรื่อง
การศึกษาเป็นส าคัญเพราะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ จะช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ระหว่างที่ใช้เทคโนโลยีก็จ าเป็นต้องมีสติ ใช้เหตุผล ความคิดพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ผลดี
และผลเสียมาประกอบการใช้งาน รวมถึงต้องมีคุณธรรมคบคู่การใช้เทคโนโลยีนั้นต้องอ านวยประโยชน์
ให้กับตนเองและสังคม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน จากเนื้อหาข้างต้นเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถจะน าไปประยุกต์ได้กับทุกสาขาอาชีพ ทุกสภาพการณ์ ในการด าเนินชีวิตของเรา 

  
อ้างอิง : http://jirawat.blogspot.com/2010/10/blog-post_25.html 
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1. มีควำมรู้ มีทักษะ ว่ำ มีประโยชน์ มีวิธีกำรอย่ำงไร 

 
 

2. มีควำมพอประมำณ ใช้อย่ำงพอเหมำะ ด ำเนินทำงสำยกลำง  
 
 

3. มีเหตุผล มีสติคิดพิจำรณำสิ่งท่ีกระท ำลงไป 
 
 

4. มีภูมิคุ้มกัน คิดพิจำรณำกำรป้องกันควำมเสี่ยง แก้ไขปัญหำ พัฒนำตนเองจำกสิ่งท่ีท ำ 
 
 

5. มีคุณธรรม คิดพิจำรณำว่ำสิ่งที่ตนเองท ำเป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อ่ืน ไม่ท ำให้ใครเดือดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบควำมรู้ 
เร่ือง สรุปหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

 
 

 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้เทคโนโลยี Facebook 
 
  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบงำน 
เรื่อง เทคโนโลยีพอเพียง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้เทคโนโลยี Facebook 
 
  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบงำน 
เรื่อง เทคโนโลยีพอเพียง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ใบงำน เรื่อง เด็กรุ่นใหม่ฉลำดใช้ไอที 

 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจาก 
               อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลประกอบมา 5 แหล่ง 

 
 
 
ข้อมูลเรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 
อ้างอิงแหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลเรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 
อ้างอิงแหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………………………… 

  
ข้อมูลเรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 
อ้างอิงแหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อมูลเรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 
อ้างอิงแหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อมูลเรื่อง…………………………………………………………………………………… 
อ้างอิงแหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 
 
 

วีดิทัศน์ รู้จัก "หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นำที 
 

 
 
 

อ้างอิงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw&t=141s 
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วีดิทัศน์ รู้จัก "หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นำที 
 

 
 
 

อ้างอิงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw&t=141s 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  6 เรื่อง คิดกว้ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. สาระส าคัญ 
 การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่ต้องอาศัยจินตนาการในการพัฒนาผลงาน ซึ่งสามารถ
ท าได้ในหลายรูปแบบหลายแง่มุมไม่ได้ลอกเลียนมาจากการต้นแบบใด ๆ ถือเป็นการฝึกฝนและใช้
ประสบการณ์ของตนเองน ามาปรับใช้ในการผลิตผลงานเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์คุณค่าและ
สร้างสรรค์ อีกท้ังยังสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีคิดสร้างสรรค์เพ่ือใช้
ในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
          3.1 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 
 3.2 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูฉายภาพกล่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนดูและตั้งค าถามส ารวจความคิดของนักเรียนว่า “กล่อง
นี้จะสามารถน าไปท าอะไรได้บ้าง” โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น จากนั้นครูเฉลย
ภาพสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากกล่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนดู 
 4.2 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” 
          4.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จ านวนคน กลุ่มละ  3 – 4 คน จากนั้นครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ หลอด 
แกนกระดาษทิชชู่ กาว กรรไกร โดยให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันคิดว่าจะน าอุปกรณ์เหล่านี้ ไปท าเป็น
สิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้างและให้นักเรียนช่วยกันประดิษฐ์สิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อห้องเรียนของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับคิดบทพูดน าเสนอสิ่งประดิษฐ์นี้ให้น่าสนใจตามความเหมาะสม  
 4.4 ครูแจกกระดาษสีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น พร้อมทั้งชี้แจงว่า กระดาษ
สี่เหลี่ยมเหล่านี้ คือ เงินสกุลประจ าชั้นเรียนของพวกเรา  
 4.5 ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม พร้อมทั้งชี้แจงว่าเมื่อ
การน าเสนอผลงานเสร็จสิ้น ให้นักเรียนตัดสินวางเงินไว้บนโต๊ะหน้ากลุ่มที่ตนเองเห็นว่า มีผลงานและ
การน าเสนอที่มีความสร้างสรรค์ มีประโยชน์และน่าสนใจที่สุด โดยห้ามวางเงินให้กับกลุ่มของตนเอง 

          4.6 ครูชื่นชมผลงานนักเรียนที่ได้รับเงินมากท่ีสุด และพูดชวนนักเรียนมองถึงสิ่งที่ส าคัญกว่าการ
เป็นที่หนึ่ง คือ การที่นักเรียนได้ท างานของตนเองได้ส าเร็จตามเป้าหมายและได้พัฒนาตนเอง พร้อมทั้ง
ร่วมกันศึกษา ใบความรู้ เรื่อง “ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์” 
 4.7 ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งบอกประโยชน์จากการที่ได้ท ากิจกรรมผ่าน
การท าใบงาน “สร้างสรรค์จนได้ดี” 
 4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการท ากิจกรรมครั้งนี้  
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 ภาพกล่องสี่เหลี่ยม 
 5.2 ภาพสิ่งประดิษฐ์จากกล่องสี่เหลี่ยม 
 5.3 แกนกระดาษทิชชู่  
 5.4 หลอด  
 5.5 กาว  
 5.6 กรรไกร 
 5.7 กระดาษสีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 5.8 ใบงาน เรื่อง “สร้างสรรค์จนได้ด”ี 
 5.9 ใบความรู้ เรื่อง “ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์” 
 5.10 ใบความรู้ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บอกประโยชน์ของความคิด
สร้างสรรคไ์ด้อย่างน้อย 3 ข้อ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน 
 

7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง “สร้างสรรค์จนได้ด”ี    
      บอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า 3 ข้อ   ผ่าน 
      บอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้น้อยกว่า 3 ข้อ   ไม่ผ่าน       
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  6 เรื่อง คิดกว้ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. สาระส าคัญ 
 การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่ต้องอาศัยจินตนาการในการพัฒนาผลงาน ซึ่งสามารถ
ท าได้ในหลายรูปแบบหลายแง่มุมไม่ได้ลอกเลียนมาจากการต้นแบบใด ๆ ถือเป็นการฝึกฝนและใช้
ประสบการณ์ของตนเองน ามาปรับใช้ในการผลิตผลงานเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์คุณค่าและ
สร้างสรรค์ อีกท้ังยังสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีคิดสร้างสรรค์เพ่ือใช้
ในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
          3.1 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 
 3.2 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูฉายภาพกล่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนดูและตั้งค าถามส ารวจความคิดของนักเรียนว่า “กล่อง
นี้จะสามารถน าไปท าอะไรได้บ้าง” โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น จากนั้นครูเฉลย
ภาพสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากกล่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนดู 
 4.2 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” 
          4.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จ านวนคน กลุ่มละ  3 – 4 คน จากนั้นครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ หลอด 
แกนกระดาษทิชชู่ กาว กรรไกร โดยให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันคิดว่าจะน าอุปกรณ์เหล่านี้ ไปท าเป็น
สิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้างและให้นักเรียนช่วยกันประดิษฐ์สิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อห้องเรียนของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับคิดบทพูดน าเสนอสิ่งประดิษฐ์นี้ให้น่าสนใจตามความเหมาะสม  
 4.4 ครูแจกกระดาษสีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น พร้อมทั้งชี้แจงว่า กระดาษ
สี่เหลี่ยมเหล่านี้ คือ เงินสกุลประจ าชั้นเรียนของพวกเรา  
 4.5 ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม พร้อมทั้งชี้แจงว่าเมื่อ
การน าเสนอผลงานเสร็จสิ้น ให้นักเรียนตัดสินวางเงินไว้บนโต๊ะหน้ากลุ่มที่ตนเองเห็นว่า มีผลงานและ
การน าเสนอที่มีความสร้างสรรค์ มีประโยชน์และน่าสนใจที่สุด โดยห้ามวางเงินให้กับกลุ่มของตนเอง 

          4.6 ครูชื่นชมผลงานนักเรียนที่ได้รับเงินมากท่ีสุด และพูดชวนนักเรียนมองถึงสิ่งที่ส าคัญกว่าการ
เป็นที่หนึ่ง คือ การที่นักเรียนได้ท างานของตนเองได้ส าเร็จตามเป้าหมายและได้พัฒนาตนเอง พร้อมทั้ง
ร่วมกันศึกษา ใบความรู้ เรื่อง “ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์” 
 4.7 ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งบอกประโยชน์จากการที่ได้ท ากิจกรรมผ่าน
การท าใบงาน “สร้างสรรค์จนได้ดี” 
 4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการท ากิจกรรมครั้งนี้  
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 ภาพกล่องสี่เหลี่ยม 
 5.2 ภาพสิ่งประดิษฐ์จากกล่องสี่เหลี่ยม 
 5.3 แกนกระดาษทิชชู่  
 5.4 หลอด  
 5.5 กาว  
 5.6 กรรไกร 
 5.7 กระดาษสีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 5.8 ใบงาน เรื่อง “สร้างสรรค์จนได้ด”ี 
 5.9 ใบความรู้ เรื่อง “ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์” 
 5.10 ใบความรู้ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บอกประโยชน์ของความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน 
 

7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง “สร้างสรรค์จนได้ด”ี    
      บอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า 3 ข้อ   ผ่าน 
      บอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้น้อยกว่า 3 ข้อ   ไม่ผ่าน       
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 7.2 แบบประเมินชิ้นงาน 
       มากกว่า 4 คะแนน ขึ้นไป    ผ่าน 
       ต่ ากว่า 4 คะแนนลงไป    ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 8.1 ความส าคัญและแนวทางการฝึกความคิดสร้างสรรค์ อ้างอิงจาก หนังสือความคิดสร้างสรรค์ 
โดย ส านักงาน ก.พ. 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ใบงำน เร่ือง สร้ำงสรรค์จนได้ด ี

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบอกประโยชน์จากการท างานด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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 7.2 แบบประเมินชิ้นงาน 
       มากกว่า 4 คะแนน ขึ้นไป    ผ่าน 
       ต่ ากว่า 4 คะแนนลงไป    ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 8.1 ความส าคัญและแนวทางการฝึกความคิดสร้างสรรค์ อ้างอิงจาก หนังสือความคิดสร้างสรรค์ 
โดย ส านักงาน ก.พ. 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ใบงำน เร่ือง สร้ำงสรรค์จนได้ด ี

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบอกประโยชน์จากการท างานด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง ควำมส ำคัญของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง แนวทำงเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ แบบประเมินชิ้นงำน 

 
ค าชี้แจง: ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

 
ประเด็นที่จะประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

มีความแปลกใหม่    

มีประโยชน์    

น่าสนใจ    

รวม  

 
เกณฑ์กำรประเมินชิ้นงำน 

 
ประเด็นที่จะประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

มีความแปลกใหม่ ผลงานแสดงถึงแนวคิด
สร้างสรรค์ มแีนวคิดที่
แปลกใหม่ทันสมัย เป็น
ระบบ 

ผลงานแสดงถึงแสดงถึง
แนวคิดสรา้งสรรค์ แต่ขาด
ความแปลกใหม่ทันสมัย 

ผลงานขาดความ
สร้างสรรค์และไม่แปลก
ใหม่ ล้าสมัย 

มีประโยชน์ สามารถน าแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐไ์ปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาช้ันเรียนได ้

สามารถน าแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐไ์ปปรบัปรุง
เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาช้ันเรียนได ้

ไม่สามารถน าแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐไ์ปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาช้ันเรียนได ้

น่าสนใจ น าเสนอชัดเจนและ
ครบถ้วน จูงใจผู้ชม ใช้
ภาษาถูกต้อง 

น าเสนอไม่ชัดเจนและ
ครบถ้วน จูงใจผู้ชม ใช้
ภาษาไม่ถูกต้อง 

น าเสนอไม่ชัดเจนและ
ครบถ้วน ไม่จูงใจผู้ชม ใช้
ภาษาไม่ถูกต้อง 
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แบบประเมินชิ้นงำน 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้ประเมินขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

 
ประเด็นที่จะประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

มีความแปลกใหม่    

มีประโยชน์    

น่าสนใจ    

รวม  

 
เกณฑ์กำรประเมินชิ้นงำน 

 
ประเด็นที่จะประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

มีความแปลกใหม่ ผลงานแสดงถึงแนวคิด
สร้างสรรค์ มแีนวคิดที่
แปลกใหม่ทันสมัย เป็น
ระบบ 

ผลงานแสดงถึงแสดงถึง
แนวคิดสรา้งสรรค์ แต่ขาด
ความแปลกใหม่ทันสมัย 

ผลงานขาดความ
สร้างสรรค์และไม่แปลก
ใหม่ ล้าสมัย 

มีประโยชน์ สามารถน าแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐไ์ปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาช้ันเรียนได ้

สามารถน าแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐไ์ปปรบัปรุง
เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาช้ันเรียนได ้

ไม่สามารถน าแนวคิดหรือ
สิ่งประดิษฐไ์ปใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาช้ันเรียนได ้

น่าสนใจ น าเสนอชัดเจนและ
ครบถ้วน จูงใจผู้ชม ใช้
ภาษาถูกต้อง 

น าเสนอไม่ชัดเจนและ
ครบถ้วน จูงใจผู้ชม ใช้
ภาษาไม่ถูกต้อง 

น าเสนอไม่ชัดเจนและ
ครบถ้วน ไม่จูงใจผู้ชม ใช้
ภาษาไม่ถูกต้อง 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 7 เรื่อง เอกลักษณ์ของฉันสู่อนำคตที่ภำคภูมิใจ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  
1. สาระส าคัญ 
           การรู้จักเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นพ้ืนฐานส าคัญน าไปสู่การวางแผนศึกษา
ต่อและการเตรียมความพร้อมสู่การท างานตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงตามความชอบหรือความถนัด 
ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรค้นพบเอกลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตนเองเป็นเบื้องต้น โดยต้องรู้จัก
จุดเด่นหรือสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนสามารถท าได้ดี เพ่ือน าปัจจัยเหล่านี้มาพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรับรู้
ว่านักเรียนแต่ละคนมีความหลากหลาย แตก่ารอยู่ร่วมกันนั้นสามารถอยู่ร่วมกันโดยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ได้ เพราะทุกคนแตกต่างกันแต่ล้วนมีประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน าไปสู่การอยู่ร่วมกันภายใต้
ความหลากหลายแต่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุข  
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

2.2 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 2.3 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกเอกลักษณ์ของตนเองได้  
 3.2 นักเรียนสามารถสืบค้นแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้   
 3.3 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการพัฒนาตนเองตามเอกลักษณ์ของตนได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครถูามนักเรียนในชั้นเรียน ให้นักเรียนช่วยกันยกมือบอกลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
คร ูตามประเด็น รูปร่างของครู นิสัยของคร ูกิจกรรมที่ครูชอบท า เช่น “ครูเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ 
แข็งแรง เสียงดัง นิสัยส่วนตัวปากร้ายแต่ใจดีมาก ๆ ครูสามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิด” เป็นต้น  
 4.2 ครูกล่าวขอบใจนักเรียนที่ช่วยสะท้อนตัวตนจากมุมมองอ่ืนของครูให้ครูได้รับทราบ และครู
ท าการบอกถึงลักษณะของครูตามประเด็นข้างต้นจากมุมมองของครูให้นักเรียนในชั้นเรียนได้รับฟัง และ
ครูจึงน าข้อมูลดังกล่าวจากมุมมองของทั้งครูและนักเรียนมาตั้งเป็นเป้าหมายของตนเองในปัจจุบัน เช่น 
“ครูต้องการเป็นครูสอนวิชาพลศึกษาที่ดีมีคุณภาพ”  
 4.3 ครูชวนนักเรียนมองว่า เมื่อเราทราบเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของเราแล้ว เราสามารถ
เลือกมุมมองที่เป็นเชิงบวกมาตั้งเป็นเป้าหมายที่ดีในการด าเนินชีวิตให้กับตัวเราเองได้ 
 4.4 ครใูห้นักเรียนทบทวนถึงเอกลักษณ์ของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 

    4.5 ครใูห้นักเรียนทบทวนและส ารวจลักษณะของตนเองผ่านการท า ใบงาน เรื่อง “เอกลักษณ์
...ของฉัน”   
     4.6 ครูให้เวลานักเรียนจับคู่กัน พร้อมทั้งผลัดกันเล่าเอกลักษณ์ของตนเองจากใบงาน 
“เอกลักษณ์...ของฉัน”   
 4.7 ครูแจกใบงาน “เอกลักษณ์สู่อนาคต” พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกตเอกลักษณ์ของคู่ตนเอง 
และใช้ข้อมูลที่ได้รับฟังมาจากที่เพ่ือนเล่าน ามาท าการค้นหาแนวทางการศึกษาต่อ และ แนวทางการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับเพ่ือน ผ่านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งระบุแหล่งอ้างอิง  
 4.6 ครสูุ่มนักเรียนออกมาเป็นคู่ เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน ประมาณ 4-5 คู่   
 4.7 ครูชวนนักเรียนมองว่า เอกลักษณ์ของทุกคนนั้นมีความหลากหลาย แต่ในความหลากหลาย
ไม่ได้หมายความว่า นักเรียนแต่ละคนมีคุณค่าที่ต่างกัน แต่เอกลักษณ์ของทุกคน ล้วนสามารถพัฒนา 
หรือปรับปรุงแก้ไข สู่การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนศึกษาต่อหรือการเตรียมตัวเพื่อการประกอบ
อาชีพที่โดดเด่นและเหมาะกับลักษณะของตนเองได้  
 4.8 ครูให้นักเรียนรับชมภาพนิ่ง ของบุคคลส าคัญที่มีชื่อเสียงตามแต่ละสาขาวิชาชีพของตนทั้ง
ระดับประเทศและระดับโลก ซ่ึงแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ท่ีหลากหลาย มีความเฉพาะของตนเอง เชน่ ฟัน
เหยิน จมูกไม่โด่ง ตาตี่ ตัวเตี้ย ตัวอ้วน ผิวเข้ม ฯลฯ แต่เมื่อพวกเขามีความตั้งใจ มีเป้าหมายที่ดี สามารถ
ประสบความส าเร็จในการศึกษาหรือวิชาชีพของตนเอง ลักษณะเฉพาะเหล่านั้น ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่
มีความโดดเด่นส่งเสริมเป็นที่จดจ า รวมถึงเมื่อครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นยังไม่ประสบความส าเร็จพวกเขาก็
เลือกพัฒนาจุดเด่นของตนเองสู่ความเป็นเลิศได้ เช่น ตัวเตี้ยแต่ก็มีความคล่องตัวสามารถเป็นนักกีฬาได้ดี 
ตัวอ้วนแต่ร้องเพลงเพราะ ฯลฯ  
 4.9 ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “ตัวฉัน...ฉันพัฒนาได้” และ ร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญจาก
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 
 

5.  สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
 5.1 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์ของฉัน 
 5.2 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์สู่อนาคต 
 5.3 รูปภาพ บุคคลที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงในหลากหลายอาชีพ 
 5.4 อินเทอร์เน็ต 
 5.5 ใบงาน เรื่อง ตัวฉัน...ฉันพัฒนาได้ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 7 เรื่อง เอกลักษณ์ของฉันสู่อนำคตที่ภำคภูมิใจ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  
1. สาระส าคัญ 
           การรู้จักเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นพ้ืนฐานส าคัญน าไปสู่การวางแผนศึกษา
ต่อและการเตรียมความพร้อมสู่การท างานตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงตามความชอบหรือความถนัด 
ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรค้นพบเอกลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตนเองเป็นเบื้องต้น โดยต้องรู้จัก
จุดเด่นหรือสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนสามารถท าได้ดี เพ่ือน าปัจจัยเหล่านี้มาพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรับรู้
ว่านักเรียนแต่ละคนมีความหลากหลาย แตก่ารอยู่ร่วมกันนั้นสามารถอยู่ร่วมกันโดยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ได้ เพราะทุกคนแตกต่างกันแต่ล้วนมีประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน าไปสู่การอยู่ร่วมกันภายใต้
ความหลากหลายแต่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุข  
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

2.2 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 2.3 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถบอกเอกลักษณ์ของตนเองได้  
 3.2 นักเรียนสามารถสืบค้นแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้   
 3.3 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการพัฒนาตนเองตามเอกลักษณ์ของตนได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครถูามนักเรียนในชั้นเรียน ให้นักเรียนช่วยกันยกมือบอกลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
คร ูตามประเด็น รูปร่างของครู นิสัยของคร ูกิจกรรมที่ครูชอบท า เช่น “ครูเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ 
แข็งแรง เสียงดัง นิสัยส่วนตัวปากร้ายแต่ใจดีมาก ๆ ครูสามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิด” เป็นต้น  
 4.2 ครูกล่าวขอบใจนักเรียนที่ช่วยสะท้อนตัวตนจากมุมมองอ่ืนของครูให้ครูได้รับทราบ และครู
ท าการบอกถึงลักษณะของครูตามประเด็นข้างต้นจากมุมมองของครูให้นักเรียนในชั้นเรียนได้รับฟัง และ
ครูจึงน าข้อมูลดังกล่าวจากมุมมองของทั้งครูและนักเรียนมาตั้งเป็นเป้าหมายของตนเองในปัจจุบัน เช่น 
“ครูต้องการเป็นครูสอนวิชาพลศึกษาที่ดีมีคุณภาพ”  
 4.3 ครูชวนนักเรียนมองว่า เมื่อเราทราบเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของเราแล้ว เราสามารถ
เลือกมุมมองที่เป็นเชิงบวกมาตั้งเป็นเป้าหมายที่ดีในการด าเนินชีวิตให้กับตัวเราเองได้ 
 4.4 ครใูห้นักเรียนทบทวนถึงเอกลักษณ์ของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 

    4.5 ครใูห้นักเรียนทบทวนและส ารวจลักษณะของตนเองผ่านการท า ใบงาน เรื่อง “เอกลักษณ์
...ของฉัน”   
     4.6 ครูให้เวลานักเรียนจับคู่กัน พร้อมทั้งผลัดกันเล่าเอกลักษณ์ของตนเองจากใบงาน 
“เอกลักษณ์...ของฉัน”   
 4.7 ครูแจกใบงาน “เอกลักษณ์สู่อนาคต” พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกตเอกลักษณ์ของคู่ตนเอง 
และใช้ข้อมูลที่ได้รับฟังมาจากที่เพ่ือนเล่าน ามาท าการค้นหาแนวทางการศึกษาต่อ และ แนวทางการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับเพ่ือน ผ่านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งระบุแหล่งอ้างอิง  
 4.6 ครสูุ่มนักเรียนออกมาเป็นคู่ เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน ประมาณ 4-5 คู่   
 4.7 ครูชวนนักเรียนมองว่า เอกลักษณ์ของทุกคนนั้นมีความหลากหลาย แต่ในความหลากหลาย
ไม่ได้หมายความว่า นักเรียนแต่ละคนมีคุณค่าที่ต่างกัน แต่เอกลักษณ์ของทุกคน ล้วนสามารถพัฒนา 
หรือปรับปรุงแก้ไข สู่การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนศึกษาต่อหรือการเตรียมตัวเพื่อการประกอบ
อาชีพที่โดดเด่นและเหมาะกับลักษณะของตนเองได้  
 4.8 ครูให้นักเรียนรับชมภาพนิ่ง ของบุคคลส าคัญที่มีชื่อเสียงตามแต่ละสาขาวิชาชีพของตนทั้ง
ระดับประเทศและระดับโลก ซ่ึงแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ท่ีหลากหลาย มีความเฉพาะของตนเอง เชน่ ฟัน
เหยิน จมูกไม่โด่ง ตาตี่ ตัวเตี้ย ตัวอ้วน ผิวเข้ม ฯลฯ แต่เมื่อพวกเขามีความตั้งใจ มีเป้าหมายที่ดี สามารถ
ประสบความส าเร็จในการศึกษาหรือวิชาชีพของตนเอง ลักษณะเฉพาะเหล่านั้น ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่
มีความโดดเด่นส่งเสริมเป็นที่จดจ า รวมถึงเมื่อครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นยังไม่ประสบความส าเร็จพวกเขาก็
เลือกพัฒนาจุดเด่นของตนเองสู่ความเป็นเลิศได้ เช่น ตัวเตี้ยแต่ก็มีความคล่องตัวสามารถเป็นนักกีฬาได้ดี 
ตัวอ้วนแต่ร้องเพลงเพราะ ฯลฯ  
 4.9 ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “ตัวฉัน...ฉันพัฒนาได้” และ ร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญจาก
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 
 

5.  สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
 5.1 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์ของฉัน 
 5.2 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์สู่อนาคต 
 5.3 รูปภาพ บุคคลที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงในหลากหลายอาชีพ 
 5.4 อินเทอร์เน็ต 
 5.5 ใบงาน เรื่อง ตัวฉัน...ฉันพัฒนาได้ 
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6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกเอกลักษณ์ของตนเองได้ ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 
สืบค้นแนวทางการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการพัฒนาตนเองตาม
เอกลักษณ์ของตนได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

 

7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์ของฉัน 
      บอกเอกลักษณ์ของตนเองได้   ผ่าน 
      บอกเอกลักษณ์ของตนเองไม่ได ้  ไม่ผ่าน 
  

 7.2 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์สู่อนาคต 
      บอกแนวทางและแหล่งอ้างอิงได ้  ผ่าน 
      บอกแนวทางและแหล่งอ้างอิงไม่ได้  ไม่ผ่าน 
  

 7.3 ใบงาน เรื่อง ตัวฉัน...ฉันพัฒนาได้ 
     บอกแนวทางการพัฒนาตนเองได้  ผ่าน 
     บอกแนวทางการพัฒนาตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงำน เรื่อง เอกลักษณ์ของฉัน 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองที่สามารถรับรู้ได้ 
 
รูปร่าง หน้าตาของตนเอง 
 
 
 
 
 
ลักษณะนิสัยของตนเอง 
 
 
 
 
 
ความต้องการของตนเอง 
 
 
 
 
 
ความสามารถและความภาคภูมิใจในตนเอง 
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6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกเอกลักษณ์ของตนเองได้ ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 
สืบค้นแนวทางการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการพัฒนาตนเองตาม
เอกลักษณ์ของตนได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

 

7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์ของฉัน 
      บอกเอกลักษณ์ของตนเองได้   ผ่าน 
      บอกเอกลักษณ์ของตนเองไม่ได ้  ไม่ผ่าน 
  

 7.2 ใบงาน เรื่อง เอกลักษณ์สู่อนาคต 
      บอกแนวทางและแหล่งอ้างอิงได ้  ผ่าน 
      บอกแนวทางและแหล่งอ้างอิงไม่ได้  ไม่ผ่าน 
  

 7.3 ใบงาน เรื่อง ตัวฉัน...ฉันพัฒนาได้ 
     บอกแนวทางการพัฒนาตนเองได้  ผ่าน 
     บอกแนวทางการพัฒนาตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงำน เรื่อง เอกลักษณ์ของฉัน 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองที่สามารถรับรู้ได้ 
 
รูปร่าง หน้าตาของตนเอง 
 
 
 
 
 
ลักษณะนิสัยของตนเอง 
 
 
 
 
 
ความต้องการของตนเอง 
 
 
 
 
 
ความสามารถและความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.6 
รร.พระตำ�หนักสวนกุหล�บ มห�มงคล



ใบงำน เรื่อง เอกลักษณส์ู่อนำคต 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุถึงแนวทางการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพของเพ่ือน โดยใช้ข้อมูล
ลักษณะของเพ่ือนเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ และท าการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตพร้อม
ระบุถึงแหล่งอ้างอิง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                           

แนวทางการศึกษาต่อของเพื่อน แนวทางการประกอบอาชีพของเพ่ือน 

แหล่งอา้งอิง แหล่งอา้งอิง 

รูปภำพ บุคคลที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงในหลำกหลำยอำชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

ปัญ วง BNK48 เจ ชนาธิป 

ยังโอม หลุยส์ ซัวเรซ 

ป๊อบ ปองกูล 

โอปอล์ ปาณสิรา 
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รูปภำพ บุคคลที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงในหลำกหลำยอำชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

ปัญ วง BNK48 เจ ชนาธิป 

ยังโอม หลุยส์ ซัวเรซ 

ป๊อบ ปองกูล 

โอปอล์ ปาณสิรา 
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ใบงำน  
เร่ือง ตัวฉัน...ฉันพัฒนำได้ 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนบอกแนวทำงกำรพัฒนำจำกเอกลักษณ์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 8 เรื่อง รู้จักฉันไหม 

ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 
1.สาระส าคัญ  
             การเรียนรู้เพ่ือการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง ย่อมส่งผลต่อความเข้าใจใน
การหาแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกายได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตส่วนตัวและใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนสามารถบอกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองได้ 
3.2 นักเรียนสามารถบอกความเปลี่ยนแปลงตามบทบาททางสังคมได้ 
3.3 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ 
3.4 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
          4.1 ครชูวนให้นักเรียน มองอวัยวะในร่างกายของเราผ่าน ใบความรู้ “อวัยวะน่ารู้” 
          4.2 ครูชวนให้นักเรียนสังเกตว่า พัฒนาการทางร่างกายของเราทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
จะเป็นใครก็ตาม ทุกคนย่อมมีการเจริญเติบโตขึ้น แต่ต่างกันตรงที่อัตราและปริมาณไม่เท่ากัน 
 4.3 ครูให้นักเรียนวาดภาพ รูปร่างภายนอกของตนเองในปัจจุบันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ผ่านการ
ท าใบงาน “ร่างกายของฉัน”   
          4.4 ครูชวนให้นักเรียนมองถึงความส าคัญว่าการที่เราตระหนักรู้ในตนเองถือเป็นเรื่องที่ส าคัญก็
จริง แต่ก็ต้องค านึงถึงมุมมองจากเพ่ือนร่วมชั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับเราโดยตรงด้วยเช่นกัน   
           4.5 ครูให้นักเรียนเพศเดียวกันจับคู่กัน พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ของเพ่ือนในปัจจุบัน และท าการผลัดกันเล่าให้เพื่อนฟัง  
 4.6 ครูชวนนักเรียนมองถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  และกระตุ้นให้
นักเรียนคิดถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยครูให้
ข้อมูลผ่านการยกตัวอย่าง เช่น ผู้ชายเมื่อเริ่มโตมีเหงื่อมีกลิ่นตัวก็ต้องมีการใช้โรลออน เมื่อมีสิวก็ต้องเริ่ม
ใช้โฟมล้างหน้า ผู้หญิงเมื่อมีประจ าเดือนก็ต้องเริ่มใช้ผ้าอนามัยและดูแลความสะอาด เป็นต้น  
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่ 8 เรื่อง รู้จักฉันไหม 

ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 
1.สาระส าคัญ  
             การเรียนรู้เพ่ือการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง ย่อมส่งผลต่อความเข้าใจใน
การหาแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกายได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตส่วนตัวและใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนสามารถบอกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองได้ 
3.2 นักเรียนสามารถบอกความเปลี่ยนแปลงตามบทบาททางสังคมได้ 
3.3 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ 
3.4 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
          4.1 ครชูวนให้นักเรียน มองอวัยวะในร่างกายของเราผ่าน ใบความรู้ “อวัยวะน่ารู้” 
          4.2 ครูชวนให้นักเรียนสังเกตว่า พัฒนาการทางร่างกายของเราทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
จะเป็นใครก็ตาม ทุกคนย่อมมีการเจริญเติบโตขึ้น แต่ต่างกันตรงที่อัตราและปริมาณไม่เท่ากัน 
 4.3 ครูให้นักเรียนวาดภาพ รูปร่างภายนอกของตนเองในปัจจุบันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ผ่านการ
ท าใบงาน “ร่างกายของฉัน”   
          4.4 ครูชวนให้นักเรียนมองถึงความส าคัญว่าการที่เราตระหนักรู้ในตนเองถือเป็นเรื่องที่ส าคัญก็
จริง แต่ก็ต้องค านึงถึงมุมมองจากเพ่ือนร่วมชั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับเราโดยตรงด้วยเช่นกัน   
           4.5 ครูให้นักเรียนเพศเดียวกันจับคู่กัน พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ของเพ่ือนในปัจจุบัน และท าการผลัดกันเล่าให้เพื่อนฟัง  
 4.6 ครูชวนนักเรียนมองถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  และกระตุ้นให้
นักเรียนคิดถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยครูให้
ข้อมูลผ่านการยกตัวอย่าง เช่น ผู้ชายเมื่อเริ่มโตมีเหงื่อมีกลิ่นตัวก็ต้องมีการใช้โรลออน เมื่อมีสิวก็ต้องเริ่ม
ใช้โฟมล้างหน้า ผู้หญิงเมื่อมีประจ าเดือนก็ต้องเริ่มใช้ผ้าอนามัยและดูแลความสะอาด เป็นต้น  

57 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.6 
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 4.7 ครูให้นักเรียนจับคู่กับสมาชิกคู่เดิม คิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยครูอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลประกอบได้ 
 4.8 ครูเดินสังเกตทีละคู่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 4.9 ครูชวนนักเรียนมองถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็
ต้องส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคม ครูให้นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันระดมความคิดว่าเมื่อพัฒนาการ
เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง เช่น ผู้ชายเริ่มมีแรงมากกว่าผู้หญิง เริ่มมี
ความสนใจเพศตรงข้าม เป็นต้น  
 4.10 ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและระดมสมองหาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ส่งผลต่อการเข้าสังคม เช่น ผู้ชายก็ต้องใช้เกียรติผู้หญิง หรือ เมื่อมีแฟนแล้ว
จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์อย่างไร เป็นต้น  
 4.11 ครูเดินสังเกตทีละคู่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 4.12 ครูสุ่มตัวแทนน าเสนอ  
 4.13 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการรู้จักเข้าการเปลี่ยนแปลงและรู้จัก
การปรับตัว ซึ่งยึดตามหลักพัฒนาการ 
 

5.สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ 
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง อวัยวะน่ารู้ 
 5.2 ใบงาน เรื่อง รูปร่างของฉัน 
 5.3 ใบงาน เรื่อง ร่างกายมันบอกให้รับมือ 
 5.4 ใบงาน เรื่อง ปรับตัวเพ่ือเป็นมิตร  
 

6.การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมิน 

บอกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองได้ ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 
บอกความเปลี่ยนแปลงตามบทบาททางสังคม
ได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

 
 

7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง รูปร่างของฉัน 
      บอกรูปร่างของตนจากมุมมองตนเองได้    ผ่าน 
      บอกรูปร่างของตนจากมุมมองตนเองไม่ได้   ไม่ผ่าน 
 

 7.2 ใบงาน เรื่อง ร่างกายมันบอกให้รับมือ 
      บอกแนวทางการปฏิบัติตนได้     ผ่าน 
      บอกแนวทางการปฏิบัติตนไม่ได้    ไม่ผ่าน 
 

 7.3 ใบงาน เรื่อง ปรับตัวเพ่ือเป็นมิตร  
     บอกแนวทางการปฏิบัติตนได้     ผ่าน 

      บอกแนวทางการปฏิบัติตนไม่ได้    ไม่ผ่าน 
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 4.7 ครูให้นักเรียนจับคู่กับสมาชิกคู่เดิม คิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยครูอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลประกอบได้ 
 4.8 ครูเดินสังเกตทีละคู่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 4.9 ครูชวนนักเรียนมองถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็
ต้องส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคม ครูให้นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันระดมความคิดว่าเมื่อพัฒนาการ
เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง เช่น ผู้ชายเริ่มมีแรงมากกว่าผู้หญิง เริ่มมี
ความสนใจเพศตรงข้าม เป็นต้น  
 4.10 ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและระดมสมองหาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ส่งผลต่อการเข้าสังคม เช่น ผู้ชายก็ต้องใช้เกียรติผู้หญิง หรือ เมื่อมีแฟนแล้ว
จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์อย่างไร เป็นต้น  
 4.11 ครูเดินสังเกตทีละคู่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 4.12 ครูสุ่มตัวแทนน าเสนอ  
 4.13 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการรู้จักเข้าการเปลี่ยนแปลงและรู้จัก
การปรับตัว ซึ่งยึดตามหลักพัฒนาการ 
 

5.สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ 
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง อวัยวะน่ารู้ 
 5.2 ใบงาน เรื่อง รูปร่างของฉัน 
 5.3 ใบงาน เรื่อง ร่างกายมันบอกให้รับมือ 
 5.4 ใบงาน เรื่อง ปรับตัวเพ่ือเป็นมิตร  
 

6.การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมิน 

บอกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองได้ ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 
บอกความเปลี่ยนแปลงตามบทบาททางสังคม
ได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

ตรวจใบงาน แบบตรวจใบงาน 

 
 

7. เกณฑ์การประเมิน  
 7.1 ใบงาน เรื่อง รูปร่างของฉัน 
      บอกรูปร่างของตนจากมุมมองตนเองได้    ผ่าน 
      บอกรูปร่างของตนจากมุมมองตนเองไม่ได้   ไม่ผ่าน 
 

 7.2 ใบงาน เรื่อง ร่างกายมันบอกให้รับมือ 
      บอกแนวทางการปฏิบัติตนได้     ผ่าน 
      บอกแนวทางการปฏิบัติตนไม่ได้    ไม่ผ่าน 
 

 7.3 ใบงาน เรื่อง ปรับตัวเพ่ือเป็นมิตร  
     บอกแนวทางการปฏิบัติตนได้     ผ่าน 

      บอกแนวทางการปฏิบัติตนไม่ได้    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.6 
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ใบงำน   

เรื่อง  รูปร่ำงของฉัน 
 

 
ค ำชี้แจง :  ให้นักเรียนวำดภำพตนเอง ให้ตรงตำมควำมเป็นจริง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ใบควำมรู้ 
เรื่อง  อวัยวะน่ำรู้ 

  
 

ให้นักเรียนศึกษำจำกภำพที่ก ำหนด 
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ใบงำน   

เรื่อง  รูปร่ำงของฉัน 
 

 
ค ำชี้แจง :  ให้นักเรียนวำดภำพตนเอง ให้ตรงตำมควำมเป็นจริง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ใบควำมรู้ 
เรื่อง  อวัยวะน่ำรู้ 

  
 

ให้นักเรียนศึกษำจำกภำพที่ก ำหนด 
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ใบงำน เรื่อง ร่ำงกำยมันบอกให้รับมือ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากร่างกายของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

ใบงำน เรื่อง ปรับตัวเพื่อเป็นมิตร 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดงบทบาทที่
เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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ใบงำน เรื่อง ร่ำงกำยมันบอกให้รับมือ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากร่างกายของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

ใบงำน เรื่อง ปรับตัวเพื่อเป็นมิตร 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดงบทบาทที่
เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  9  เรื่อง ท ำควำมดี...ฉันท ำได้   

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. สาระส าคัญ 
 การท าความดี ส่งผลต่อกรรมดีและบุญกุศลตามหลักศาสนาพุทธ สามารถกระท าได้ 10 
ประการ เมื่อน าหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางเสมือนเครื่องยืดเหนี่ยวในการประกอบอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตตามบทบาทของตนเอง ควบคู่การท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้ผ่องใส ย่อมท าให้
สังคมเกิดความสงบสุข เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
          3.1 นักเรียนบอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทหน้าที่ของตนเองได้  
 3.2 นักเรียนบอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทอาชีพในฝันของตนเองได้ 
  

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูชวนให้นักเรียนมองว่าในสังคมมีอาชีพและบทบาทหน้าที่หลากหลายมากมาย พร้อมทั้ง
สุ่มถามนักเรียนว่า “ใครฝันอยากเป็นอะไรบ้าง?” 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า อาชีพและบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย ล้วนก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ต่อสังคมที่ตนเองอยู่แตกต่างกันตามแต่ละบริบทของแต่ละอาชีพ เช่น อาชีพต ารวจก็ก่อให้เกิด
ความสงบสุข การมีอาชีพครูก็ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะรวมถึงเสริมสร้างเจตคติ การมี
อาชีพนักแสดงก็ก่อให้เกิดความบันเทิง ฯลฯ  
 4.3 ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์พร้อมศึกษาใบความรู้ เพลง “หนูอยากเป็นอะไร” ของ ธงไชย 
แมคอินไตย ์  
 4.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่อาชีพต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข คือ ความดี  
 4.5 ครูใหน้ักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “ทางท าความดี” 
 4.6 ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “ท าความดี...ฉันท าได้” โดยให้นักเรียนคิดว่าความดีอะไรบ้าง
ที่เราสามารถท าได้ในตอนนี้ และ ท าได้ในบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับอาชีพในฝันของตนเอง 
 4.7 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมให้ก าลังใจ  

 4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
รวมถึงการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยการยึดถือความดี ทั้งในแง่ของประโยชน์
และแนวทางการปฏิบัติตน รวมถึงครูชวนนักเรียนมองถึงความดนีั้น สามารถกระท าได้ง่าย ๆ โดยเริ่มที่
ตัวเราตั้งแต่วันนี้ ที่ยังเป็นบทบาทของนักเรียน  
 

 5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 วีดิทัศน์ เพลง “หนูอยากเป็นอะไร” ของ ธงไชย แมคอินไตย์   
 5.2 ใบความรู้ “เนื้อเพลง หนูอยากเป็นอะไร” 
 5.3 ใบความรู้ “ทางท าความดี” 
 5.4 ใบงาน “ท าความดี...ฉันท าได้” 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน/จุดประสงค์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกแนวทางการท าความดี ตาม
บริบทหน้าที่ของตนเองได้  
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการท าความดี ตาม
บริบทอาชีพในฝันของตนเองได้  

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน “ท าความดี...ฉันท าได้” 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทหน้าที่ของตนเองได้   ผ่าน 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทหน้าที่ของตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน  
 7.2 ใบงาน “ท าความดี...ฉันท าได้” 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทอาชีพในฝันของตนเองได้  ผ่าน 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทอาชีพในฝันของตนเองไมไ่ด้ ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 8.1 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.ปยุตโต) 
   
 
 

64 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.6 
รร.พระตำ�หนักสวนกุหล�บ มห�มงคล



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  9  เรื่อง ท ำควำมดี...ฉันท ำได้   

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
1. สาระส าคัญ 
 การท าความดี ส่งผลต่อกรรมดีและบุญกุศลตามหลักศาสนาพุทธ สามารถกระท าได้ 10 
ประการ เมื่อน าหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางเสมือนเครื่องยืดเหนี่ยวในการประกอบอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตตามบทบาทของตนเอง ควบคู่การท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้ผ่องใส ย่อมท าให้
สังคมเกิดความสงบสุข เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง  
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2.2 การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
          3.1 นักเรียนบอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทหน้าที่ของตนเองได้  
 3.2 นักเรียนบอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทอาชีพในฝันของตนเองได้ 
  

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 4.1 ครูชวนให้นักเรียนมองว่าในสังคมมีอาชีพและบทบาทหน้าที่หลากหลายมากมาย พร้อมทั้ง
สุ่มถามนักเรียนว่า “ใครฝันอยากเป็นอะไรบ้าง?” 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า อาชีพและบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย ล้วนก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ต่อสังคมที่ตนเองอยู่แตกต่างกันตามแต่ละบริบทของแต่ละอาชีพ เช่น อาชีพต ารวจก็ก่อให้เกิด
ความสงบสุข การมีอาชีพครูก็ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะรวมถึงเสริมสร้างเจตคติ การมี
อาชีพนักแสดงก็ก่อให้เกิดความบันเทิง ฯลฯ  
 4.3 ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์พร้อมศึกษาใบความรู้ เพลง “หนูอยากเป็นอะไร” ของ ธงไชย 
แมคอินไตย ์  
 4.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่อาชีพต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข คือ ความดี  
 4.5 ครูใหน้ักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “ทางท าความดี” 
 4.6 ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “ท าความดี...ฉันท าได้” โดยให้นักเรียนคิดว่าความดีอะไรบ้าง
ที่เราสามารถท าได้ในตอนนี้ และ ท าได้ในบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับอาชีพในฝันของตนเอง 
 4.7 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมให้ก าลังใจ  

 4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
รวมถึงการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยการยึดถือความดี ทั้งในแง่ของประโยชน์
และแนวทางการปฏิบัติตน รวมถึงครูชวนนักเรียนมองถึงความดนีั้น สามารถกระท าได้ง่าย ๆ โดยเริ่มที่
ตัวเราตั้งแต่วันนี้ ที่ยังเป็นบทบาทของนักเรียน  
 

 5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 วีดิทัศน์ เพลง “หนูอยากเป็นอะไร” ของ ธงไชย แมคอินไตย์   
 5.2 ใบความรู้ “เนื้อเพลง หนูอยากเป็นอะไร” 
 5.3 ใบความรู้ “ทางท าความดี” 
 5.4 ใบงาน “ท าความดี...ฉันท าได้” 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน/จุดประสงค์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกแนวทางการท าความดี ตาม
บริบทหน้าที่ของตนเองได้  
 

การตรวจสอบจากใบงาน 
 
 

แบบตรวจใบงาน 

บอกแนวทางการท าความดี ตาม
บริบทอาชีพในฝันของตนเองได้  

การตรวจสอบจากใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน “ท าความดี...ฉันท าได้” 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทหน้าที่ของตนเองได้   ผ่าน 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทหน้าที่ของตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน  
 7.2 ใบงาน “ท าความดี...ฉันท าได้” 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทอาชีพในฝันของตนเองได้  ผ่าน 
      บอกแนวทางการท าความดี ตามบริบทอาชีพในฝันของตนเองไมไ่ด้ ไม่ผ่าน 
 

8. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 8.1 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.ปยุตโต) 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง เนื้อเพลง หนูอยำกเป็นอะไร 

เนื้อเพลง : หนูอยำกเป็นอะไร   ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ 
..ไกลสุดไกล สุดปลายรุ้ง  ดวงตาน้อยน้อยมุ่งมองไปแสนไกล  เด็กน้อยเอย เจ้าฝันเจ้าใฝ่ฝันถึงสิ่งใด  
บ้างหนา  หนูหนูเอย หนูน้อย...ขอถามหนูหน่อย ได้ไหม...หนูใฝ่หนูฝัน อยากเป็นอะไร 
เมื่อหนูโตใหญ่ สิ่งไหน ที่ อยากเป็น  ดนตรี 3 Bars..2...3. 
 
(ด.ช1)หนูอยากจะเป็นหมอรักษาคุณพ่อตอนไม่สบาย  ขอให้หนูได้เป็นหมอ ขอให้สมดังใจ 
(ด.ญ1)หนูจะเป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ  ขอให้เป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ  ดนตรี 3 Bars..2...3. 
(ด.ช2)หนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถังท่ีคันใหญ่ใหญ่  ขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัย 
(ด.ญ2)หนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้ขอให้เป็นพยาบาล  พูดหวานจับใจ 
(ด.ช3)หนูจะเป็นต ารวจเป็นผู้หมวดจับผู้ร้ายขอให้ได้เป็นต ารวจ เป็นผู้หมวดปนนไว 
ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร อยากเป็นสิ่งใด ขอให้สมดังใจได้เป็นอย่างฝัน  
“แต่มีอีกอย่างที่ส าคัญเหนือสิ่งใดนั้น คือ เป็นคนดี” ดนตรี 3 Bars..2...3. 
 
ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่ท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจ เสมอดวงดาวสายรุ้งจะ
เป็นเพื่อนเราความหงอยเหงา ก็ไม่เจอะเจอ เป็นคนดี กันดี ไหมเออ ท าดีเสมอไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร 
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูเป็นคนดีหนูอยากมีแต่คนรักใคร่จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูคงได้ดังใจเสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดี คงดีนะเออ ท าดีเสมอตลอดไป 
ดนตรี 10 Bars..8...9...10. ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดีหนูจะมีแต่คนรักใคร่จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้
ดังใจ เสมอดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดี กันดีไหมเออ ท าดี
เสมอไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร 
 
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูได้เป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่ จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจเสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพ่ือนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดีคงดีนะเออ ท าดีเสมอตลอดไป 
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูได้เป็นคนดีหนูจะมีแต่คนรักใคร่จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดีคงดีนะเออ ท าดีเสมอ ตลอดไป 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง เนื้อเพลง หนูอยำกเป็นอะไร 

เนื้อเพลง : หนูอยำกเป็นอะไร   ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ 
..ไกลสุดไกล สุดปลายรุ้ง  ดวงตาน้อยน้อยมุ่งมองไปแสนไกล  เด็กน้อยเอย เจ้าฝันเจ้าใฝ่ฝันถึงสิ่งใด  
บ้างหนา  หนูหนูเอย หนูน้อย...ขอถามหนูหน่อย ได้ไหม...หนูใฝ่หนูฝัน อยากเป็นอะไร 
เมื่อหนูโตใหญ่ สิ่งไหน ที่ อยากเป็น  ดนตรี 3 Bars..2...3. 
 
(ด.ช1)หนูอยากจะเป็นหมอรักษาคุณพ่อตอนไม่สบาย  ขอให้หนูได้เป็นหมอ ขอให้สมดังใจ 
(ด.ญ1)หนูจะเป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ  ขอให้เป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ  ดนตรี 3 Bars..2...3. 
(ด.ช2)หนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถังท่ีคันใหญ่ใหญ่  ขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัย 
(ด.ญ2)หนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้ขอให้เป็นพยาบาล  พูดหวานจับใจ 
(ด.ช3)หนูจะเป็นต ารวจเป็นผู้หมวดจับผู้ร้ายขอให้ได้เป็นต ารวจ เป็นผู้หมวดปนนไว 
ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร อยากเป็นสิ่งใด ขอให้สมดังใจได้เป็นอย่างฝัน  
“แต่มีอีกอย่างที่ส าคัญเหนือสิ่งใดนั้น คือ เป็นคนดี” ดนตรี 3 Bars..2...3. 
 
ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่ท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจ เสมอดวงดาวสายรุ้งจะ
เป็นเพื่อนเราความหงอยเหงา ก็ไม่เจอะเจอ เป็นคนดี กันดี ไหมเออ ท าดีเสมอไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร 
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูเป็นคนดีหนูอยากมีแต่คนรักใคร่จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูคงได้ดังใจเสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดี คงดีนะเออ ท าดีเสมอตลอดไป 
ดนตรี 10 Bars..8...9...10. ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดีหนูจะมีแต่คนรักใคร่จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้
ดังใจ เสมอดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดี กันดีไหมเออ ท าดี
เสมอไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร 
 
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูได้เป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่ จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจเสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพ่ือนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดีคงดีนะเออ ท าดีเสมอตลอดไป 
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูได้เป็นคนดีหนูจะมีแต่คนรักใคร่จะท าสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเราความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอเป็นคนดีคงดีนะเออ ท าดีเสมอ ตลอดไป 
 
 
 
 

 
ทำงท ำควำมดี 10 ประกำร โดย สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) 

1. ท าความดีด้วยการท าทานสิ่งของที่เป็นประโยชน์ 
 
2. ท าความดีด้วยการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ท าผู้อ่ืนเดือดร้อน  
 
3. ท าความดีด้วยการฝึกจิตใจ ให้มีสติ ตลอดทุกการกระท า 
 
4. ท าความดีด้วยการประพฤติตนอ้อนน้อม  
 
5. ท าความดีด้วยการขวนขวายช่วยเหลือ รับใช้ผู้อ่ืนในทางที่ดีละชั่ว 
 
6. ท าความดีด้วยการเฉลี่ยแบ่งปัน บุญกุศล ให้แก่ผู้อ่ืน 
 
7. ท าความดีด้วยการหมั่นศึกษาหาความรู้ และ ศึกษาธรรมะ 
 
8. ท าความดีด้วยการรู้สึกและแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้บุญหรือประสบความส าเร็จ 
 
9. ท าความดีด้วยการสอนธรรม ให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน 
 
10. ท าความดีด้วยการท าความเห็นให้ตรงกัน    

 
อ้างอิงจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.ปยุตโต) 
 

 

ใบควำมรู้ 
เรื่อง ทำงท ำควำมด ี
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ใบงำน 
            เรื่อง  ท ำควำมดี...ฉันท ำได้ 

 
 ค ำชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองสามารถท าความดีได้พร้อมวาดรูประบายสีให้สวยงาม 
 
   

                                                                                
 
 
 
 

 
 
 

ตอนนี้ฉันสำมำรถท ำควำมดี  คือ
........................................................………… 
…………………………………………………………… 

วาดรูป 

ถ้ำฉันท ำอำชีพท่ีฝัน ฉันสำมำรถท ำควำมดี  
คือ
.........................................................………… 
…………………………………………………………… 

วาดรูป 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  10  เรื่อง สไตล์กำรเรียนที่ฉันชอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
  รูปแบบการเรียนรู้ (learning Styles) ถือเป็นรูปแบบที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน ผ่านรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านภาพ (visual) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
เสียง (auditory) และรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือเคลื่อนไหว (kinesthetic) โดยไม่มีรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับนักเรียน ดังนั้น นักเรียนทุกคนต้องตระหนักและค้นหาวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการได้รู้จัก
รูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองยังส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนและเอ้ือต่อการน าไปใช้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 2.2 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนสามารถบอกรูปแบบการเรียนที่มีความถนัดได้ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
          4.1 ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยการให้นักเรียนนั่งในท่าสงบ พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกต
สิ่งแวดล้อมรอบตัวของตนเองที่มีสีเขียว พร้อมทั้งบอกครูมาเป็นจ านวน 5 สิ่ง โดยครูท าการสุ่มถาม
นักเรียนเพ่ือตอบค าถาม   
         4.2 ครูให้นักเรียนทบทวนตนเองถึงวิชาที่ตนเองชอบเรียนหรือวิชาที่ตนเองสามารถเรียนได้ดี 
โดยมองในมุมมองของตัวนักเรียนเอง   
          4.3 ครูให้นักเรียนศึกษานิทานเรื่อง “กระต่ายกับเต่า” ซึ่งครูท าการแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ศึกษานิทานผ่านการอ่านหนังสือที่ครูเตรียมมาให้ กลุ่มที่ 2 ศึกษาผ่านการฟัง
หนังสือเสียง (ไฟล์บันทึกเสียงคนเล่านิทาน) และกลุ่มที่ 3 ให้นักเรียนฟังหรืออ่านเนื้อเรื่องจากครูพร้อม
ทั้งวาดภาพและเขียนค าพูดประกอบไปด้วย โดยครูให้นักเรียนเลือกกลุ่มตามรูปแบบการศึกษาที่ตนเอง
ชื่นชอบ ซึ่งครูมีเงื่อนไขว่านักเรียนทุกคนผ่านการศึกษาตามรูปแบบที่ตนเองเลือกแล้ว จะต้องสามารถ
เล่าเนื้อเรื่องได้ รวมถึงให้บอกข้อคิดท่ีได้จากนิทานเรื่องนี้   
          4.4 ครูแจกใบงาน เรื่อง นิทานกระต่ายกับเต่า ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องและบอกข้อคิดโดย
ไม่ให้ลอกกัน เมื่อเสร็จแล้วครูจึงสุ่มนักเรียนออกมาเล่าเนื้อเรื่องพร้อมข้อคิดของตนเอง 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  10  เรื่อง สไตล์กำรเรียนที่ฉันชอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
  รูปแบบการเรียนรู้ (learning Styles) ถือเป็นรูปแบบที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน ผ่านรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านภาพ (visual) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
เสียง (auditory) และรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือเคลื่อนไหว (kinesthetic) โดยไม่มีรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับนักเรียน ดังนั้น นักเรียนทุกคนต้องตระหนักและค้นหาวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการได้รู้จัก
รูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองยังส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนและเอ้ือต่อการน าไปใช้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 2.2 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนสามารถบอกรูปแบบการเรียนที่มีความถนัดได้ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
          4.1 ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยการให้นักเรียนนั่งในท่าสงบ พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกต
สิ่งแวดล้อมรอบตัวของตนเองที่มีสีเขียว พร้อมทั้งบอกครูมาเป็นจ านวน 5 สิ่ง โดยครูท าการสุ่มถาม
นักเรียนเพ่ือตอบค าถาม   
         4.2 ครูให้นักเรียนทบทวนตนเองถึงวิชาที่ตนเองชอบเรียนหรือวิชาที่ตนเองสามารถเรียนได้ดี 
โดยมองในมุมมองของตัวนักเรียนเอง   
          4.3 ครูให้นักเรียนศึกษานิทานเรื่อง “กระต่ายกับเต่า” ซึ่งครูท าการแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ศึกษานิทานผ่านการอ่านหนังสือที่ครูเตรียมมาให้ กลุ่มที่ 2 ศึกษาผ่านการฟัง
หนังสือเสียง (ไฟล์บันทึกเสียงคนเล่านิทาน) และกลุ่มที่ 3 ให้นักเรียนฟังหรืออ่านเนื้อเรื่องจากครูพร้อม
ทั้งวาดภาพและเขียนค าพูดประกอบไปด้วย โดยครูให้นักเรียนเลือกกลุ่มตามรูปแบบการศึกษาที่ตนเอง
ชื่นชอบ ซึ่งครูมีเงื่อนไขว่านักเรียนทุกคนผ่านการศึกษาตามรูปแบบที่ตนเองเลือกแล้ว จะต้องสามารถ
เล่าเนื้อเรื่องได้ รวมถึงให้บอกข้อคิดท่ีได้จากนิทานเรื่องนี้   
          4.4 ครูแจกใบงาน เรื่อง นิทานกระต่ายกับเต่า ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องและบอกข้อคิดโดย
ไม่ให้ลอกกัน เมื่อเสร็จแล้วครูจึงสุ่มนักเรียนออกมาเล่าเนื้อเรื่องพร้อมข้อคิดของตนเอง 
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          4.5 ครูแจกใบความรู้ เรื่อง “learning styles” ให้นักเรียนศึกษา พร้อมทั้งบรรยายประกอบ         
          4.6 ครใูห้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “วิธีการเรียน ในสิ่งที่ฉันอยากเรียน” 
          4.7 ครูชวนนักเรียนมองถึงว่าแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัดแตกต่างกันออกไป แต่ถ้า
สามารถค้นหาวิธีการที่เหมาะสมก็จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของตนเองได้ 
ในทางกลับกันนักเรียนแต่ละคน ก็ไม่มีสามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ได้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เพียง
รูปแบบเดียวเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องหมั่นฝึกฝนเพ่ือปิดข้อจ ากัดของตนเองด้วยเช่นกัน   
          4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 ใบความรู้  เรื่อง  learning Styles 
 5.2 ใบงานเรื่อง เรื่อง กระต่ายกับเต่า  
 5.3 ใบความรู้เรื่อง นิทานกระต่ายกับเต่า  
 5.4 หนังสือเสียงเล่านิทาน กระต่ายกับเต่า  
 5.5 กระดาษ 
 5.6 ดินสอสี 
 5.5 ใบงาน เรื่อง วิธีการเรียน ในสิ่งที่ฉันอยากเรียน  
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกรูปแบบการเรียนที่มี
ความถนัดได้ 
 

 

ตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 
 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง วิธีการเรียน ในสิ่งที่ฉันอยากเรียน 
      บอกวิธีการเรียนที่เหมาะสมจากมุมมองของตนเองได้  ผ่าน 
      บอกวิธีการเรียนที่เหมาะสมจากมุมมองของตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

8. แหล่งอ้างอิง  
 8.1 learning styles อ้างอิงจาก https://www.hopehealth.com/one-learning-style-
doesnt-fit-all-when-it-comes-to-workplace-communications/ 
 8.2 นิทานกระต่ายกับเต่า อ้างอิงจาก 
https://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=4129 
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          4.5 ครูแจกใบความรู้ เรื่อง “learning styles” ให้นักเรียนศึกษา พร้อมทั้งบรรยายประกอบ         
          4.6 ครใูห้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง “วิธีการเรียน ในสิ่งที่ฉันอยากเรียน” 
          4.7 ครูชวนนักเรียนมองถึงว่าแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัดแตกต่างกันออกไป แต่ถ้า
สามารถค้นหาวิธีการที่เหมาะสมก็จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของตนเองได้ 
ในทางกลับกันนักเรียนแต่ละคน ก็ไม่มีสามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ได้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เพียง
รูปแบบเดียวเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องหมั่นฝึกฝนเพ่ือปิดข้อจ ากัดของตนเองด้วยเช่นกัน   
          4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 ใบความรู้  เรื่อง  learning Styles 
 5.2 ใบงานเรื่อง เรื่อง กระต่ายกับเต่า  
 5.3 ใบความรู้เรื่อง นิทานกระต่ายกับเต่า  
 5.4 หนังสือเสียงเล่านิทาน กระต่ายกับเต่า  
 5.5 กระดาษ 
 5.6 ดินสอสี 
 5.5 ใบงาน เรื่อง วิธีการเรียน ในสิ่งที่ฉันอยากเรียน  
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกรูปแบบการเรียนที่มี
ความถนัดได้ 
 

 

ตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 
 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง วิธีการเรียน ในสิ่งที่ฉันอยากเรียน 
      บอกวิธีการเรียนที่เหมาะสมจากมุมมองของตนเองได้  ผ่าน 
      บอกวิธีการเรียนที่เหมาะสมจากมุมมองของตนเองไม่ได้  ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

8. แหล่งอ้างอิง  
 8.1 learning styles อ้างอิงจาก https://www.hopehealth.com/one-learning-style-
doesnt-fit-all-when-it-comes-to-workplace-communications/ 
 8.2 นิทานกระต่ายกับเต่า อ้างอิงจาก 
https://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=4129 
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ใบควำมรู้ เรื่อง Learning Styles 
แต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน แยกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
 1. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านภาพ (visual) คือ ผู้ที่ถนัดการเรียนผ่านการมองและสังเกต เช่น การ
เรียนผ่านรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ แผนภาพ การสาธิต การศึกษาจากแผนผัง ฯลฯ 
 2. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการฟัง (auditory) คือ นักเรียนที่ถนัดการเรียนและสามารถจดจ าได้
ดีผ่านการฟังเสียงต่างๆ เช่น การศึกษาผ่านการฟังเสียงบรรยายอธิบาย(ทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน) หรือ
แม้กระท่ังเสียงดนตรี และการน าเนื้อหามาร้อยเรียงเป็นจังหวะต่างๆ  
 3. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวปฏิบัติ (kinesthetic) คือ ผู้ที่เรียนรู้ได้ดีและมีความสุข
เมื่อได้ฝึกปฏิบัติ เคลื่อนไหว เช่น การสัมผัส การจับ การลงมือกระท า การฝึกประสบการณ์ 

 
 

ใบควำมรู้ เรื่อง นิทำนกระต่ำยกับเต่ำ  
 
 วันหนึ่ง กระต่ายป่าหัวเราะเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้า เมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่า  "ถึง
เจ้าจะวิ่งเร็ว แต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกัน ข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่" แต่กระต่ายป่ากลับมั่นใจว่า
เต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอน มันจึงตอบตกลง โดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสิน เมื่อถึงวันแข่งขัน 
กระต่ายป่ากับเต่าก็มาวิ่งแข่งกัน เต่าค่อย ๆ เดินอย่างเชื่องช้า แต่สม่ าเสมอและไม่หยุดพัก ส่วนกระต่าย
ป่าวิ่งน าเต่าไปมาก ก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทัน จนเวลาผ่านไปกระต่ายป่า
สะดุ้งตื่น มองซ้าย มองขวาไม่เห็นเต่า จึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อน
และก าลังนอนพักผ่อนอย่างสบาย 
 
:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :: 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
  
:: พุทธภาษิต :: 
อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.  
ประโยชน์ย่อมส าเร็จโดยชอบแก่ผู้ท าโดยไม่เบื่อหน่าย  
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ใบควำมรู้ เรื่อง Learning Styles 
แต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน แยกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
 1. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านภาพ (visual) คือ ผู้ที่ถนัดการเรียนผ่านการมองและสังเกต เช่น การ
เรียนผ่านรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ แผนภาพ การสาธิต การศึกษาจากแผนผัง ฯลฯ 
 2. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการฟัง (auditory) คือ นักเรียนที่ถนัดการเรียนและสามารถจดจ าได้
ดีผ่านการฟังเสียงต่างๆ เช่น การศึกษาผ่านการฟังเสียงบรรยายอธิบาย(ทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน) หรือ
แม้กระท่ังเสียงดนตรี และการน าเนื้อหามาร้อยเรียงเป็นจังหวะต่างๆ  
 3. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวปฏิบัติ (kinesthetic) คือ ผู้ที่เรียนรู้ได้ดีและมีความสุข
เมื่อได้ฝึกปฏิบัติ เคลื่อนไหว เช่น การสัมผัส การจับ การลงมือกระท า การฝึกประสบการณ์ 

 
 

ใบควำมรู้ เรื่อง นิทำนกระต่ำยกับเต่ำ  
 
 วันหนึ่ง กระต่ายป่าหัวเราะเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้า เมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่า  "ถึง
เจ้าจะวิ่งเร็ว แต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกัน ข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่" แต่กระต่ายป่ากลับมั่นใจว่า
เต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอน มันจึงตอบตกลง โดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสิน เมื่อถึงวันแข่งขัน 
กระต่ายป่ากับเต่าก็มาวิ่งแข่งกัน เต่าค่อย ๆ เดินอย่างเชื่องช้า แต่สม่ าเสมอและไม่หยุดพัก ส่วนกระต่าย
ป่าวิ่งน าเต่าไปมาก ก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทัน จนเวลาผ่านไปกระต่ายป่า
สะดุ้งตื่น มองซ้าย มองขวาไม่เห็นเต่า จึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อน
และก าลังนอนพักผ่อนอย่างสบาย 
 
:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :: 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
  
:: พุทธภาษิต :: 
อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.  
ประโยชน์ย่อมส าเร็จโดยชอบแก่ผู้ท าโดยไม่เบื่อหน่าย  
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ใบงำน เรื่อง กระต่ำยกับเต่ำ  
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าพร้อมทั้งระบุถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องดังกล่าว 

 
เนื้อเรื่อง 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
ข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
............................................................................................................................. .......................................
........................................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 
 

 
 
 
 

 

ใบงำน 
เรื่อง  วิธีกำรเรียนรู้  ในสิ่งท่ีฉันอยำกเรียน 

 
เรื่องท่ีฉันอยำกเรียนมำกที่สุด 

 
วิธีกำรเรียนรู้ที่สำมำรถใช้หำ
ควำมรู้ในเรื่องท่ีอยำกเรียน 

ล ำดับที่ของรูปแบบกำรเรียนรู้ที่
เป็นไปได้ส ำหรับฉัน 
 (จำกมำกไปหำน้อย) 
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ใบงำน เรื่อง กระต่ำยกับเต่ำ  
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าพร้อมทั้งระบุถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องดังกล่าว 

 
เนื้อเรื่อง 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
ข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
............................................................................................................................. .......................................
........................................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 
 

 
 
 
 

 

ใบงำน 
เรื่อง  วิธีกำรเรียนรู้  ในสิ่งท่ีฉันอยำกเรียน 

 
เรื่องท่ีฉันอยำกเรียนมำกที่สุด 

 
วิธีกำรเรียนรู้ที่สำมำรถใช้หำ
ควำมรู้ในเรื่องท่ีอยำกเรียน 

ล ำดับที่ของรูปแบบกำรเรียนรู้ที่
เป็นไปได้ส ำหรับฉัน 
 (จำกมำกไปหำน้อย) 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  11  เรื่อง ทำงฝัน...ฉันจะไปให้ถึง 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การวางแผนการศึกษา และก าหนดแนวทางการปฏิบัติของตนเองโดยยึดเป้าหมายของตนเอง
เป็นพ้ืนฐาน การด าเนินชีวิตที่มั่นคงแน่วแน่ แนวทางการด าเนินชีวิตที่พร้อมให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ
ทางการศึกษา การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต และการด าเนินชีวิตส่วนตัวรวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคม จึงเป็นสื่งส าคัญที่นักเรียนต้องตระหนักและพัฒนาตนเองตามการวางแผนที่มี่ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
         4.1 ครูถามนักเรียนว่าถ้าอยากสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ ควรปฏิบัติตนอย่างไร เช่น อยากได้
ขนมต้องท าอย่างไร 
          4.2 ครชูวนนักเรียนสนทนาถึงแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพในฝันของนักเรียนแต่ละคน 
          4.3 ครูชวนนักเรียนมองถึงความส าคัญของแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ระยะยาว รวมถึงความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายแนวทางการด าเนินชีวิต  
          4.4 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน และให้ท าใบงาน เรื่อง “บันไดสามขั้น” โดยให้ช่วยกัน
สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
          4.5 ครูสังเกตและให้ข้อมูลสนับสนุนการท างานและการวางแผนของนักเรียนแต่ละกลุ่มในการ
ท าใบงาน 
          4.6 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
          4.7 ครตูรวจและให้ข้อเสนอแนะนักเรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นและเขียนวางแผน 
          4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 ใบงาน  เรื่อง  บันไดสามข้ัน 
 5.2 อินเทอร์เน็ต 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกแนวทางการศึกษาต่อ
และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
ได้ 

 

1.ตรวจใบงาน 
2. การสังเกต 

1.แบบตรวจใบงาน 
2. แบบสังเกต 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน  เรื่อง  บันไดสามขั้น 

     บอกแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้  ผ่าน 
     บอกแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพไม่ได้  ไม่ผ่าน 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  11  เรื่อง ทำงฝัน...ฉันจะไปให้ถึง 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การวางแผนการศึกษา และก าหนดแนวทางการปฏิบัติของตนเองโดยยึดเป้าหมายของตนเอง
เป็นพ้ืนฐาน การด าเนินชีวิตที่มั่นคงแน่วแน่ แนวทางการด าเนินชีวิตที่พร้อมให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ
ทางการศึกษา การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต และการด าเนินชีวิตส่วนตัวรวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคม จึงเป็นสื่งส าคัญที่นักเรียนต้องตระหนักและพัฒนาตนเองตามการวางแผนที่มี่ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมถึงส่วนตัวสังคม 
 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
         4.1 ครูถามนักเรียนว่าถ้าอยากสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ ควรปฏิบัติตนอย่างไร เช่น อยากได้
ขนมต้องท าอย่างไร 
          4.2 ครชูวนนักเรียนสนทนาถึงแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพในฝันของนักเรียนแต่ละคน 
          4.3 ครูชวนนักเรียนมองถึงความส าคัญของแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ระยะยาว รวมถึงความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายแนวทางการด าเนินชีวิต  
          4.4 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน และให้ท าใบงาน เรื่อง “บันไดสามขั้น” โดยให้ช่วยกัน
สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
          4.5 ครูสังเกตและให้ข้อมูลสนับสนุนการท างานและการวางแผนของนักเรียนแต่ละกลุ่มในการ
ท าใบงาน 
          4.6 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
          4.7 ครตูรวจและให้ข้อเสนอแนะนักเรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นและเขียนวางแผน 
          4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้  
 5.1 ใบงาน  เรื่อง  บันไดสามข้ัน 
 5.2 อินเทอร์เน็ต 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

บอกแนวทางการศึกษาต่อ
และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
ได้ 

 

1.ตรวจใบงาน 
2. การสังเกต 

1.แบบตรวจใบงาน 
2. แบบสังเกต 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน  เรื่อง  บันไดสามขั้น 

     บอกแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้  ผ่าน 
     บอกแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพไม่ได้  ไม่ผ่าน 
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อาชีพในฝันของฉัน คือ ............................................................................... ........................................... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนระบุถึงแนวทางการศึกษาต่อและแนวทางการท ากิจกรรมหรือแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในฝันของตนเองตามล าดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
มัธยมศึกษา/

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

2 
อุดมศึกษา 

3 
การเตรียมตัวสู่อาชีพ 

GOAL!!! 

ใบงำน  เรื่อง บันไดสำมขั้น 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนวางแผนแนวทางการศึกษาต่อและแนวทางการปฏิบัติตัว แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 

กิจกรรมครั้งที่  12  เรื่อง รู้รอบอย่ำงรอบรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

1. สาระส าคัญ 
 การให้เหตุผลประกอบการคิดเชิงนามธรรมและการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลในแง่ต่าง ๆ ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ การอาศัยคุณธรรม รวมถึงบริบททางสังคมมาใช้ในการตัดสินใจการด าเนินชีวิตเรื่องต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ถือเป็นความคิดที่มีความสมบูรณ์ตามหลักพัฒนาการ ที่ยึดถือตามศักยภาพเชาวน์
ปัญญาของมนุษย์ที่แสดงถึงความโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีศักยภาพเชาวน์
ปัญญาสามารถให้เหตุผลเชิงนามธรรมได้อย่างดีเทียบเท่าผู้ใหญ่ แต่ต้องได้รับการฝึกฝนในการคิด ดังนั้น
การฝึกให้นักเรียนในช่วงวัยดังกล่าวได้ใช้เหตุผลถือเป็นการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ตาม
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาอย่างเหมาะสม  
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
     

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
           3.1 นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการเลือกตัดสินใจได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
4.1 ครูให้นักเรียนท าสมาธิโดยให้นักเรียนนั่งในท่าท่ีผ่อนคลาย ไม่เกร็งเกินไปและไมห่ย่อนยาน

เกินไปเพ่ือให้มีความพร้อมรวมถึงสติต่อการด าเนินกิจกรรม 
  4.2 ครูร่วมกับนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนเมื่อต้องเจอสถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหา 
  4.3 ครูแจกใบงาน เรื่อง ค าถามน่าฉงน ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล และให้นักเรียนคิดตอบ
ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดในใบงาน พร้อมทั้งให้เหตุผล 

4.4 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอค าตอบพร้อมการให้เหตุผลประกอบค าตอบของตนเองหน้า
ชั้นเรียน     

4.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระส าคัญดังนี้ “การฝึกคิดหาเหตุผล ผ่านการ
ตั้งสมมติฐานและหาข้อมูล และด าเนินการทดลองหาค าตอบหรือหาค าตอบ” เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ทางเชาวน์ปัญญาของตน เพ่ือให้มีทักษะดังกล่าวที่สามารถพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น  

4.6 ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการท ากิจกรรม ซึ่งส่งผลเมื่อนักเรียน
เจอกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรำยคำบ 
กิจกรรมครั้งที่  12  เรื่อง รู้รอบอย่ำงรอบรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
1. สาระส าคัญ 
 การให้เหตุผลประกอบการคิดเชิงนามธรรมและการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลในแง่ต่าง ๆ ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ การอาศัยคุณธรรม รวมถึงบริบททางสังคมมาใช้ในการตัดสินใจการด าเนินชีวิตเรื่องต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ถือเป็นความคิดท่ีมีความสมบูรณ์ตามหลักพัฒนาการ ที่ยึดถือตามศักยภาพเชาวน์
ปัญญาของมนุษย์ที่แสดงถึงความโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีศักยภาพเชาวน์
ปัญญาสามารถให้เหตุผลเชิงนามธรรมได้อย่างดีเทียบเท่าผู้ใหญ่ แต่ต้องได้รับการฝึกฝนในการคิด ดังนั้น
การฝึกให้นักเรียนในช่วงวัยดังกล่าวได้ใช้เหตุผลถือเป็นการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ตาม
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาอย่างเหมาะสม  
 

2. วัตถุประสงค์แกนกลาง 
 2.1 การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
     

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
           3.1 นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการเลือกตัดสินใจได้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
4.1 ครูให้นักเรียนท าสมาธิโดยให้นักเรียนนั่งในท่าท่ีผ่อนคลาย ไม่เกร็งเกินไปและไมห่ย่อนยาน

เกินไปเพ่ือให้มีความพร้อมรวมถึงสติต่อการด าเนินกิจกรรม 
  4.2 ครูร่วมกับนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนเมื่อต้องเจอสถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหา 
  4.3 ครูแจกใบงาน เรื่อง ค าถามน่าฉงน ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล และให้นักเรียนคิดตอบ
ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดในใบงาน พร้อมทั้งให้เหตุผล 

4.4 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอค าตอบพร้อมการให้เหตุผลประกอบค าตอบของตนเองหน้า
ชั้นเรียน     

4.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระส าคัญดังนี้ “การฝึกคิดหาเหตุผล ผ่านการ
ตั้งสมมติฐานและหาข้อมูล และด าเนินการทดลองหาค าตอบหรือหาค าตอบ” เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ทางเชาวน์ปัญญาของตน เพ่ือให้มีทักษะดังกล่าวที่สามารถพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น  

4.6 ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการท ากิจกรรม ซึ่งส่งผลเมื่อนักเรียน
เจอกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
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สามารถน าไปใช้ในการศึกษา การท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขอย่างยั่งยืน                      

 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้          
    5.1 ใบงาน เรื่อง ค าถามน่าฉงน 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
นักเรียนสามารถบอกเหตุผลใน
การเลือกตัดสินใจได้ 
 

ตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 
 

 

7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง ค าถามน่าฉงน 
      บอกเหตุผลในการเลือกตัดสินใจได้   ผ่าน 
      บอกเหตุผลในการเลือกตัดสินใจไมไ่ด้   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำน 
เรื่อง  ค ำถำมน่ำฉงน  

ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
1. นักเรียนคิดว่าระหว่าง ท้องฟ้า กับ พื้นดิน อะไรส าคัญกว่ากัน เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ................................................  เพราะ.................................................................... ...... 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ....................................................................................................... ........................................ 
 ............................................................................................................................. .................. 
 นักเรียนคิดว่าสิ่งใดในโลกนี้ส าคัญท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ................................................  เพราะ..........................................................................  
 ............................................................................................................................. .................. 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ...................................................................................................... ......................................... 
2. หากให้นักเรียนเลือกเป็นต้นไม้ใดก็ได้หนึ่งชนิด นักเรียนจะเลือกเป็นต้นอะไร เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ................................................  เพราะ.................................................................... ...... 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ....................................................................................................... ........................................ 
 ............................................................................................................................. .................. 
3. ถ้านักเรียนสามารถขอพรอะไรก็ได้หนึ่งข้อ นักเรียนอยากจะขอพรว่าอย่างไร เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ............................................................................................................................. ........   
 เพราะ.................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. .................. 
 .......................................................................... ..................................................................... 
4. ถ้านักเรียนได้โอกาสเลือกเป็นสัตว์อะไรก็ได้ในหนึ่งวัน นักเรียนจะเลือกเป็นสัตว์ชนิดใด และเพราะ

เหตุใด 
 ตอบ  ................................................................................. ....................................................   
 เพราะ........................................................................................................................ ............. 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. .................. 
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สามารถน าไปใช้ในการศึกษา การท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขอย่างยั่งยืน                      

 

5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้          
    5.1 ใบงาน เรื่อง ค าถามน่าฉงน 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
นักเรียนสามารถบอกเหตุผลใน
การเลือกตัดสินใจได้ 
 

ตรวจใบงาน 
 

แบบตรวจใบงาน 
 

 

7. เกณฑ์การประเมิน 
 7.1 ใบงาน เรื่อง ค าถามน่าฉงน 
      บอกเหตุผลในการเลือกตัดสินใจได้   ผ่าน 
      บอกเหตุผลในการเลือกตัดสินใจไมไ่ด้   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำน 
เรื่อง  ค ำถำมน่ำฉงน  

ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
1. นักเรียนคิดว่าระหว่าง ท้องฟ้า กับ พื้นดิน อะไรส าคัญกว่ากัน เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ................................................  เพราะ.................................................................... ...... 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ....................................................................................................... ........................................ 
 ............................................................................................................................. .................. 
 นักเรียนคิดว่าสิ่งใดในโลกนี้ส าคัญท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ................................................  เพราะ..........................................................................  
 ............................................................................................................................. .................. 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ...................................................................................................... ......................................... 
2. หากให้นักเรียนเลือกเป็นต้นไม้ใดก็ได้หนึ่งชนิด นักเรียนจะเลือกเป็นต้นอะไร เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ................................................  เพราะ.................................................................... ...... 
 ............................................................................................................................. .................. 
 ....................................................................................................... ........................................ 
 ............................................................................................................................. .................. 
3. ถ้านักเรียนสามารถขอพรอะไรก็ได้หนึ่งข้อ นักเรียนอยากจะขอพรว่าอย่างไร เพราะเหตุใด 
 ตอบ  ............................................................................................................................. ........   
 เพราะ.................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. .................. 
 .......................................................................... ..................................................................... 
4. ถ้านักเรียนได้โอกาสเลือกเป็นสัตว์อะไรก็ได้ในหนึ่งวัน นักเรียนจะเลือกเป็นสัตว์ชนิดใด และเพราะ

เหตุใด 
 ตอบ  ................................................................................. ....................................................   
 เพราะ........................................................................................................................ ............. 
 ...............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .................. 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  
 รศ.กรกฎา นักคิ้ม       รองศาสตราจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์   
                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อ.ดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ       อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผศ.นพวรรณ คนึงชัยสกุล       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า โรงเรียนสาธิตแห่ง  
                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 อ.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส       อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล   รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
          นครปฐมเขต 2 
 น.ส.รวีวรรณ เจริญสุข          นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
          ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 นางภัสร์ศศิร์ พันธ์ชู       ครูช านาญการ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 
 ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 อ.นววิช นวชีวินมัย       อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
คณะผู้จัดท ำ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
 น.ส.วิราชิน ขันติสิทธิ์       ครูประจ าโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
 นางมยุรี ภูฉลาด         ครูประจ าโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
 นายไตรรัตน์ รัตนจินดา         ครูประจ าโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
  
   

 

พิมพ์ที่ : สไมล์ พริ้นติ้ง & กราฟิกดีไซน์ Smile Printing & Graphic Design 

โทร : 089-8263563 , 098-265-5218

www. SmilePrintingGraphic.com
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