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ดว้ยความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ รนุแรง ของโลกในปจัจบุนั นิสยัใฝเ่รยีนรูจ้งึเป็นสิง่ทีส่ าคญั
มากต่อการรบัมอืกบัต่อภาวะการแข่งขนัทัง้ทางด้านสงัคม เศษฐกจิ และ เทคโนโลยี ท าให้การศกึษา
ไม่ไดเ้ป็นไปแค่การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน เพื่อศกึษาหาความรูจ้ากต ารา เพราะความรูไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ด้
หมดในห้องเรยีน เพราะความรู้มมีากมายมหาศาสเกินกว่าที่มนุษย์จะเรยีนรู้กันได้หมด ต่อวิธกีาร
เรยีนรูต่้างหากทีจ่ะสามารถน าไปพฒันานวตักรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเองและช่วยผูอ้ื่นต่อไป 

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจ าเป็นต้องค้นหายุทธศาสตรใ์หม่ในการพฒันาระบบการศกึษา
ดงัที่ ศ.นพ.วจิารณ์  พานิช  กล่าวว่า   "การศึกษาทีถู่กต้องส าหรบัศตวรรษใหม่ ต้องเรยีนให้บรรลุ
ทกัษะ คอืท าไดต้้องเรยีนเลย จากรูว้ชิาไปสู่ทกัษะในการใชว้ชิาเพือ่การด ารงชวีติในโลกแห่งความเป็น
จรงิ การเรยีนจงึต้องเน้นเรยีนโดยการลงมอืท า หรอืการฝึกฝนนัน่เอง และคนเราต้องฝึกฝนทกัษะต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นตลอดชวีติ”เครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการยกระดบั
การเรยีนรูร้่วมกนัของทัง้ผู้บรหิารการศึกษาครูและผู้เรยีนบนฐานคดิ “กระบวนการเรยีนรูส้ าคญักว่า
ความรู”้และ“กระบวนการหาค าตอบส าคญักว่าค าตอบ”โดยใช้ฐานคดิ“ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st 
Century skills) เพื่อรองรบัความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใน
ศตวรรษที ่21 การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและส่งเสรมิการผลติก าลงัคนทีม่ขีดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัในเวทเีศรษฐกจิโลกในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่บนพืน้ฐานความเป็นไทยและฐานคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อใหเ้ขา้ใจตวัตนความเป็นไทยอย่างเขม้แขง็ก่อนเขา้สู่เวทปีระชาคมอาเซยีนอย่าง
ยัง่ยนื 

ดงันัน้การสรา้งเครือ่งมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จงึไดถู้กสรา้งขึน้ผ่านฐานปรชัฐญา
ความคดิและกระบวนการทางการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ไทยให้บรรลุ“ทกัษะแห่งศตวรรษที ่
21” (21st Century skills) ที่เน้นทกัษะการใช้ชวีติและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึ่งจะมคีรูมบีทบาทหน้าที่
เป็นผูแ้นะน าและท าโครงการการเรยีนรูร้่วมกนักบัเดก็ซึง่เดก็จะไดท้ัง้ความสนุกสนานและแนวทาง การ
คดิและสรา้งองคค์วามรูร้ว่มทัง้นวตักรรมต่าง ๆ จากความคดิทีเ่ปิดกวา้งจากครทูีเ่ป็นผูเ้ปิดโลกทศัน์นัน้
ใหเ้ดก็ เพราะเครื่องมอืเป็นเพยีงตวัช่วยน าทางให้ครเูท่านัน้ แต่ “ความส าเรจ็ในการเรยีนรู ้ไม่ไดอ้ยู่ที่
เครือ่งมอื หากอยูท่ีก่ารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งสรรคอ์งคค์วามรูด้ว้ยตนเอง”  
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บทน ำ 
 

หลกักำรและเหตุผล 
  

ในปี 2546 ผู้น าประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) หรืออาเซียนเล็งเห็นว่าการรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) จะสามารถเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัของ
ภูมิภาคต่อประชาคมโลกได้ จงึได้มีด ารทิี่จะรวมตัวกันก่อตัง้เป็นประชาคมอาเซียน และมีกฎบตัร
อาเซียน (ASEAN charter) และกรอบข้อตกลงอาเซียน (ASEAN Blueprint) เป็นแนวทางในการ
ร่วมกันพัฒนาภายในปี 2558  โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่  ประชาคม
การเมอืงและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)  ที่มุ่งเน้น
ความมัน่คงของภูมภิาคให้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข แก้ไขปญัหาขดัแยง้ได้อย่างสนัตวิธิ ีเขา้ใจในสงัคม 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community – AEC) ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตและการมีตลาดการค้าและบรกิาร  การลงทุน เงนิทุนและ
แรงงานทีม่คีวามสามารถในการท างาน  สามารถสรา้งตลาดทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนักบัภูมภิาค
อื่น และประชาคมสงัคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ที่มุ่งหวงัให้
อาเซียนที่มีประชาคมเป็นศูนย์กลาง เอื้ออาทรและแบ่งปนั ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสรมิการใช้
ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื และส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซยีน   

 
เพื่อรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีนเต็มรูปแบบในปี 2558 ประเทศต่างๆจงึมุ่งเน้นในเรื่อง

ของการพัฒนาคนเป็นประเด็นส าคัญ  การศึกษาจงึถูกจดัให้เป็นแกนและเครื่องมือส าคัญในการ 
ด าเนินการพฒันา แต่สถานการณ์ทีผ่่านมาชีใ้ห้เหน็ว่าระบบการศกึษาไทยอยู่ในขัน้วกิฤตดิา้นคุณภาพ 
ของผูเ้รยีน โดยในรอบสบิปีทีผ่่านมาคุณภาพของระบบการศึกษาไทยและความสามารถในการแข่งขนั 
ของประเทศมแีนวโน้มตกต ่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ อาทเิช่น IMD World 
Competitiveness Yearbook 2012 พบว่า ความสามารถแข่งขนัของไทยในภาพรวมลดลงเป็นอนัดบัที ่
30 และอนัดบัดา้นการศกึษากล็ดลงเป็นอนัดบัที ่52 จากทัง้หมด 59 ประเทศ โดยพบว่าการศกึษาเป็น 
ตัวฉุดความสามารถสถาบัน(คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3,2554:Online)ส่วน World Economic 
Forum (WEF) 2012 ลดอนัดบัประเทศไทยด้านคุณภาพระบบการศกึษาลง 11 อนัดบั โดยอยู่ล าดบัที ่
77 จาก 142 ประเทศ นอกจากนัน้ ผลการศกึษาของธนาคารโลก (2012) บ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเร่ง
พฒันามาตรฐานแรงงานเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานความรู้และนวตักรรมดรรชนีเศรษฐกิจบน
ฐานความรู ้(Knowledge Economy Index: KEI) ของไทยปรบัตวัลดลงในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาจากอนัดบั
ที่ 54 (ปี 2543) เป็นอันดับ 63 (ในปี 2552) จากทัง้หมด 132 ประเทศสาเหตุหลักมาจากปจัจัย
การศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(คณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ, 2554:Online). ดงัผลการศกึษาทัง้จาก IMD, WEF และ World Bank 
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อย่างไรก็ดดี้วยสภาวะที่งบประมาณด้านการศึกษาใกล้ “ชนเพดาน” และปรมิาณข้อมูลและ
ความรู้จ านวนมหาศาลที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั ประเทศไทยจ าเป็นต้องค้นหา
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระบบการศึกษาดงัที่ ศ.นพ.วจิารณ์  พานิช  กล่าวว่า   "การศึกษาที ่
ถูกต้องส าหรบัศตวรรษใหม่ ต้องเรยีนใหบ้รรลุทกัษะ คอืท าไดต้้องเรยีนเลย จากรูว้ชิาไปสู่ทกัษะในการ
ใชว้ชิาเพือ่การด ารงชวีติในโลกแห่งความเป็นจรงิ การเรยีนจงึต้องเน้นเรยีนโดยการลงมอืท า หรอืการ
ฝึกฝนนัน่เอง และคนเราตอ้งฝึกฝนทกัษะต่างๆ ทีจ่ าเป็นตลอดชวีติ”(วจิารณ์  พานิช,2555:Online)   

 
ดงันัน้การจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยพฒันาการศกึษาของไทยในศตวรรษใหมน้ี่  ตอ้งมเีป้าหมายใน

การปรบัเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทัง้ครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น 
“กระบวนการเรยีนรูส้ าคญักว่าความรู”้ และ “กระบวนการหาค าตอบส าคญักว่าค าตอบ”   โดยใชฐ้านคดิ 
“ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) ที่พัฒนาโดยองค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที ่
21(Partnership for 21st Skills: P21.org) ซึง่ประกอบดว้ย 3 ทกัษะ ส าคญัไดแ้ก่ 

1. ทกัษะกำรเรียนรู้และนวตักรรม มุง่เน้นใหเ้กดิความสามารถในการคดิเชงิวพิากษ ์
และแกป้ญัหาการสื่อสาร การสรา้งความรว่มมอื การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 

2. ทกัษะชีวิตและกำรประกอบอำชีพ มุ่งเน้นให้มคีวามสามารถในการยดืหยุ่นและ 
ปรบัตัวมเีป้าหมายของชวีติและความมุ่งมัน่ เข้าใจสงัคมและยอมรบัความแตกต่างทางวฒันธรรมม ี
ศกัยภาพการผลติ และยอมรบัการตรวจสอบมคีวามเป็นผูน้ าและมคีวามรบัผดิชอบ 

3.ทกัษะด้ำนข้อมลูข่ำวสำร กำรส่ือสำร เทคโนโลยี มุง่เน้นใหม้คีวามสามารถใน 
การเขา้ถงึสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  สามารถจดัการ  เชื่อมโยง  ประเมนิและสรา้ง
สารสนเทศ  รวมถงึการประยกุตใ์ชเ้รือ่งจรยิธรรมและกฎหมายกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

ดว้ยเหตุนี้เครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการยกระดบั
การเรยีนรูร้่วมกนัของทัง้ผู้บรหิารการศึกษา ครแูละผู้เรยีนบนฐานคดิ “กระบวนการเรยีนรูส้ าคญักว่า
ความรู้” และ “กระบวนการหาค าตอบส าคญักว่าค าตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21” 
(21st Century skills) เพื่อรองรบัความทา้ทายและการเปลีย่นแปลงต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้กบัประเทศไทยใน
ศตวรรษที ่21 โดยมโีจทยท์ีม่คีวามเรง่ด่วนอย่างการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ใน
ปี 2558 เป็นเป้าหมายแรกในการทดสอบศักยภาพของฐานคิดและยุทธศาสตร์การใช้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21ดงักล่าวในการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศึกษาและส่งเสรมิการผลิตก าลงัคนที่มขีดี
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทเีศรษฐกจิโลกในศตวรรษที ่21 โดยอยู่บนพืน้ฐานความเป็นไทยและ
ฐานคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เข้าใจตัวตนความเป็นไทยอย่างเข้มแข็งก่อนเข้าสู่เวที
ประชาคมอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื 
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วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างานของครูและโรงเรยีน ในการออกแบบ

แผนการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรบัเด็กและเยาวชนไทยเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นพลเมอืงที่มคีุณภาพของประชาคมอาเซยีน ซึ่งสอดคล้องกบับรบิทและ
หลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารและผูเ้รยีนก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงดา้นการเรยีนรูใ้นอนาคตโดย
แบ่งออกเป็นวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

1.1.1 สงัเคราะห์ชุดความรู้หลกัสูตรASEAN Curriculum Sourcebook (ACS)ซึ่งจดัท าโดย 
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการพฒันาเครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 12 ของเดก็และเยาวชนไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 

1.1.2 เสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษที่ 12ส าหรบัเด็กและ
เยาวชน ไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน
กลุ่มสาระ การเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระของกระทรวงศกึษาธกิาร 

1.1.3 พัฒนาเครื่องมือครูเพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เสรมิสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 12 ของเดก็และเยาวชนไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 

1.1.4 พฒันากลยุทธ์การบรหิารวชิาการในสถานศึกษาเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่
21ของเดก็และเยาวชนไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 

จะเหน็ไดว้่าความซบัซอ้นทีเ่พิม่ขึน้ของปญัหาต่างๆ ท าใหต้อ้งทุ่มเทมากยิง่ขึน้เพื่อเตรยีม
นกัเรยีนใหเ้ป็นนกัแกป้ญัหาตอ้งจดัหายุทธศาสตรท์ีช่่วยนกัเรยีนรบัมอืกบัปญัหาการเรยีนรูจ้ากปญัหา
(Problem-based learning หรอื PBL) คอื หนึ่งในยทุธศาสตรน์ัน้ 

หลงัจากไดต้ารางเปรยีบเทยีบกรอบแนวคดิ ASEAN Curriculum Sourcebook (United 
States Agency for International Development, 2012)ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (Bellanca and 
Brandt, 2010) และหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี 2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) แลว้จงึไดน้ ามาสรา้งเป็นกรอบแนวคดิโครงสรา้ง
หลกัสตูรเพื่อพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21โดยยดึหลกัการ
ตามแผนการศกึษาชาตทิีเ่น้นการพฒันาทีร่อบดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา จติใจ และการประกอบ
อาชพี ทีส่งัเคราะหร์ว่มกบักรณตีวัอยา่งการน าทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไปบูรณาการในชัน้เรยีนได้
ขอ้สรปุตามตารางต่อไปนี้ 
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ช่วงชัน้ ทกัษะชีวิต ทกัษะอำชีพ องคค์วำมรู ้ กระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำรำ่งกำยและจิตใจ 
ป.1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การคดิวพิากษ์และการแกป้ญัหา 
1.1 สามารถวพิากษ์และแกป้ญัหาง่ายๆ
ได ้

2. การสือ่สารและท างานเป็นทมี 
2.1 สามารถแสดงความคดิเหน็ และ
ยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อนรว่ม งาน
ได ้
2.2 รูจ้กัแบง่หน้าทีแ่ละท างานทีไ่ด ้รบั
มอบหมาย 

3. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 
3.1 สรา้งสรรคน์วตักรรม เพื่อแกป้ญัหา
ในชวีติประจ าวนั 

 
 
 

 
 

1. หตัถกรรมและคหกรรม 
เยบ็ปกัถกัรอ้ย 
งานสาน 

2. เกษตรกรรมเลีย้งสตัว ์
3. ผูป้ระกอบการ คา้ขาย 
4. เศรษฐกจิพอเพยีง 

1. สมรรถนะดา้นสารสนเทศ  
2. การอ่าน-เขยีน 
3. คดิ-ค านวณ 
4. การคดิตรรกะพืน้ฐาน 
วทิย,์ คณิต, เทคโนโลย ี
5. พลเมอืงทีด่ ี
6. ดา้นสขุภาพ 

1. ภูมใิจในความเป็นไทย- อาเซยีน 
1.1 ภูมใิจในการแต่งกายเป็นไทย-อาเซยีน 
1.2 รูจ้กัประเพณีไทยในชวีติประจ าวนั-อาเซยีน 

(อาหาร, การละเล่น, เทศกาลวนัส าคญั) 
2. เคารพความคดิทีแ่ตกต่าง 

2.1 เขา้ใจความคดิทีแ่ตกต่างของเพื่อนร่วมชัน้เรยีน 
3. ฝึกฝนและพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

3.1 สง่การบา้น (สง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายได)้ 
4. จรยิธรรม 

(มนี ้าใจ, ความซื่อสตัย,์ ขยนั, ประหยดั, มวีนิยั, สามคัคี
สภุาพ, อดทน อดกลัน้) 

5. สนุทรยี 
6. ลงมอืท าเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

6.1 ตอ้งสรา้งงานต่างๆเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
7.    มจีติวจิารณญาณเบือ้งตน้ 
8.    ความเสมอภาค 
9.    ความยตุธิรรม 
10.   การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตแิละมคีวามสขุ 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงกรอบแนวคดิโครงสรา้งหลกัสตูรเพื่อพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
เดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21 
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ช่วงชัน้ ทกัษะชีวิต ทกัษะอำชีพ องคค์วำมรู ้ กระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำรำ่งกำยและจิตใจ 
ป. 4-6 1. คดิสรา้งสรรคน์วตักรรม 

1.1 เพื่อประโยชน์ในชวีติประจ าวนั 
     (มาจากการคดิทีอ่ยู่ในสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ 
เช่น เรอืถบี ประปาใตด้นิ) 
2. คดิวพิากษแ์ละการแกป้ญัหา 
3. การสือ่สารและท างานเป็นทมี 

ใชภ้าษาองักฤษ 
4. ความยดืหยุ่นและสามารถปรบัตวัได ้
5. ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะขา้ม 

วฒันธรรม(รูแ้ละเขา้ใจความแตกต่างของ
วฒันธรรมทีห่ลากหลายและปฏบิตั ิตน
ไดอ้ย่างเหมาะสม) 

1. หตัถกรรมและคหกรรม
(แกะสลกั, ตดัเยบ็, ทอผา้, 
บาตกิอย่างง่าย) 

2. เทคโนโลยสีามารถใช้
โปรแกรมในการออกแบบ
งานได ้

3. เกษตรกรรม (ขยายพนัธุ์
พชืเลีย้งสตัว)์ 

4. งานช่าง (งานไม,้ งาน
ก่อสรา้งเบือ้งตน้) 

5. สถาปตัยกรรม และการ
ออกแบบออกแบบของใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

6. วศิวกรรมต่อวงจรไฟฟ้า 
ถ่านไฟฉาย 

7. ผูป้ระกอบการ 
8. งานบรกิารธุรกจิท่องเทีย่ว

มคัคุเทศกผ์ูช้่วย (ลกูมอื) 
9. เศรษฐกจิพอเพยีง 

วชิาการ 
1. ประวตัศิาสตร,์ ภูมศิาสตร,์ 
พลเมอืงด,ี เศรษฐศาสตร ์ 
2. การใชภ้าษา 
3. คณิตศาสตร ์(การน าไปใช)้ 
4. สขุภาพ 

1.ภูมใิจในความเป็นไทย- อาเซยีน 
1.1 ภูมใิจในการแต่งกายเป็นไทย-อาเซยีน 
1.2 รูจ้กัประเพณีไทยในชวีติประจ าวนั-อาเซยีน 

(อาหาร, การละเล่น, เทศกาลวนัส าคญั) 
2.เคารพความคดิทีแ่ตกต่าง 

2.1 เขา้ใจความคดิทีแ่ตกต่างของผูค้นและสงัคม ใน
อาเซยีน 

3.ฝึกฝนและพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
3.1 สง่การบา้น (สง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายได)้ 

4.จรยิธรรม 
มนี ้าใจ, ความซื่อสตัย,์ ขยนั, ประหยดั, มวีนิยั, สามคัค,ี 
สภุาพ, อดทน 

5.  สนุทรยี 
6.ลงมอืท าเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

6.1 ตอ้งสรา้งงานต่างๆเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
7.มจีติวจิารณญาณทีส่ามารถแยกแยะสิง่ทีด่แีละไม่ด ีเพื่อ
น าไปใชไ้ด ้
8.    ความเสมอภาค 
9.    ความยตุธิรรม 
10.   การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตแิละมคีวามสขุ 
 
 
 
 
 



11 
 

ช่วงชัน้ ทกัษะชีวิต ทกัษะอำชีพ องคค์วำมรู ้ กระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำรำ่งกำยและจิตใจ 
ม. 1-3 1. คดิสรา้งสรรคน์วตักรรม 

1.1 เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
2. คดิวพิากษแ์ละการแกป้ญัหา 

2.1 คดิวพิากษแ์ละแกป้ญัหาของตนเอง
และสงัคมทีม่คีวามหลากหลายได ้

3. การสือ่สารและท างานเป็นทมี 
โดยใชภ้าษาต่างประเทศและอาเซยีน 
ตลอดจนสามารถท างานร่วมกบัผูค้นใน
อาเซยีนได ้

4. ความยดืหยุ่นและสามารถปรบัตวัได ้กบั
ทุกสิง่แวดลอ้ม 

5.ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม
(ยอมรบัความแตกต่างและอยู่ร่วมกนัได ้สนัติ
สขุ) 

1. หตัถกรรมและคหกรรม 
    ตดัเยบ็, ทอผา้, บาตกิ 
2. เทคโนโลย ี(สรา้งสรรค์
ชิน้งานและใช ้โปรแกรม
มลัตมิเีดยีได)้ 
3. เกษตรกรรม 
(ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่
ทางการเกษตร) 
4. งานช่าง 
5. สถาปตัยกรรมและการ
ออกแบบ 
6. วศิวกรรม 
7.ผูป้ระกอบการ 
8. งานบรกิาร 
9. ขา้ราชการและพนกังาน 
** เน้นทกัษะการสือ่สารทีเ่ป็น 
ทางการไดอ้ย่างคล่องแคล่วและ
ทกัษะส านกังาน 
10. เศรษฐกจิพอเพยีง 

วชิาการ 
1. ประวตัศิาสตร,์ ภูมศิาสตร,์ 
พลเมอืงด,ี เศรษฐศาสตร ์ 
2. การใชภ้าษา (ภาษา- 
อาเซยีน 3 ภาษา) 
3. คณิตศาสตร ์(การน าไปใช)้ 
4. สขุภาพ 
 
 

1.ภูมใิจในความเป็นไทย- อาเซยีน 
1.1 ภูมใิจในการแต่งกายเป็นไทย-อาเซยีน 
1.2 รูจ้กัประเพณีไทยในชวีติประจ าวนั-อาเซยีน 

(อาหาร,การละเล่น,เทศกาลวนัส าคญัของอาเซยีน) 
2.เคารพความคดิทีแ่ตกต่าง 

2.1 เขา้ใจความคดิทีแ่ตกต่างของผูค้นและสงัคม ใน
อาเซยีน 

3.ฝึกฝนและพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
3.1 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
3.2 การใชส้นุทรภีาพเพื่อพฒันาร่างกายและจติใจ 

4.จรยิธรรม 
มนี ้าใจ, ความซื่อสตัย,์ ขยนั, ประหยดั, มวีนิยั, สามคัค,ี 
สภุาพ, อดทน 

5. สนุทรยีะ 
6.ลงมอืท าเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

6.1 ตอ้งสรา้งงานต่างๆเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
7.มจีติวจิารณญาณทีส่ามารถแยกแยะสิง่ทีด่แีละไม่ด ีเพื่อ
น าไปใชไ้ด ้
8. ความเสมอภาค 
9. ความยุตธิรรม 
10. การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตแิละมคีวามสขุ 
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ช่วงชัน้ ทกัษะชีวิต ทกัษะอำชีพ องคค์วำมรู ้ กระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำรำ่งกำยและจิตใจ 
ม. 4-6 1. คดิสรา้งสรรคน์วตักรรม 

เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมตลอดจนประเทศชาติ
และภูมภิาคอาเซยีน 
2. คดิวพิากษแ์ละการแกป้ญัหา 
คดิวพิากษแ์ละแกป้ญัหาของสงัคมและ
อาเซยีนได ้
3. การสือ่สารและท างานเป็นทมีโดยใช ้

ภาษาต่างประเทศและอาเซยีนตลอดจน
ภาษาในภมูภิาคเอเชยีอาคเนยไ์ด ้

4. ความยดืหยุ่นและสามารถปรบัตวักบั
ภูมภิาคและผูค้นในอาเซยีนได ้

5.ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม
ในภูมภิาคอาเซยีนและนอกเหนอืจากอาเซยีน
ได ้

1. หตัถกรรมและคหกรรม 
    ตดัเยบ็, ทอผา้, บาตกิ 
2.เทคโนโลย ี
(สรา้งสรรคช์ิน้งานและใช ้
โปรแกรมมลัตมิเีดยีในระดบัที ่
ยากขึน้ได)้ 
3. เกษตรกรรม 
(ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่
ทางการเกษตรทีย่ากขึน้) 
4. งานช่าง 
5. สถาปตัยกรรม และการ
ออกแบบ 
6. วศิวกรรม 
7.ผูป้ระกอบการ 
8. งานบรกิาร 
9. ขา้ราชการและพนกังาน 
** เน้นทกัษะการสือ่สารทีเ่ป็น 
ทางการไดอ้ย่างคล่องแคล่วและ
ทกัษะส านกังาน 
10. เศรษฐกจิพอเพยีง 

วชิาการ 
1. ประวตัศิาสตร,์ ภูมศิาสตร,์ 
พลเมอืงด,ี เศรษฐศาสตร ์ 
2. การใชภ้าษา (ภาษา- 
อาเซยีน 3 ภาษา) 
3. คณิตศาสตร ์(การน าไปใช้
และการคดิประยุกตใ์ช)้ 
4. สขุภาพและจติวทิยา 
 

1.ภูมใิจในความเป็นไทย- อาเซยีน 
1.1 ภูมใิจในการแต่งกายเป็นไทย-อาเซยีน 
1.2 รูจ้กัประเพณีไทยในชวีติประจ าวนั-อาเซยีน 

อาหาร ของอาเซยีน 
การละเล่น ของอาเซยีน 
เทศกาลวนัส าคญั ของอาเซยีน 

2.เคารพความคดิทีแ่ตกต่าง 
2.1 เขา้ใจความคดิทีแ่ตกต่างของผูค้นและสงัคม ใน
อาเซยีนและโลก 

3.ฝึกฝนและพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
3.1 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

4.จรยิธรรม 
มนี ้าใจ, ความซื่อสตัย,์ ขยนั, ประหยดั, มวีนิยั, สามคัค,ี 
สภุาพ, อดทน 

5. สนุทรยี 
6.ลงมอืท าเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

6.1 ตอ้งสรา้งงานต่างๆเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
7.มจีติวจิารณญาณทีส่ามารถแยกแยะสิง่ทีด่แีละไม่ด ีเพื่อ
น าไปใชไ้ด ้
8. ความเสมอภาค 
9. ความยุตธิรรม 
10. การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตแิละมคีวามสขุ 



13 
 

 
หลงัจากนัน้จงึมาระบุคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ในแต่ละช่วงชัน้ โดยต้องพจิารณาร่วมกบั

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต์(ทศินา แขมมณี, 2555) ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัของเดก็
ในแต่ละช่วงวยัไดด้งันี้ 

1. เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี อยู่ในขัน้การพฒันาประสาทรบัรูแ้ละการเคลื่อนไหว(Sensori-Motor 
Stage) เดก็จะพฒันาการเคลื่อนไหวเป็นส าคญั เช่น การไขว่คว้า การเคลื่อนไหว การมอง การดู เด็ก
สามารถแก้ปญัหาได้แบบลองผดิลองถูก แต่ไม่สามารถอธบิายออกมาเป็นค าพูด เดก็ต้องมปีฏสิมัพนัธ์
กบัสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเอง ซึง่ส าคญัต่อพฒันาการดา้นสตปิญัญาและความคดิ เดก็จะฝึกการประสานงาน
ระหว่างกลา้มเนื้อมอืกบัสายตา และเรยีนรูจ้ากการท าซ ้าและเลยีนแบบ 

2. เดก็อายุ 2-7 ปี อยู่ในขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Preoperational Stage) แบ่งออกเป็นสองขัน้
ยอ่ย คอื  

 ขัน้ก่อนเกดิสงักปั(Preconceptual Stage) เป็นพฒันาการของเดก็อายุ 2-4 ปี เป็นขัน้
ทีเ่ดก็เริม่มเีหตุผลเบือ้งต้น สามารถจะโยงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หรอืมากกว่ามา
เป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวยันี้ยงัมขีอบเขตจ ากัดอยู่ เพราะเด็กยงัคงยดึ
ตนเองเป็นศูนย์กลาง คอืถือความคดิตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่เห็นเหตุผลของผู้อื่น ความคิดและ
เหตุผลของเดก็วยันี้ จงึไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจรงินัก นอกจากนี้ความเขา้ใจต่อสิง่ต่างๆ ยงัคงอยู่
ในระดบัเบื้องต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิง 2 คน ชื่อเหมอืนกัน จะมทีุกอย่างเหมอืนกันหมด แสดงว่า
ความคดิรวบยอดของเดก็วยัน้ียงัไมพ่ฒันาเตม็ที ่แต่พฒันาการทางภาษาของเดก็เจรญิรวดเรว็มาก 

 ขัน้การคิดแบบญาณหยัง่รู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล)Intuitive Thought) เป็นขัน้
พฒันาการของเดก็ อาย ุ4-7 ปี ขัน้นี้เดก็จะเกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รวมตวัดขีึน้ รูจ้กัแยก
ประเภทและแยกชิน้ส่วนของวตัถุ เขา้ใจความหมายของจ านวนเลข เริม่มพีฒันาการเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ 
แต่ไม่แจ่มชดันัก สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าไดโ้ดยไม่คดิเตรยีมล่วงหน้าไวก่้อน รูจ้กัน าความรูใ้นสิง่
หน่ึงไปอธบิายหรอืแก้ปญัหาอื่นและสามารถน าเหตุผลทัว่ๆ ไปมาสรุปแกป้ญัหา โดยไม่วเิคราะหอ์ย่างถี่
ถว้นเสยีก่อนการคดิหาเหตุผลของเดก็ยงัขึน้อยูก่บัสิง่ทีต่นรบัรู ้หรอืสมัผสัจากภายนอก  

3. ขัน้ปฏบิตัิการคดิด้านรูปธรรม(Concrete Operation Stage) ขัน้นี้จะเริม่จากอายุ 7-11 ปี 
พฒันาการทางดา้นสตปิญัญาและความคดิของเดก็วยัน้ีสามารถสรา้งกฎเกณฑแ์ละตัง้เกณฑใ์นการแบ่ง
สิง่แวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เดก็วยัน้ีสามารถที่จะเขา้ใจเหตุผล รูจ้กัการแก้ปญัหาสิง่ต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมได้ สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกบัเรื่องความคงตวัของสิง่ต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่าของแขง็หรอื
ของเหลวจ านวนหนึ่งแมว้่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยงัมนี ้าหนัก หรอืปรมิาตรเท่าเดมิ สามารถที่จะเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลกัษณะเด่นของเด็กวยันี้คอื ความสามารถในการคดิย้อนกลบั 
นอกจากนัน้ความสามารถในการจ าของเดก็ในช่วงนี้มปีระสทิธภิาพขึ้น สามารถจดักลุ่มหรอืจดัการได้
อยา่งสมบรูณ์ สามารถสนทนากบับุคคลอื่นและเขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นไดด้ ี
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4. ขัน้ปฏบิตักิารคดิด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริม่จากอายุ 11-15 ปี 
ในขัน้น้ีพฒันาการทางสตปิญัญาและความคดิของเดก็วยัน้ีเป็นขัน้สุดยอด คอืเดก็ในวยัน้ีจะเริม่คดิแบบ
ผู้ใหญ่ ความคดิแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มอียู ่
สามารถที่จะคดิแบบนักวทิยาศาสตร ์สามารถที่จะตัง้สมมุตฐิานและทฤษฎี และเห็นว่าความเป็นจรงิที่
เหน็ดว้ยการรบัรูท้ีส่ าคญัเท่ากบัความคดิกบัสิง่ทีอ่าจจะเป็นไปได ้เดก็วยัน้ีมคีวามคดินอกเหนือไปกว่าสิง่
ปจัจุบนั สนใจทีจ่ะสรา้งทฤษฎเีกี่ยวกบัทุกสิง่ทุกอย่างและมคีวามพอใจทีจ่ะคดิพจิารณาเกี่ยวกบัสิง่ทีไ่ม่มี
ตวัตน หรอืสิง่ที่เป็นนามธรรมพฒันาการทางการรูค้ดิของเดก็ในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชวีติ ซึ่งเพยีเจต ์
ได้ศกึษาไว้เป็นประสบการณ์ ส าคญัที่เดก็ควรได้รบัการส่งเสรมิ ม ี6 ขัน้ ได้แก่ (1) ขัน้ความรูแ้ตกต่าง 
(Absolute Differences) เด็กเริ่มรบัรู้ในความแตกต่างของสิ่งของที่มองเห็น  (2)ขัน้รู้สิ่งตรงกันข้าม 
(Opposition) ขัน้นี้เดก็รูว้่าของต่างๆ มลีกัษณะตรงกนัขา้มเป็น 2 ด้าน เช่น ม-ีไม่ม ีใหญ่-เลก็ (3) ขัน้รู้
หลายระดบั  ( Discrete Degree) เดก็เริม่รูจ้กัคดิสิง่ทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่างปลายสุดสอง
ปลาย เช่น ปานกลาง น้อย (4) ขัน้ความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกบั
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เช่น บอกถึงความเจรญิเติบโตของต้นไม้ (5) ขัน้รู้ผลของการกระท า 
(Function) ในขัน้นี้เด็กจะเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของการเปลี่ยนแปลง (6) ขัน้การทดแทนอย่างลงตัว 
(Exact Compensation) เดก็จะรูว้่าการกระท าให้ของสิง่หนึ่งเปลี่ยนแปลงย่อมมผีลต่ออีกสิง่หนึ่งอย่าง
ทดัเทยีมกนั 

จากการศกึษาวจิยักรอบแนวคดิเพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จากASEAN 
Curriculum Sourcebook (UnitedStatesAgencyforInternationalDevelopment , 2012) ทกัษะแห่ง
ศตวรรษที่ 12 (BellancaandBrandt, 1020) หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2544 หลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) จติแห่งอนาคต (Gardner, 1008) และทฤษฎี
พฒันาการทางสติปญัญาของเพียเจต์ (ทศินาแขมมณี, 2555) สามารถน าเสนอออกมาเป็นแผนภาพ
บุคคลแห่งศตวรรษที ่21 ไดด้งันี้ 
 

 
ภำพท่ี 1 แผนภาพบุคคลแห่งศตวรรษที ่21 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงรายละเอยีดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21 
 
ช่วงชัน้ คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเดก็และเยำวชนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 
ประถมศกึษาปีที ่1-3 
 

 แยกแยะเรือ่งราวและองคค์วามรูพ้ืน้ฐานไดอ้ย่างมเีหตุและผล 
 น าความคดิไปใชอ้ธบิาย สื่อสารความตอ้งการของตนเองได้ 
 อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข 
 แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้
 มวีจิารณญาณ เขา้ใจสิง่ทีค่วรปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 มทีกัษะการเรยีนรู ้
 ความเป็นไทย 

ประถมศกึษาปีที ่4-6  แยกแยะเรือ่งราวและองคค์วามรูพ้ืน้ฐานไดอ้ย่างมเีหตุและผล 
 น าความคดิไปใชอ้ธบิาย สื่อสารความตอ้งการของตนเองได้ 
 อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข 
 แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้
 มวีจิารณญาณ เขา้ใจสิง่ทีค่วรปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 มทีกัษะการเรยีนรู ้
 ความเป็นไทย 

ทกัษะท่ีเพ่ิมเติม 

 มทีกัษะกระบวนการเรยีนรูท้ีด่พีอทีจ่ะประยกุตใ์ชค้วามรู ้
 น าความรูม้าประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวตักรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหา 
 มคีุณธรรม จรยิธรรม 
 เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 
 มทีกัษะการสื่อสาร 
 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาและการคดิเชงิวพิากษ์ 
 เขา้ใจคนต่างประเพณแีละวฒันธรรมในภูมภิาคและอาเซยีน 
 หาความชอบและความถนัดด้านอาชพีของตนเองเพื่อน าไปประกอบ

อาชพีและหาแนวทางการศกึษาต่อ 
 มนิีสยัใฝเ่รยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 มวีจิารณญาณในการใชช้วีติ 
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ช่วงชัน้ คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเดก็และเยำวชนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 
มธัยมศกึษาปีที ่1-3  แยกแยะเรือ่งราวและองคค์วามรูพ้ืน้ฐานไดอ้ย่างมเีหตุและผล 

 น าความคดิไปใชอ้ธบิาย สื่อสารความตอ้งการของตนเองได้ 
 อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุข 
 แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้
 มวีจิารณญาณ เขา้ใจสิง่ทีค่วรปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 มทีกัษะการเรยีนรู ้
 มทีกัษะกระบวนการเรยีนรูท้ีด่พีอทีจ่ะประยกุตใ์ชค้วามรู ้
 น าความรูม้าประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวตักรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหา 
 มคีุณธรรม จรยิธรรม 
 เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 
 มทีกัษะการสื่อสาร 
 เขา้ใจคนต่างประเพณแีละวฒันธรรมในภูมภิาคและอาเซยีน 
 หาความชอบและความถนัดด้านอาชพีของตนเองเพื่อน าไปประกอบ

อาชพีและหาแนวทางการศกึษาต่อ 
 มนีสิยัใฝเ่รยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 มวีจิารณญาณในการใชช้วีติ 
 ความเป็นไทย 

ทกัษะท่ีเพ่ิมเติม 

 มคีวามรูเ้ชงิการประยุกต์ใช้และการคดิวเิคราะห์และสงัเคราะห์อย่าง 
เชีย่วชาญ 

 สื่อสารภาษาต่างๆในภมูภิาคและอาเซยีนไดอ้ย่างน้อย 3 ภาษา 
 สามารถท างานกบัผูอ้ื่นได ้เคารพผูอ้ื่น 
 มคีวามคดิเชงิวพิากษ์และสามารถวเิคราะห์ความคดิและความช านาญ

ของตนเองได ้
 สามารถปรบัเปลี่ยนความคดิ ทศันคต ิและมุมมองการใช้ชวีติอย่างมี

จรยิธรรม 
 มสีุนทรยีภาพในการด าเนินชวีติ 
 มวีจิารณญาณต่อสิง่ต่างๆทัง้สิง่ทีด่แีละไมด่ ี
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ช่วงชัน้ คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเดก็และเยำวชนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 
มธัยมศกึษาปีที ่1-3  สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองจนมคีวามช านาญในสิ่งที่ตนเองรกัและมี

ความสุขในการใชช้วีติ 
 มคีวามช านาญดา้นองคค์วามรูท้ี่จะน าไปใช้ต่อยอดในการศกึษาต่อทัง้ 

สายสามญัและสายอาชพี 
 มทีกัษะอาชพีต่างๆ เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีอย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม 
 
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 

 
ทกัษะท่ีเพ่ิมเติม 

 มคีวามรูเ้ชงิการประยุกต์ใช้และการคดิวเิคราะห์และสงัเคราะห์อย่าง 
เชีย่วชาญในสายการเรยีนรูข้องตน 

 วางแผนและคดิอยา่งมเีหตุผลเชงินามธรรม เชื่อมโยงสิง่ต่างๆไดอ้ย่าง
ช านาญ 

 การมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการใชอ้งคค์วามรู ้
 สื่อสารกบัผู้คนได้อย่างเขา้ใจทัง้ในภูมภิาคและต่างภูมภิาค ที่มคีวาม

ซบัซอ้นทางความคดิ ประเพณ ีและวฒันธรรม 
 เคารพและเขา้ใจความต่างของผูค้น 
 น าความรูไ้ปพฒันาและสรา้งนวตักรรมเพื่อตนเองและผู้อื่น 
 คดิแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ 
 น าทกัษะต่างๆไปต่อยอดองคค์วามรูใ้นระดบัสงู 
 มวีจิารณญาณในเรื่องราวต่างๆทีเ่ขา้มา และตดัสนิใจอย่างมคีุณธรรม 

จรยิธรรม 
 ใชช้วีติอยา่งมคีวามสุขต่อสถานการณ์และบรบิทต่างๆในชวีติ 
 ความเป็นไทย 
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จากกระบวนการดงักล่าวขา้งต้นนัน้สรุปได้เป็นกรอบการวจิยัเรื่องนี้ได้การพฒันาคุณลกัษณะ

และสมรรถนะอนัพงึประสงค์ของเดก็และเยาวชนไทยแห่งศตวรรษที่  21 นัน้ผ่านกระบวนการเรื่อยนรู้
อย่างเป็นระบบและส่งต่อทักษะต่าง ๆในแต่ละช่วงชัน้อย่างต่อเน่ืองที่เปรยีบเสมือนฟนัเฟืองที่จะ
ขบัเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษที่  21  ต้อง
ประสานกนัระหว่างฝา่ยบรหิารและครผููส้อน ดงัน้ี 

1. ส่วนของผูบ้รหิาร ตอ้งมกีระบวนการทีด่ ีและมหีลกัสตูรทีพ่รอ้มน าไปสู่บุคคลแห่ง 
ศตวรรษที ่21 ตลอดจนมกีระบวนการประเมนิผลทีเ่ทีย่งตรงและมคีวามเชื่อมัน่ มกีารจดัสิง่แวดลอ้มีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูแ้ละสุดท้ายต้องมกีารอบรมครูให้มคีวามพรอ้มที่สรา้งบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 โดยสรุป
ดงันี้ 
 
Process Curriculum Evaluation Learning Environment Teacher training 
 

2. ครผููส้อนตอ้งมคีวามเขา้ใจคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเดก็และเยาวชนศตวรรษที่ 21 
ตามกรอบการวจิยัน้ี ดงัตารางที ่ 
  
ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะ
ชีวิต 

Knowledge 

ควำมรู ้
Process 

for 
Physical 

and 
Mental 

กระบวนกำร
เรียนรู้เพ่ือ
พฒันำ

ร่ำงกำยและ
จิตใจ 

Professiona
l skills 

ทกัษะอำชีพ 

ตวับ่งช้ี 

ช่วงชัน้ท่ี 1  Interpers
onal 
ความสมั 
พนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

Learn 
how to 
learn 
การ
เรยีนรู้
เพื่อการ
เรยีนรู ้

Self 
discipline 
วิ นั ย ใ น
ตนเอง 

Hand 
skills 
ทักษะการ
ใชม้อื 

•แยกแยะเรื่องราวและองค์ความรู้พื้นฐานได้
อย่างมเีหตุและผล 
•น าความคิดไปใช้อธิบายสื่ อสารความ
ตอ้งการของตนเองได ้
•อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสขุ 
•แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้
•มีวิจารณญาณเข้าใจสิง่ที่ควรปฏิบัติและไม่
ควรปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
•มทีกัษะการเรยีนรู ้
•ความเป็นไทย 
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชวีติ 
Knowledge 

ความรู ้
Process 

for 
Physical 

and 
Mental 

กระบวนกา
รเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันา

ร่างกายและ
จติใจ 

 

Professional 
skills 

ทกัษะ
อาชพี 

ตวับ่งช้ี 

ช่วงชัน้ท่ี 2 Self- 
Utilization 

การเข้าใจ
ตนเอง 

Literacy 
& 
Logical 
ความสาม
ารถใน
การอ่าน
ออกเขยีน
ไดแ้ละ
ตรรกะ
ต่าง ๆ 

Systcmatic 
thinking 

การคดิ
อย่างเป็น
ระบบและมี
เหตุผล 

Working 
Skills 
ทกัษะการ
ท างาน
เบือ้งตน้ 

•มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ ดีพอที่จะ
ประยุกตใ์ชค้วามรู ้
•น าความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์
เพื่ อให้เกิดนวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหา 
•มคีุณธรรมจรยิธรรม 
•เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 
•มทีกัษะการสือ่สาร 
•มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาและการคดิ
เชงิวพิากษ์ 
•เข้าใจคนต่างประเพณีและวัฒนธรรมใน
ภูมภิาคและอาเซยีน 
•หาความชอบและความถนดัดา้นอาชพี 
 

ช่วงชัน้ท่ี 3 Flexibility 

มคีวาม
ยดืหยุ่น 

Application 
Academic 
for Asean 
life 

การ
ประยุกต ์
ใชแ้ละ
การเขา้ใจ
ผูค้นใน
อาเซยีน 

Pubic 
minded 
การมจีติ
สาธารณะ 

Mangering 
Skills 

มทีกัษะการ
บรหิาร 

•มีความรู้เชิงการประยุกต์ ใช้และการคิด
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ย่างเชีย่วชาญ 
•สื่อสารภาษาต่างๆในภูมภิาคและอาเซยีนได้
อย่างน้อย 3 ภาษา 
•สามารถท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้คารพผูอ้ื่น 
•มคีวามคดิเชงิวพิากษ์และสามารถวเิคราะห์
ความคดิและความช านาญของตนเองได ้
•มีสามารถปรบัเปลี่ยนความคิดทศันคติและ
มุมมองการใชช้วีติอย่างมจีรยิธรรม 
•มสีนุทรยีภาพในการด าเนินชวีติ 
•มวีจิารณญาณต่อสิง่ต่างๆทัง้สิง่ทีด่แีละไม่ด ี
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชวีติ 
Knowledge 

ความรู ้
Process 

for 
Physical 

and 
Mental 

กระบวนกา
รเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันา

ร่างกายและ
จติใจ 

 

Professional 
skills 

ทกัษะ
อาชพี 

ตวับ่งช้ี 

ช่วงชัน้ท่ี 4 Innovator 
เป็นนวตักร 

Multidisci
plinary 
มคีวามรู้
แบบ     
สหวชิาชพี 

Cross 
cultural 
การเขา้ใจ
การขา้ม
วฒันธรรม 

Coperate 
with 
Sufficiency 
Eco 

การใชช้วีติ
โดยน า
ปรชัญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงไป
ใช ้

•ความรู้ เชิงการประยุกต์ ใช้และการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญใน
สายการเรยีนรูข้องตน 
•วางแผนและคดิอย่างมเีหตุผลเชงินามธรรม
เชื่อมโยงสิง่ต่างๆไดอ้ย่างช านาญ 
•การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้องค์
ความรู ้
•สื่อสารกบัผู้คนได้อย่างเข้าใจทัง้ในภูมิภาค
และต่ างภู มิภ าคที่ มีค วามซับซ้อนทาง
ความคดิประเพณีและวฒันธรรม 
•สื่อสารกบัผู้คนได้อย่างเข้าใจทัง้ในภูมิภาค
และต่ างภู มิภ าคที่ มีค วามซับซ้อนทาง
ความคดิประเพณีและวฒันธรรม 
•เคารพและเขา้ใจความต่างของผูค้น 
•น าความรูไ้ปพฒันาและสร้างนวตักรรมเพื่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 
•คิ ด แ ก้ ป ัญ ห า ที่ ซั บ ซ้ อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
วจิารณญาณ 
•น าทักษะต่างๆไปต่อยอดองค์ความรู้ใน
ระดบัสงู 
•มวีจิารณญาณในเรื่องราวต่างๆที่เขา้มาและ
ตดัสนิใจอย่างมคีุณธรรมจรยิธรรม 
•ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อสถานการณ์และ
บรบิทต่างๆในชวีติ 
•ความเป็นไทยและน าไปปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
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จากกรอบแนวคดิดงักล่าวนัน้ต้องผ่านกระบวนการเรยีนการสอนที่สอดรบัและครูผู้สอนต้องมี

ความรูแ้ละเขา้ใจอย่างยิง่ และสิง่ส าคญัต้องมเีครื่องมอืเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของคุณคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องเดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21 ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2 กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเดก็และเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21 

 
รปูแบบและแนวคิดกำรสร้ำงคู่มือครท่ีูสอดคล้องกบักำรจดักำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 เมื่อไดก้รอบแนวคดิจากการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิต่าง ๆ โดยไดเ้ป็นปรชัญาขา้งต้นตลอดจน
ไดข้อ้เสนอแนะจากเครอืข่ายครสูอนดจี านวน  40 คน ผลการประชุมปฏบิตักิารเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ 
(Public Hearing) เพื่อน าไปพฒันาชุดเครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้วจิยัได้ออกแบบ
และสรา้งเครื่องมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ของเดก็และเยาวชนไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่
ประชาคมอาเซยีน  โดยชุดเครื่องมอืดงักล่าวเป็นชุดเครื่องมอืที่ช่วยส่งเสรมิครใูนการออกแบบการสอน
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
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ภำพท่ี 3  กระเป๋าชุดเครือ่งมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

 
โดยกระเป๋าชุดเครื่องมอืมโีครงสรา้งหลกัสูตรซึ่งเน้นทกัษะที่ส าคญัต่อการพฒันานักเรยีนเพื่อ

เตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนและเป็นบุคคลอนัพงึประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยที่ครู
ผูใ้ชส้ามารถน าเครื่องมอืน้ี ไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบับรบิทของทอ้งถิน่ โดยจะสรา้งเป็นกระเป๋าชุดเครือ่งมอืซึง่
ภายในประกอบดว้ย 
 

 4.3.1. คู่มือครเูสริมสร้ำงทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 12 

 คู่มอืครูซึ่งมแีนวคดิของโครงการการพฒันาเครื่องมอืเสรมิสร้างทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
เดก็และเยาวชนไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน พรอ้มแผ่นวดีทีศัน์สื่อการเรยีนรูเ้กี่ยวกบั
การจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยตวัอย่าง การจดัการเรยีนรู ้เรื่อง “ภาษาและวฒันธรรม
อาเซียน ตอน ปฏิบัติการตามล่าหาบาย ” เนื่ องจากภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะเข้ามาพร้อม
ประชาคมอาเซยีนและเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ ในตวัอย่างนี้จงึเป็นการศกึษาเริม่ต้นจากค าศพัท์คอืค าว่า 
“บาย” ซึ่งเป็นภาษาเขมร แปลว่า “ข้าว” โดยภายในคู่มอืจะอธบิายเรื่องการบูรณาการเรื่องขา้วกบัวชิา
ต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งในบรรณานุกรม 
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 4.3.2. แบบฟอรม์กำรจดักำรเรียนรู้ (Template) ซ่ึงประกอบด้วย 

  4.3.2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของครูต่อการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้  คอื การประเมนิตนเองของครทูีจ่ะเป็นผูอ้ านวยความสะดวก
ว่ามคีวามพรอ้มหรอืไม ่ทีจ่ะสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้
  4.3.2.2 แบบฟอรม์จดหมายต่างๆ คอื จดหมายเพื่อขออนุญาตผู้ปกครอง จดหมายขอ
อนุญาตผู้อ านวยการโรงเรยีน จดหมายเพื่อขออนุญาตเข้าดูสถานที่ และจดหมายขอความอนุเคราะห์
วทิยากร แบบฟอรม์จดหมายนี้มไีวเ้พื่อความสะดวกและรวดเรว็การออกนอกสถานทีแ่ละการอนุเคราะห์
เรือ่งต่าง ๆ   
  4.3.2.3 แบบฟอรม์คู่มอืนกัส ารวจ คอื การออกแบบการส ารวจของผูเ้รยีนในรปูแบบต่าง 
ๆ เพื่อฝึกการออกแบบการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
  4.3.2.4 แบบสอบถาม เตรยีมความพรอ้มก่อนส ารวจชุมชน คอื ขอ้ค าถามเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนทีจ่ะออกส ารวจชุมชนเพื่อสรา้งความเขา้ใจและมจีดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ว่มกนั 
  4.3.2.5 แบบบนัทกึความรู ้การส ารวจชุมชน คอื แบบการเขยีนบนัทกึความรูใ้นชุมชน
เพื่อฝึกการสงัเกตคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละการเขยีนสื่อสาร 
  4.3.2.6 แบบฟอรม์ส าหรบัการเขยีนแผนผงัมโนทศัน์   คอื แบบการเขยีนภาพความคดิ
จากสิง่ทีไ่ดส้ ารวจพบเหน็และฝึกเชื่อมโยงความคดิ ท าใหเ้กดิการคดิอย่างเป็นระบบ 
  4.3.2.7 แบบฟอรม์ตารางสรุปความคดิเหน็ของตนเอง คอื แบบฝึกการสรุปความคดิเหน็
ของตนเอง โดยการเขยีน อธบิายความดว้ยเหตุผล 
  4.3.2.8 แบบฟอรม์ตารางสรุปความคดิเหน็ของกลุ่ม คอื แบบฝึกการสรุปความคดิเห็น
ของผูอ้ื่นโดยการฟงัจบัประเดน็ การเขยีนและการพูด ฝึกการรบัฟงัผูอ้ื่นและการแสดงความคดิเหน็อย่าง
เป็นกลัยาณมติร 
  4.3.2.9 แบบฟอรม์ตารางบนัทกึการแบ่งหวัขอ้การเรยีนรูก้บัสาระวชิาต่างๆ คอื แบบ
การแสดงคดิเหน็เชื่อมโยงเนื้อหาและฝึกการบรูณาการวชิาและเนื้อหาทีส่นใจ โดยฝึกการคดิอย่างมแีบบ
แผนและฝึกคดิกระบวนการสรา้งสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ 
 
  4.3.2.10 แบบฟอร์มตารางบนัทึกการจดัการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรยีนคือ 
แบบแสดงความคดิเหน็ที่ครกูบันักเรยีนได้แสดงความคดิเหน็ร่วมกนัเพื่อออกการเรยีนการสอนโดยให้
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็เน้น ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  4.3.2.11 แบบฟอรม์บนัทกึความรู ้ )ส าหรบัแต่ละหวัขอ้ทีเ่รยีนรู้(  คอื แบบการเขยีนสรุป
ความรูจ้ากการส ารวจและแหล่งความรูต่้างๆ เพื่อฝึกการเขยีนและการท าความเขา้ใจเนื้อหาวชิาต่าง ๆ 
  4.3.2.12 แบบฟอร์มใบงาน )ครูมอบหมายให้นักเรยีน(  คือ ใบงานที่ครูออกแบบให้
นกัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัแิละลงมอืท า เพื่อเกดิทกัษะและความช านาญ อกีทัง้สรา้งความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
  4.3.2.13 สมุดจดบนัทกึการไปเรยีนรูน้อกห้องเรยีน (Field Trip Book) คอื สมุดบนัทกึ
การเรยีนรูเ้มือ่ออกไปทศันศกึษาหรอืเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
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  4.3.2.14 แบบฟอรม์ประเมนิตนเองของนักเรยีนคอื แบบการเขยีนประเมนิตนเองด้าน
ต่าง ๆ เพื่อฝึกกระบวนการพฒันาดา้นจติใจและจรยิธรรม การคดิวเิคราะหแ์ละหาแนวทางพฒันาตนเอง
ดา้น ความรูแ้ละทกัษะชวีติ เพื่อการเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น และน าไปใชใ้นชวีติและการท างานในอนาคต 
  4.3.2.15 แบบฟอรม์บนัทกึสิง่ที่ได้เรยีนรูแ้ละการต่อยอดองค์ความรูค้อื แบบการสรุป
ความคิดและการตกตะกอนทางความคิดที่ได้จากการเรยีนรู้และฝึกการคิดต่อยอดองค์ความรู้ที่จะ
น าไปใชใ้นอนาคตได ้เช่น การประกอบอาชพี การสรา้งนวตักรรม การศกึษาวจิยัแบบงา่ย ๆ เป็นตน้ 
  4.3.2.16 แบบฟอรม์ตวัอย่าง ดว้ยตวัอย่างการจดัการเรยีนรู้เรื่อง “ภาษาและวฒันธรรม
อาเซยีน ตอน ปฏบิตักิารตามล่าหา บาย” พรอ้มหนังสอือาเซยีนศกึษาคอื ตวัอย่างการจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่21เรื่อง  “ขา้ว ”ทีป่ระกอบดว้ยเรื่องความเป็นมาของขา้วโดยการ

ทดสอบทางวทิยาศาสตร ์ความเชื่อและวฒันธรรม ทีป่ระกอบดว้ยประเพณกีารท าขวญัขา้ว การรอ้งเพลง
เกี่ยวข้าว อาหารในอาเซยีนเศรษฐกิจพอเพยีง  และการน าความรูเ้รื่องข้าวมาผลติเป็นนวตักรรมและ
ประกอบอาชพี โดยการท าน ้าขา้วกลอ้ง 
  4.3.2.17 แผ่นดวีดีหีนงัสอือเิลค็ทรอนิค 5,000 เล่ม คอื แหล่งขอ้มลูเพื่อการศกึษาเรยีนรู้
ในเนื้อหาวชิาต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการหาขอ้มลูในการศกึษาและอ้างองิเพื่อสรา้งใบความรูข้องครู
หรอืท ารายงานของนกัเรยีน ดงัภาพ 

 
ภำพท่ี 4 หน้าจอแสดงหนงัสอือเิลค็ทรอนิค 

 
  4.3.2.18 แผ่นดีวีดี e-Learning ประกอบด้วย 200บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 
โปรแกรมช่วยสอนในวชิาต่าง ๆ เพื่อให้ความสะดวกต่อครูและให้นักเรยีนได้ศึกษาความรูด้้วยตนเอง
อยา่งสนุกสนาน ดงัภาพ 
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ภำพท่ี 5 หน้าจอแสดง e-Learning 
 

 
  4.3.2.19 แผ่นดวีดีตีวัอย่างการทดลองวทิยาศาสตร์ คอื วดีทิศัน์ในการท าการทดลอง
วทิยาศาตรเ์พื่อเป็นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ดงัภาพ 
 

 
 

ภำพท่ี 6 แสดงหน้าจอตวัอยา่งการทดลองวทิยาศาสตร์ 
  4.3.2.20 แผ่นดวีดีคีลงัขอ้สอบ ทุกกลุ่มสาระ 500 ชุด คอื ขอ้สอบวชิาต่าง ๆ เพื่อใหท้ า
เป็นแบบทดสอบความรู้ในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และได้ท าแบบฝึกการท า
แบบทดสอบ ดงัภาพ 
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ภำพท่ี 7 แสดงหน้าจอคลงัขอ้สอบ 

 
  4.3.2.21 แผ่นซีดีโปรแกรมสแคลช (Scratch) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ส าหรบัสรา้งภาพการต์ูนเคลื่อนไหวเพื่อการน าเสนอ โดยโปรแกรมนี้ถูกสรา้งขึน้ภายใต้แนวคดิทีมุ่่งเน้น
การพฒันาระบบสมองในระหว่างการใชง้านโปรแกรม ใหผู้ใ้ชง้านไดฝึ้กการคดิอยา่งเป็นระบบดงัภาพ 
 

 
ภำพท่ี 8 แสดงหน้าจอโปรแกรมสแคลช 

 
  4.3.2.22 แผ่นซดีโีปรแกรมฟรมีายด์ คอื โปรแกรมทีอ่ านวยความสะดวกในการสรา้งผงั
มโนทศัน์หรอื Mind Map จากการระดมสมองระหว่างคุณครูและผู้เรยีน เพื่อใช้วางแผนในการเรยีนรู้
ใหก้บัผูเ้รยีน ดงัภาพ 
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ภำพท่ี 9 แสดงหน้าจอโปรแกรมฟรมีายด์ 

 

บทบาทที่ส าคัญที่จะท าให้ชุดเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงเป็น
แบบฟอร์มแต่เป็นเป็นเครื่องมือเสริมสร้างนิสัยรกัการพัฒนาตนเองของผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้เกิดความ
เปลีย่นแปลงจากภายใน ดว้ย “ชุดค าถามชวนถก-อภปิราย” และเป็นประเดน็ทางสงัคมประเดน็หนึ่งทีจ่ะ
เป็นจุดเชื่อมให้เกิดเครอืข่ายในการปฏิรูปการศึกษาที่สมาชิกคือครูผู้ปฏิบัติงานจรงิดงัค ากล่าวที่ว่า 
“ความส าเรจ็ในการเรยีนรู้ ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมอื หากอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน ได้สร้างสรรค์องค์
ความรูด้้วยตนเอง” ซึ่งติดอยู่ด้านหลงักระเป๋าชุดเครื่องมอื เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงความส าคญัเรื่อง 
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน ได้สรา้งสรรค์องค์ความรูด้้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดเพราะผู้เรยีนจะเกดิ
ทกัษะบุคคลแห่งศตวรรษที ่21 ตามกรอบแนวคดิขา้งตน้ตอ้งเกดิจากผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งเอง 
 

 
ภำพท่ี 10 ภาพขอ้ความเป้าหมายของเครือ่งมอืเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
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จากกรอบแนวคดิการดงักล่าวข้างต้น จงึได้ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อให้เกิดกระบวนการ
เรยีนที่เกดิจากผู้เรยีนเป็นส าคญั (Coaching and Mentoring) กล่าวคอื แนวคกิารจดัการเรยีนการสอน
แบบ (Coaching and Mentoring) มาจากระบบการพี่เลี้ยงเป็นเครื่องมอืหนึ่งของการพฒันาบุคลากรใน
องค์กรที่ไดร้บัความสนใจจากผู้บรหิารและมกีารน ามาใช้ปฏบิตัแิล้วในหลายๆองคก์รซึ่งเน้นการพฒันา
แบบมีส่ วนร่วม  (Developmental Partnership) จากบุ คคลที่ ต้ องท าห น้าที่ แลก เปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ขอ้มลูต่างๆและมมุมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนและผลกัดนัใหอ้กีฝา่ยมคีวามพรอ้ม
ในการท างานพรอ้มที่จะเจรญิเตบิโตและมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพีการเป็นพี่เลี้ยงจงึป็นรปูแบบของ
ประสบการณ์ในการท างานของอกีฝ่ายเป็นการพฒันาที่เน้นใหเ้กดิการสรา้งโอกาสในการมสี่วนร่วมการ
แกไ้ขปญัหาและการก าหนดเป้าหมายเพื่อใหง้านบรรลุผลส าเรจ็ตามทีผู่บ้รหิารตอ้งการซึง่การเป็นพีเ่ลีย้ง
เป็นการใชค้วามคดิในการวเิคราะหแ์ละการน าเสนอทศิทางทีถู่กต้องใหก้บัอกีฝา่ยดงันัน้รปูแบบของการ
เป็นพีเ่ลีย้งจงึเป็นกระบวนการของการแลกเปลีย่นประสบการณ์ของผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์หรอืที่
เรียกว่าMentor ให้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในองค์การนั ้นหรือที่เรียกMentee การท า
Mentoring จะประสบความส าเรจ็ได้นัน้ขึน้อยู่กบัองค์กรจะต้องมรีะบบการคดัเลอืกประเมนิคุณสมบตัิ
ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่พีเ่ลีย้งเพื่อค้นหาและพฒันาพีเ่ลีย้งใหเ้ป็นบุคลากรที่มคีวามสามารถรวมถงึ
การจดัระบบการฝึกอบรมพฒันาความสามารถของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีท าให้พี่เลี้ยงรู้บทบาทหน้าที่รู้
วธิกีารและขัน้ตอนการเป็นพีเ่ลีย้งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จะเหน็ได้ว่าสอดคล้องกบักระบวนการสรา้งคุณลกัษณะของเดก็และเยาวชนแห่งศตวรรษที่  21  
คอืการสรา้งเดก็และเยาวชนนัน้ต้องเป็นไปทัง้ระบบโรงเรยีนคอืต้องมกีระบวนการที่ดแีละมหีลกัสูตรที่
พรอ้มน าไปสู่บุคคลแห่งศตวรรษที่ 21  ตลอดจนมกีระบวนการประเมนิผลทีเ่ทีย่งตรงและมคีวามเชื่อมัน่
มกีารจดัสิง่แวดล้อมีเ่อื้อต่อการเรยีนรูแ้ละสุดท้ายต้องมกีารอบรมครูให้มคีวามพรอ้มที่สรา้งบุคคลแห่ง
ศตวรรษที่ 21  โดยครูต้องมคีวามเขา้ใจบทบาทของตนเองเป็นอย่างดวี่าการเป็นพี่เลี้ยงหรอืผู้อ านวย
ความสะดวกให้เด็กนัน้ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการจดัการเรยีนการสนอแบบ (Coaching and 
Mentoring) เป็นอย่างดจีงึจะท าให้เดก็และเยาวชนไทยไปสู่คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ในศตวรรษที่  21 
ได้โดยเน้นการมสี่วนร่วม (Developmental Partnership) ของผู้เรยีนโดยครูต้องท าหน้าที่แลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆโดยครูต้องมคีุณสมบัติการเป็นพี่เลี้ยงหรอืผู้อ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมมคีวามส าคญัคือควรมคีวามพร้อมยนิดทีี่จะเป็นพี่เลี้ยงมอีารมณ์มัน่คงมคีวามคดิเชงิบวกมี
ความอดทนและความรบัผดิชอบมจีรยิธรรมทีด่เีป็นผู้รบัฟงัที่ดมีทีศันคตทิี่ดมีกีารสื่อสารที่ดบีรหิารเวลา
ได้เป็นอย่างดมีคีวามใฝ่เรยีนรูต้้องการการพฒันาอยู่เสมอซึง่เป็นส่วนส าคญัในการจดัการเรยีนการสอน
ดงักล่าวโดยคณะผู้วจิยัพบว่าบทบาทครเูป็นสิง่ส าคญัที่สุดที่ท าให้เกดิทกัษะแห่งศตวรรษที่  21 เพราะ
ความส าเรจ็ในการเรยีนรูไ้ม่ได้อยู่ทีเ่ครื่องมอืหากอยู่ที่การเปิดโอกาสในผู้เรยีนได้สรา้งสรรค์องค์ความรู้
ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิง่ส าคญัในการศกึษาเรื่องนี้ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้น าเสนอการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
(Coaching and Mentoring) คอื การเปลี่ยนบทบาทครมูาเป็นผู้อ านวยการเรยีนรู้โดยม ี8 ขัน้ตอนที่ครู
เป็นผูอ้ านวยควาสะดวกใหก้บันักเรยีนในการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั กระบวนการ
เรยีนรู ้5 ขัน้ตอนของส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานดงันี้ 
 



29 
 

กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน หรือท่ีเรียกว่ำ 
"QSCCS" 

ของส ำนักงำนกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 

กำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกระบวนกำร
เรียนท่ีเกิดจำกผูเ้รียนเป็นส ำคญั  
 โดยเปล่ียนบทบำทครมูำเป็น 

ผูอ้ ำนวยกำรเรียนรู้ มี 8 ขัน้ตอน 
Q หมำยถึง  Learning to Question 
การเรียนรู้แบบโครงงาน จาก Intel teach to the 
Future ซึ่งก่อนการเรยีนการสอนจะมกีารตัง้ค าถาม 
ใหน้ักเรยีนได ้คดิและร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ เพื่อ
ฝึกนกัเรยีนใหก้ลา้คดิ กลา้แสดงออก (Q) 

ขัน้ตอนท่ี 1 
เตรยีมคร ู

ขัน้ตอนท่ี 2 
ส ารวจชุมชน หาแรงบนัดาลใจ 

ขัน้ตอนท่ี 3 
ระดมความคดิ 

S ตวัท่ีหน่ึง  หมำยถึง to search 
การเรยีนรูแ้บบโครงงาน ใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูร้่วมกนั 
ศกึษาหาความรู ้คน้ควา้ แก้ปญัหาเอง และปฏบิตัจิน
จบกระบวนการของการท าโครงงาน (S) 

ขัน้ตอนท่ี 4 
วเิคราะห ์จ าแนก 

แยกแยะขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ขัน้ตอนท่ี 5 

ออกแบบการเรยีนรูร้ว่มกนั 
Cตวัท่ีหน่ึง  หมำยถึง to construct 
การเรยีนรู้แบบบูรณาการ น าความรู้ที่ได้ไปบูรณา
การกบัวชิาอื่นๆ และน าไปใชไ้ดจ้รงิอยา่งถูกตอ้ง (C) 

ขัน้ตอนท่ี 6 
ลงมอืปฏบิตั ิ

 
C ตวัท่ีสอง หมำยถึง to communicat 
การเรยีนรู้ในแบบของ Backworddesigeเป็นวธิกีาร
สอนที่ใช้ผลงานเป็นทีต่ ัง้ว่าเมื่อนักเรยีนเรยีนจบแล้ว
หรอืในขณะที่เรยีน ต้องมภีาระงานในระหว่างเรยีน
หรอืมผีลงาน แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(C) 

ขัน้ตอนท่ี 7 
สรปุขอ้มลู 

S ตวัท่ีสอง หมำยถึง to service 
5. เมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยแล้ว นักเรียน
สามารถน าเสนอ พัฒนาปรับปรุงได้  เพื่ อ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น ๆ (S) 

ขัน้ตอนท่ี 8 
ต่อยอดองคค์วามรู ้

 

 
ตำรำงท่ี 3 เปรยีบเทยีบกระบวนการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอนของ สพฐ. กบั 8 ขัน้ตอน การจดัการเรยีนรู ้ 

ในศตวรรษที ่21 
 

จากศึกษาเปรยีบเทียบขัน้ตอนการสอน (Coaching and Mentoring) จงึได้เป็นแบบการเรยีน
การสอนเพื่อสอดคล้องกับการจดัการเรยีนการสอนตามระดบัชัน้บรบิทและขนาดที่หลากหลายของ
โรงเรยีนและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศกึษาโดยครเูป็นพีเ่ลีย้งหรอืผูอ้ านวยความสะดวกดงัภาพ 
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ภำพท่ี 11 รปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

 
1.  Q หมำยถึง Learn to Question การเรยีนรูแ้บบโครงงานจากIntel teach to the Future ซึ่ง

ก่อนการเรยีนการสอนจะมกีารตัง้ค าถามใหน้ักเรยีนไดค้ดิและร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เพื่อฝึกนักเรยีน
ให้กล้าคดิกล้าแสดงออก (Q) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที่ 1 เตรยีมครู ขัน้ตอนที่ 2 ส ารวจ
ชุมชนหาแรงบนัดาลใจ และ ขัน้ตอนที่ 3 ระดมความคดิถอืเป็นขัน้ตอนส าคญัทีสุ่ดโดยเฉพาะบทบาทครู
ในแต่ละช่วงชัน้ทีส่รา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 เตรียมครู โดยครมูบีทบาทเป็นผูอ้ านวยความสะดวกและการสรา้งบรรยากาศใน
การเรยีนรูแ้ละสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้ มเีครือ่งมอืแบบสอบถามเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจของครู
ต่อการเป็นผูอ้ านวยความสะดวกและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูโ้ดยมแีบบประเมนิตนเองเพื่อเป็นครผูู้
อ านวยความสะดวกในการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครื่องมอืแบบประเมนิตนเองด้านการเป็นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการเรยีนรู ้เพื่อใหส้ามารถสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ต่ละช่วงชัน้ไดถู้กตอ้ง โดยในแต่ละ
ช่วงชัน้ครมูบีทบาททีแ่ตกต่างกนั โดยวดัผลตามคะแนนดงันี้ 
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ช่วงชัน้
ช่วงชัน้ 

Life s 

Life skills 
ทกัษะชีวิตkills 

 

Knowledge 

ความรู้งชัน้ 

LiProcess for Physical 
and Mental 

กระบวนการเรียนรู้
เพื่อพฒันารา่งกาย
และจิตใจe skills 

ช่ 

Professional 
skills 

ทกัษะอาชีพวง
ชัน้ 

 
 

Lifตวับ่งช้ีe skills 

 

บทบาทคร ู

คร ู

 

ช่วงชัน้ท่ี 1  Interpersonal 
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

Learn how 
to learn 
การเรยีนรู้
เพื่อการ
เรยีนรู ้

Self discipline 
วนิยัในตนเอง 

Hand skills 
ทกัษะ 

การใชม้อื 

•แยกแยะเรื่องราวและองคค์วามรูพ้ืน้ฐานได้
อย่างมเีหตุและผล 
•น าความคดิไปใชอ้ธบิายสือ่สารความ
ตอ้งการของตนเองได ้
•อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสขุ 
•แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้
•มวีจิารณญาณเขา้ใจสิง่ทีค่วรปฏบิตัแิละไม่
ควรปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
•มทีกัษะการเรยีนรู ้
•ความเป็นไทย 

 

ครูต้องมบีทบาทอ านวยความสะดวกต่อ
เดก็วยั โดยมอีารมณ์มัน่คงมคีวามคดิเชงิ
บวกมีความอดทนและความรบัผิดชอบ
สามารถสื่อและท าความเข้าใจกับเด็กได้
เพื่ อให้โอกาสเด็กได้ซักถามท าความ
เข้าใจ โดยมีเครื่องมือหรือการสอนที่
สนุกสนาน เพื่อในไดเ้รยีนรูเ้พื่อการเรยีนรู ้

 

9kตารำตำรำงท่ี 4 ตารางแสดงบทบาทของคร ู

 



32 
 

 

ช่วงชัน้
ช่วงชัน้ 

Life s 

Life skills 
ทกัษะชีวิตkills 

 

Knowledge 

ความรู้งชัน้ 

LiProcess for 
Physical and Mental 

กระบวนการเรียนรู้
เพื่อพฒันารา่งกาย

และจิตใจ 

e skills 

ช่ 

Professional 
skills 

ทกัษะอาชีพ
วงชัน้ 

 
 

Lifตวับ่งช้ีe skills 

 

บทบาทคร ู

 

ช่วงชัน้ท่ี 2 Self- Utilization 
การเขา้ใจตนเอง 

Literacy & 
Logical 

ความสามารถ
ในการอ่าน
ออกเขยีนได้
และตรรกะ 
ต่าง ๆ 

Systcmatic 
thinking 

การคดิอย่างเป็น
ระบบและมเีหตุผล 

Working Skills 
ทกัษะการท างาน

เบือ้งตน้ 

•มทีกัษะกระบวนการเรยีนรูท้ีด่พีอทีจ่ะ
ประยุกตใ์ชค้วามรู ้
•น าความรูม้าประยุกตใ์ชอ้ย่างสรา้งสรรค์
เพื่อใหเ้กดินวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหา 
•มคีุณธรรมจรยิธรรม 
•เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 
•มทีกัษะการสือ่สาร 
•มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาและการ
คดิเชงิวพิากษ ์
•เขา้ใจคนต่างประเพณีและวฒันธรรมใน
ภูมภิาคและอาเซยีน 
•หาความชอบและความถนดัดา้นอาชพีของ
ตนเองเพื่อน าไปประกอบอาชพีและหา
แนวทางการศกึษาต่อ 
•มนิีสยัใฝเ่รยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 
•มวีจิารณญาณในการใชช้วีติ 

ครูมบีทบาทผู้อ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
ต่อวยัเด็ก ช่วงที่ 2คือควรมคีวามพร้อมและ
ความเข้าใจพัฒนาการเด็กวยันี้  เพื่อสร้างให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ได้ด้วยอารมณ์ที่ม ัน่คงมคีวามคิดเชิง
บวก ต่อความแตกต่างของผู้เรียนรู้มีความ
อดทนและความรบัผดิชอบมจีรยิธรรมที่ดเีป็น
ผู้รบัฟงัที่ดีมีทัศนคติที่ดีมกีารสื่อสารที่ดีเพื่อ
สรา้งทศันคตทิี่และสามารถสรา้งระบบเหตุผล 
และมีบทบาทสร้างการท างานเป็นทีมได้
ตลอดจน แนะน าแนวทางแก้ปญัหาได้เป็น
อยา่งด ี
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ช่วงชัน้
ช่วงชัน้ 

Life s 

Life skills 
ทกัษะชีวิตkills 

 

Knowledge 

ความรู้งชัน้ 

LiProcess for 
Physical and 

Mental 

กระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อ
พฒันา

รา่งกายและ
จิตใจ 

e skills 

ช่ 

Professional 
skills 

ทกัษะอาชีพ
วงชัน้ 

 
 

Lifตวับ่งช้ีe skills 

 

บทบาทคร ู

 

ช่วงชัน้ท่ี 
3 

Flexibility 
มคีวามยดืหยุ่น 

Application 
Academic 
for Asean 

life 
การ

ประยกุตใ์ช้
และการเขา้ใจ

ผูค้นใน
อาเซยีน 

Pubic 
minded 
การมจีติ
สารธณะ 

Mangering 
Skills 

มทีกัษะการ
บรหิาร 

•มคีวามรูเ้ชงิการประยกุตใ์ชแ้ละการคดิ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ย่างเชีย่วชาญ 
•สื่อสารภาษาต่างๆในภูมภิาคและอาเซยีน
ไดอ้ยา่งน้อย 3 ภาษา 
•สามารถท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้คารพผูอ้ื่น 
•มคีวามคดิเชงิวพิากษ์และสามารถ
วเิคราะหค์วามคดิและความช านาญของ
ตนเองได ้
•มสีามารถปรบัเปลีย่นความคดิทศันคตแิละ
มมุมองการใชช้วีติอยา่งมจีรยิธรรม 
•มสีุนทรยีภาพในการด าเนินชวีติ 
•มวีจิารณญาณต่อสิง่ต่างๆทัง้สิง่ทีด่แีละไม่
ด ี
 

ครูมบีทบาทผู้อ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
ต่อวยัรุ่น ตอนต้น โดยสามารถผู้อ านวยความ
สะดวกทีเ่หมาะสม มคีวามยดืหยุ่นต่อความคดิ
ของผู้เรยีน ซึ่งมคีวามส าคญัมาก เพราะเป็น
วยัแห่งการเปลีย่นแปลง ต้องมอีารมณ์มัน่คงมี
ความคิดเชิงบวกมีความอดทนและความ
รบัผิดชอบมีจริยธรรมที่ดีเป็นผู้ร ับฟงัที่ดีมี
ทศันคติที่ดีมกีารสื่อสารที่ดี โดยมบีทบาทใน
การสรา้งจติสารธณะแก่ผู้เรยีน และมบีทบาท
ในอ านวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้
ความรู้และการท าความเข้าใจต่อผู้อย่างมี
วจิารณญาณ 
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชีวิต 
Knowledge 

ควำมรู ้
Process for 

Physical and 
Mental 

กระบวนกำร
เรียนรูเ้พื่อ
พฒันำ

รำ่งกำยและ
จิตใจ 

Professional 
skills 

ทกัษะอำชีพ 

ตวับ่งช้ี บทบาทคร ู

 

ช่วงชัน้ท่ี 4 Innovator 
เป็นนวตักร 

Multidisciplina
ry 

มีควำมรู้
แบบสหวิชำชีพ 

Cross 
cultural 

กำรเข้ำใจกำร
ข้ำม

วฒันธรรม 

Coperate 
with 

Sufficiency 
Eco 

กำรใช้ชีวิต
โดยน ำ
ปรชัญำ
เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ 

•ความรูเ้ชงิการประยุกต์ใชแ้ละการคดิวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหอ์ย่างเชีย่วชาญในสายการเรยีนรูข้องตน 
•วางแผนและคดิอย่างมเีหตุผลเชงินามธรรมเชือ่มโยงสิง่
ต่างๆไดอ้ย่างช านาญ 
•การมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการใชอ้งคค์วามรู ้
•สือ่สารกบัผูค้นไดอ้ย่างเขา้ใจทัง้ในภูมภิาคและต่าง
ภมูภิาคทีม่คีวามซบัซอ้นทางความคดิประเพณแีละ
วฒันธรรม 
•สือ่สารกบัผูค้นไดอ้ย่างเขา้ใจทัง้ในภูมภิาคและต่าง
ภมูภิาคทีม่คีวามซบัซอ้นทางความคดิประเพณแีละ
วฒันธรรม 
•เคารพและเขา้ใจความต่างของผูค้น 
•น าความรูไ้ปพฒันาและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตนเองและ
ผูอ้ื่น •คดิแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นไดอ้ย่างมวีจิารณญาณ 
•น าทกัษะต่างๆไปต่อยอดองคค์วามรูใ้นระดบัสงู 
•มวีจิารณญาณในเรือ่งราวต่างๆทีเ่ขา้มาและตดัสนิใจ
อย่างมคีุณธรรมจรยิธรรม 
•ใชช้วีติอย่างมคีวามสุขต่อสถานการณ์และบรบิทต่างๆใน
ชวีติ 
•ความเป็นไทยและน าไปปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ครูมบีทบาทผูอ้ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมต่อวยัรุ่น ทีเ่ป็น
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยสามารถผู้อ านวยความสะดวกที่
เหมาะสม มีความยืดหยุ่น ต่อความคิดของผู้ เรียน ซึ่งมี
ความส าคัญมาก เพราะเป็นวยัที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิต มี
อารมณ์มัน่คงต่อการยวัยุต่าง ๆ  เพื่อน าความคดิสรา้งสรรค์
ต่าง ๆ มาอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเป็น นวตักร และ
สามารถเรยีนรูแ้บบสหวชิาชพีได ้      มคีวามคดิเชงิบวก เพื่อ
อ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งทศันคตทิี่
ดต่ีอบุคลคลทัว่ไปและเขา้ใจวฒันธรรมต่าง ๆ  มคีวามอดทน
และความรับผิดชอบมีจริยธรรมที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างต่อ
ผู้เรียน  ตลอดจนเป็นผู้รบัฟงัที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศการ
แก้ปญัหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยครูมีบทบาทสร้าง
ส านึกการเคารพและเขา้ใจผู้คนทัง้ในภูมภิาคและต่างภูมภิาค
ที่มีความซับซ้อนทางความคิดประเพณีและวฒันธรรมการ
สื่อสารที่ดโีดยไม่ลืมความเป็นไทย และใช้ชีวติอย่างเป็นสุข
และพอเพยีง 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ส ำรวจชุมชน หำแรงบนัดำลใจ 

 บทบำทคร ูส ารวจสถานที่ เส้นทางและติดต่อกบัแหล่งชุมชนใกล้โรงเรยีนที่จะพานักเรยีนไป
ศกึษาเรยีนรูพ้รอ้มทัง้ติดต่อวทิยากรหรอืผู้เชี่ยวชาญไว้ให้ค าแนะน าแก่นักเรยีน หลงัจากนัน้ครูจงึพา
นกัเรยีนไปทศันศกึษา พรอ้มทัง้คอยกระตุ้นซกัถามชีช้วนใหน้ักเรยีนเกดิแรงจงูใจและสนใจหาค าตอบใน
สิง่ต่างๆรอบตวั ครูตัง้ค าถามเกี่ยวกบัเรื่องที่นักเรยีนสนใจ หรอืครูมจีุดประสงค์จะสรา้งบทเรยีนรูเ้พื่อ
น าไปสู่จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เช่น การมทีกัษะแห่งศตวรรษที ่21 เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน ดงันัน้ การท าความเข้าใจวฒันธรรมโดยจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 นัน้
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน ได้สรา้งสรรค์องคค์วามรูด้้วยตนเองทางคณะผูว้จิยั จงึน าเสนอ ชุดการเรยีนรู้
เรื่อง ภาษาและวฒันธรรมในอาเซยีน ตอนปฏบิตักิารตามล่าหา “บาย” เนื่องจากการก้าวเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนนัน้ต้องสร้างความพร้อมเพื่อรองรบัการแข่งขนั  เพราะความรู้ในโลกยุคปจัจุบันมมีากมาย
มหาศาล   ผู้เรยีนจะต้องสามารถสรา้งองค์ความรู้ได้ตนเองตลอดจนสามารถสรา้งสรรค์นวตักรรมเพื่อ
กา้วน าประเทศอื่น ผ่านเครือ่งมอืการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดงัตวัอยา่งเรื่องภาษาและวฒันธรรม
ในอาเซยีน ตอน ปฏบิตักิารตามล่าหา “บาย” ตวัอยา่งแนวค าถาม 
 

แนวค ำถำมส ำหรบัคร ู แนวค ำตอบของคร ู
1.ชีช้วนใหน้กัเรยีนสงัเกตสิง่มชีวีติทีม่ ี
ความสมัพนัธก์นัจากสิง่ทีพ่บเหน็ในทอ้งนา
เพื่อเชื่อมโยงถงึเรื่อง ระบบนิเวศ   ห่วงโซ่
อาหาร สายใยอาหาร เป็นตน้ 

นักเรยีนสามารถบอกความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ในระบบ
นิเวศได ้ เช่น สงัเกตหอยเชอรีม่าเกาะทีต่น้ขา้ว และสามารถบอกได้
ว่า ขา้วและทอ้งนาเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของหอยเชอรี ่ ครจูงึอธบิาย
เรื่องระบบนิเวศวทิยาความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศเดยีวกนั จะ 3 รูปแบบคอื1.พึง่พาอาศยักนั เป็นการอยู่ร่วมกนั
ของสิง่มีชีวิต 2 ชนิด ที่ท าให้ฝ่ายหน่ึงและทัง้ 2 ฝ่ายได้ประโยชน์  
โดยที่ฝ่ายใดไม่เสียประโยชน์เลย 2.ปฏิปกัษ์ต่อกัน  เป็นการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหน่ึง  จับอีกฝ่ายหน่ึงเป็นอาหาร
เรยีกว่า ผูล่้า ส่วนฝ่ายทีถู่กจบัเป็นอาหารเรยีกว่า เหยื่อ 3.แบบเป็น
กลางต่อกนั  เป็นการอยู่ร่วมกนัของสิง่มชีวีติทีเ่ป็นอสิระต่อกนัไม่มี
ฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดไดห้รอืเสยีประโยชน์ 

2.นกัเรยีนคดิว่าตน้ขา้วกบัหอยเชอรีม่ี
ความสมัพนัธก์นัในระบบนิเวศลกัษณะใด 

 นักเรยีนสามารถแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัความสมัพนัธก์นัของ
หอยเชอรี ่ตน้ขา้ว หรอืสิง่มชีวีติต่าง ๆ  
ครอูธบิายว่า  ต้นขา้วกบัหอยเชอรีอ่ยู่ร่วมกนัโดยหอยเชอรีจ่ะกดักนิ
ตน้ขา้วซึง่เป็นการอยู่ร่วมกนัแบบเป็นปฏปิกัษ์ต่อกนั กล่าวคอื หอย
เชอรี ่เป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ และตน้ขา้ว เป็นผูเ้สยีประโยชน์จากการถูก
หอยเชอรีก่ดักนิ  ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งขยายพนัธุ์ 
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ตำรำงท่ี 5 ตวัอยา่งการตัง้ค าถามของครู 
 
 บทบำทนักเรียน เมื่อครไูดแ้สดงบทบาทผูอ้ านวยความสะดวกและแนะน าความรูแ้ลว้ จะท าให้
นกัเรยีนมคีวามสนใจอยากรู ้  ในตวัอยา่งนกัเรยีนสนใจค าว่า “บาย” และไดน้ าเสนอเรื่อง “บาย” คอือะไร
จงึใหน้ักเรยีนอยากค้นหาค าตอบ โดยครมูอบบทบาทการสรา้งองคค์วามรูแ้ละค้นหาความรูจ้ากค าถาม
ขา้งตน้ใหน้กัเรยีนเป็นผูแ้สดงบทบาทผูเ้รยีนเชงิรกุ   

เครื่องมอื 1. คู่มอืนกัส ารวจ 2. แบบสอบถาม 3. แบบบนัทกึความรู ้
 

จากตวัอย่างขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าครไูดแ้สดงบทบาทของตนในการสรา้งบรรยากาศเรื่องขา้ว โดย
การเชญิชวนใหเ้ดก็คดิโดยใชค้ าถาม ในปจัจยัแวดลอ้มอื่นครอูาจใชค้ าถามชวนคดิแตกต่างกนัไป เพอีดงึ
ศกัยภาพและทกัษะต่าง ๆ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงัตวัอยา่ง 

แนวค ำถำมส ำหรบัคร ู แนวค ำตอบของคร ู
3.นกัเรยีนคดิว่า  แต่ละชมุชนหรอืสงัคมมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างไร 

นกัเรยีนแสดงแนวคดิเกีย่วกบัสงัคมในมมุมองนกัเรยีน 
ครูอธบิายเรื่องความ แตกต่างกนัของกลุ่มคนในสงัคมแต่ละสงัคม 
กล่าวคอื ในสงัคมหนึ่งจะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีสถานภาพและ
บทบาทในสงัคม เช่น ผู้ มีสถานภาพเป็น พ่อ ผู้หญิงมีสถานภาพ 
เป็นแม่  พ่อมีบทบาทหาเลี้ยงครอบครวั   ส่วนแม่ จะมบีทบาทใน
การเลีย้งดูลูก ซึง่เป็นกลุ่มปฐมภูมใินสงัคม   สว่นทีใ่หญ่ขึน้คอื กลุ่ม
ทุติยภูมิ จะเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนัมากขึ้น  กล่าวคอื กลุ่มชนหลาย
กลุ่มรวมกันกลายเป็นภาคส่วน จากนัน้ก็กลายเป็นประเทศ จาก
ประเทศหลาย ๆ ประเทศกก็ลายเป็นภูมภิาค  เช่น ภูมภิาคอาเซยีน  
 

4.นกัเรยีนคดิว่าเพราะเหตุใดจงึมกีาร
รวมกลุ่มกนัระหว่างประเทศสมาชกิใน
ภูมภิาคอาเซยีน เหมอืนหรอืแตกต่างกนักบั
ระบบนิเวศหรอืไม่ อย่างไร 
 

นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศในธรรมชาติ
กบัระบบสงัคมของมนุษย ์
ครูอธิบายถึง   ตวัอย่าง เรื่องหอยเชอรี่กบัต้นขา้ว  มีผู้ได้และเสยี
ประโยชน์ ซึง่นักเรยีนต้องการสงัคมแบบนี้หรอืไม่ ในความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ต้องการความเข้าใจและความรัก และการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ฉะนัน้มนุษย์จึงไม่อยากเบียดเบียนกัน 
ในทางกลบักนัมนุษยต์้องอยู่ดว้ยกนัแบบพึง่พาอาศยักนั จงึเกดิการ
รวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ เช่น กลุ่มประเทศอาเซยีน  

5.นกัเรยีนคดิว่าสิง่ใดทีท่ าใหผู้ค้นในอาเซยีน
เขา้ใจซึง่กนัและกนัมากทีส่ดุ 

นกัเรยีนสามารถตอบไดว้่า การสือ่สารทีเ่ขา้ใจกนั 
ครูอธิบายว่า การเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พฒันาร่วมกนัเพราะการพูดจาสื่อสารกนัอย่างเป็นมติร ท าให้รู้สกึ
ปลอดภยั ดงันัน้การท าความเขา้ใจมนุษย์ในเรื่องความแตกต่าง สิง่
แรกคอื ภาษาและวฒันธรรม 
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชีวิต 

Knowledge 

ควำมรู ้

Process for 
Physical and 

Mental 

กระบวนกำร

เรียนรูเ้พื่อ
พฒันำ

รำ่งกำยและ
จิตใจ 

Professiona
l skills 

ทกัษะอำชีพ 

ตวัอยำ่งค ำถำม 

เพื่อดึงศกัยภำพด้ำนต่ำงๆ 

ช่วงชัน้ท่ี 1  Interperso
nal 
ความ 
สมัพนัธ ์
ระหว่าง
บุคคล 

 
 

Learn how 
to learn 
การเรยีนรู้
เพื่อการ
เรยีนรู ้

Self 
discipline 
วนิยัใน
ตนเอง 

Hand 
skills 
ทกัษะ 

การใชม้อื 
 
 
 
 
 
 
 

 นกัเรยีนมใีครเป็นเพื่อนที่
สนิททีส่ดุ เพราะอะไร 

 นกัเรยีนอยากเรยีนรูเ้รื่อง
อะไร  

 จะเรยีนรูอ้ย่างไรให้
สนุกสนานและไดค้วามรู ้

 จะสรา้งระเบยีบวนิยัได้
อย่างไร 

 ชอบวชิาอะไรมากทีส่ดุ 

 นกัเรยีนชอบอ่านออกเสยีง
หรอืไม ่

 เราอยากช่วยเหลอืใครมาก
ทีส่ดุ 

 เราควรแปรงฟนักีค่รัง้
เพราะอะไร 

 อวยัวะใดส าคญัทีส่ดุ 

 ผลไมท้ีช่อบมากทีส่ดุคอื 

 ใครไมช่อบทานผกัเพราะ
อะไร 

 อาหารมปีระโยชน์อย่างไร 

 เราควรนอนกีทุ่่ม 

 เราควรช่วยเหลอืพ่อแม่ท า
อะไรบา้ง 
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชีวิต 

Knowledge 

ควำมรู้ 

Process for 

Physical and 
Mental 

กระบวนกำร
เรียนรู้เพ่ือ

พฒันำร่ำงกำย
และจิตใจ 

Professional 

skills 

ทกัษะอำชีพ 

ตวัอยำ่งค ำถำม 

เพื่อดึงศกัยภำพด้ำนต่ำงๆ 

ช่วงชัน้ท่ี 2 Self- 

Utilization 

การเขา้ใจ
ตนเอง 

Literacy & 

Logical 

ความสามา
รถในการ
อ่านออก
เขยีนได้
และตรรกะ
ต่าง ๆ 

Systcmatic 

thinking 

การคดิอย่าง
เป็นระบบ
และมเีหตุผล 

Working 

Skills 

ทกัษะการ
ท างาน
เบือ้งตน้ 

 เมื่อโตขึน้นกัเรยีนอยาก
เป็นอะไรเพราะอะไร ลอง
คน้ควา้หรอืไม่ว่าอาชพีที่
อยากเป็นท าเกีย่วกบั
อะไรบา้ง 

 ท าไมถงึคดิอย่างนัน้ 
เพราะอะไร 

 นกัเรยีนคดิว่าตนเองถนดั
เรื่องอะไร 

 ค าทีอ่อกเสยีงเหมอืนกนั
ท าไมถงึต่างกนัและใน
ภาษาอื่น ๆ นกัเรยีนคดิว่า
มหีรอืไม ่

 นกัเรยีนคดิว่าถูกผดิตดัสนิ
อย่างไร 

 เราเกดิมาท าไม 

 เราเกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร 

 นกัเรยีนชอบอ่านหนงัสอื
อะไร 

 ไดอ้ะไรจากการอ่าน
หนงัสอืเรื่องทีช่อบ 

 นามสกุลของเรามาจากที่
ใด 

 สิง่ทีต่อ้งท าเมื่ออยู่กบัผูอ้ื่น 

 การเรยีนมคีวามส าคญักบั
เราอย่างไร 

 อยากเรยีนอะไรมากทีส่ดุ 
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชีวิต 

Knowledge 

ควำมรู้ 

Process for 

Physical and 
Mental 

กระบวนกำร
เรียนรู้เพ่ือ

พฒันำร่ำงกำย
และจิตใจ 

Professional 

skills 

ทกัษะอำชีพ 

ตวัอย่ำงค ำถำม 

เพ่ือดึงศกัยภำพด้ำนต่ำง ๆ 

ช่วงชัน้ท่ี 3 Flexibility 

มคีวาม
ยดืหยุ่น 

Application 
Academic for 
Asean life 

การ
ประยุกตใ์ช้
และการเขา้ใจ
ผูค้นใน
อาเซยีน 

Pubic minded 

การมจีติ
สารธณะ 

Mangering Skills 

มทีกัษะการ
บรหิาร 

 เมื่อมปีญัหานกัเรยีน
ปรกึษาใคร เพราะเหตุใด 

 นกัเรยีนไดน้ าความรูท้ี่
เรยีนมาน าไปแกป้ญัหา
อะไรบา้ง 

 นกัเรยีนเขา้ใจการเขา้สู ่
AEC หรอืไม่อย่างไร 

 นกัเรยีนรูจ้กัชาตใิดมาก
ทีส่ดุใน AECเพราะเหตุใด 

 เมื่อตอ้งไปต่างประเทศตอ้ง
ท าอย่างไรบา้ง 

 วฒันธรรมมคีวามส าคญั
อย่างไร เพราะอะไร 

 การเขา้ใจผูค้นตอ้งท า
อย่างไรบา้ง 

 ท าไมตอ้งมภีาษา 
 นกัเรยีนอยากเรยีนรูภ้าษา

ใดเพิม่เตมิ เพราะเหตุ 
 การเรยีนรูท้ีส่ าคญัทีส่ดุคอื 
 กาท างานกบัผูค้นสิง่ใด

ส าคญัทีส่ดุเพราะเหตุใด 
 เราเกดิมาท าไม 
 อยากสรา้งสิง่ใดใหก้บัใคร

มากทีส่ดุเพราะเหตุใด 
 เมื่อมเีหตุน ้าท่วมนกัเรยีน

อยากท าสิง่ใดมากทีส่ดุ 
 อยากแกป้ญัหาใหก้บัใคร

มากทีส่ดุเพราะเหตุใด 
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ช่วงชัน้ Life skills 

ทกัษะชีวิต 

Knowledge 

ควำมรู้ 

Process for 

Physical and 
Mental 

กระบวนกำร
เรียนรู้เพ่ือ

พฒันำร่ำงกำย
และจิตใจ 

Professional 

skills 

ทกัษะอำชีพ 

ตวัอย่ำงค ำถำม 

เพ่ือดึงศกัยภำพด้ำนต่ำง ๆ 

ช่วงชัน้ท่ี 4 Innovator 

เป็นนวตักร 

Multi 

disciplinary 

มคีวามรู้
แบบสหวชิาชพี 

Cross cultural 

การเขา้ใจการ
ขา้มวฒันธรรม 

Coperate with 
Sufficiency 
Eco. 

การใชช้วีติโดย
น าปรชัญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใช ้

 ถา้นกัเรยีนสรา้งสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ไดอ้ย่างสรา้งอะไรเพราะอะไร 

 สิง่ทีน่กัเรยีนอยากไดม้ากทีสุ่ด
คอือะไร 

 นกัเรยีนอยากเรยีนสายใดมาก
ทีสุ่ด 

 นกัเรยีนเลอืกอาชพีไดอ้ยาก
เป็นอะไร และมคีวามเขา้ใจ
อย่างไร 

 นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจเรือ่งผูค้น
และวฒันธรมอย่างไรบา้ง 

 นกัเรยีนมแีนวทางการใชช้วีติ
อย่างไรเพราะอะไร 

 สิง่ทีอ่ยากท ามากทีสุ่ดใน
อนาคตคอือะไร 

 หากเลอืกไดอ้ยากยอ้นอดตี
หรอืเพราะเหตุใด 

 ถา้แกไ้ขอดตีไดอ้ยากแกไ้ข
อะไร 

 นกัเรยีนคดิลกัษณะบุคคลมี
อะไรบา้ง 

 การเรยีรูผู้ค้นมคีวามส าคญั
หรอืไมอ่ย่างไร 

 สิง่ส าคญัของความเป็นมนุษย์
คอือะไร 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ระดมควำมคิด 

 บทบำทของคร ู  ระดมความคดิกบันักเรยีนและซกัถามนักเรยีนถงึสิง่ทีอ่ยากเรยีนรู ้ใหน้ักเรยีน
ได้แสดงภูมคิวามรูข้องตนเองในเรื่องนัน้ๆ และหาวธิกีารคน้ควา้หาค าตอบของสิง่ทีอ่ยากเรยีนรู้ร่วมกนั 
โดยนักเรยีนอาจมคีวามคดิทีแ่ตกต่างกนั ดงัตวัอยา่งแผนผงัมโนทศัน์ของนกัเรยีนทีม่คีวามแตกต่างทาง
ความคดิ ดงันี้ 
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ภำพท่ี 12 ตวัอยา่งแผนผงัมโนทศัน์ของนกัเรยีนหลงัจากระดมความคดิ 

 

 จะเห็นได้ว่าเมื่อระดมสมองจะเกิดความแตกต่างด้านความคดิ ครคูวรมบีทบาทในการอ านวย
ความสะดวกโดยใหน้กัเรยีนเป็นผูเ้ลอืกแนวทางการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยครอูาจแบ่งใหท้ าเป็นกลุ่ม หรอื
ให้นักเรยีนเลือกหัวข้อที่สนใจและออกแบบเวลาร่วมกันโดยในขัน้ตอนนี้ส่งต่อเป็นบทบาทนักเรยีน
 บทบำทนักเรียน  น าเสนอสิง่ทีต่นเองสนใจผ่านการท า Mind map บอกสิง่ทีต่นเองสนใจ รบัฟงั
ความคดิเหน็จากผูอ้ื่นและสามารถเชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนัและหาขอ้สรุปจากการเรยีน 

เครื่องมือ 1. แผนภาพมโนทศัน์ 
2. แบบฟอรม์การเขยีนสรุปความคดิของตนเอง 
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2. S ตวัท่ีหน่ึง  หมำยถึง to search 
การเรยีนรู้แบบโครงงาน ให้นักเรยีนได้เรยีนรูร้่วมกนั ศึกษาหาความรู ้ค้นคว้า แก้ปญัหาเอง 

และปฏบิตัจินจบกระบวนการของการท าโครงงาน (S) ต่อกบัขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหจ์ าแนกแยกแยะขอ้มลู
ทีถู่กตอ้งและขัน้ตอนที ่5 ออกแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 วิเครำะห ์จ ำแนก แยกแยะข้อมลูท่ีถกูต้อง 

 บทบำทของครู ครูน าหัวข้อต่างๆที่นักเรยีนต้องการเรยีนรู้มาแยกเป็นสาระวิชาก าหนด
จดุประสงคแ์ละการประเมนิผลทีต่อ้งการรว่มกนัดงัตวัอยา่ง 

หวัข้อ สำระวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ขา้ว วทิยาศาสตร ์ มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของ

โครงสรา้ง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีท่ างานสมัพนัธก์นั 
มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูส้ ื่อสารสิง่ทีเ่ราเรยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้
ในการด ารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่แวดล้อมกบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่เรยีนรู้
และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรพัยากรธรรมชาติการใช้
ทรพัยกรธรรมชาตใินระดบัท้องถิน่ ประเทศ และโลก น าความรูไ้ปใชใ้น
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

ขา้ว 
 
 

ภาษาไทย มาตารฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อ
น าไปใชต้ดัสนิใจ แกป้ญัหา ในการด าเนินชวีติและมนิีสยัรกัการอ่าน 
มาตรฐาน ท.1.2 ใชก้ระบวนการเขยีนสื่อสาร เขยีนเรยีงความ และเขยีน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขยีนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศกึษาคน้ควา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ขา้ว 
 
 

สงัคม มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบรหิารการจดัการทรพัยากรในการ
ผลติและการบรโิภค การใชท้รพัยากรทีม่อียู่จ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และคุม้ค่า รวมทัง้เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการด ารงชวีติ
อยา่งมดีุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาต ิวฒันธรรม ภูมปิญัญาไทย 
มคีวามรกั ความภมูใืจและธ ารงความเป็นไทย 
มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฎสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพที่ก่อให้เกดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม มจีติส านึกและมสี่วนร่วม
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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หวัข้อ สำระวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ขา้ว คณติศาสตร ์ มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวดั วัดและคาคคะเนของ
สิง่ของทีต่อ้งการวดั 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญัหา กาให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ และเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ และมี
ความคดิสรา้งสรรค ์
 

ขา้ว การงานอาชพี
และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน  ง 1.1 เข้าใจการท าง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษ ะ
กระบวนการท างาน ทักษะการจดัการ ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา 
ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู ้มคีุณธรรม และ
ลกัษณะนิสยัในการท างาน มจีติส านึกในการใช้พลงังาน ทรพัยากร และ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อการด ารงชวีติและครอบครวั 
มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ มทีกัษะทีจ่ าเป็น มปีระสบการณ์ เหน็แนวทางใน
งานอาชพี ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันอาชพี มคีุณธรรม และ มเีจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชพี 

ขา้ว นาฏศลิป์และ
ศลิปะ 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร ์
และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิ
ปญัญาไทยและสากล 
มาตรฐาน ศ. 2.2  เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรแีละวฒันธรรม เหน็
คุณค่าของดนตร ีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภูมิ
ปญัญาไทยและสากล 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฎศิลป์อย่างสร้างสรรค ์
วเิคราะห์ วพิากษ์ ถ่ายทอดความรู้สกึความคดิอย่างอิสระ ขื่นชม และ 
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

ขา้ว สุขศกึษาและ
และพลศกึษา 

มาตรฐาน พ. 4.1  เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การ
ด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และ การสรา้งเสรมิสมรรถาพเพื่อสุภาพ 

 
 บทบำทนักเรียน  นักเรยีนช่วยครูแบ่งแยกหวัข้อการเรยีนรู้เป็นหมวดหมู่สาระวชิาก าหนด
จดุประสงคแ์ละการประเมนิผลทีต่อ้งการรว่มกนั 
 เครื่องมือ 1. แผนภาพมโนทศัน์การบรูณาการวชิาต่าง ๆ  

2. แบบฟอรม์ตารางบนัทกึการแบ่งหวัขอ้การเรยีนรูก้บัสาระวชิาต่าง ๆ  
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ขัน้ตอนท่ี 5 ออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกนั 

 บทบำทคร ูครชู่วยใหค้ าแนะน านกัเรยีนในการคดิกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัแต่ละหวัขอ้ช่วยกนั
วางแผน กนัมาแล้วร่วมกบันักเรยีนและหาขอ้สรุปร่วมกนัว่าจะเลอืกกจิกรรมอะไร ก าหนดจุดประสงค์
และการประเมนิผลการเรยีนรูร้ว่มกนัในขัน้ตอนน้ีอาจใหค้รปูระจ าวชิามาช่วยกนัหรอือาจจดัเป็นกจิกรรม
ค่ายการเรยีนรู ้2-3 วนั หรอื อาจจดัในคาบชุมนุม ตามปจัจยัต่าง ๆ ของโรงเรยีนเอื้ออ านวย โดยมกีาร
รปูแบบการออกแบบการเรยีนรูร้ว่มกนั ดงัตวัอยา่ง 
 

กิจกรรม 
 

ควำมคิด
นักเรียน 

ควำมคิดคร ู สรปุกำร
เรียนรู้
รว่มกนั 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้ กำรประเมินผล 
KPA 

วทิยาศาสตร ์ เราสามารถ 
รบัประทาน 
อาหารอะไร 
ทดแทนขา้ว 
ไดบ้า้ง 

อาหารและ
สารอาหาร 

ทดสอบ
สารอาหาร 

1.นกัเรยีนบอกเรื่องสารอาหาร
ได ้

ท าการทดลอง 

ร าวง ร าวงมาตราฐาน 
เกีย่วขา้ว 
 

เหน็ดว้ย 
แลว้ถามค าถาม
ชวนคดิว่า 

นกัเรยีนฝึก 
ร าวงเกีย่วขา้ว 
และ
การละเล่น 
ต่าง ๆ 

1. เรยีนรูเ้พลงพืน้บา้น
การละเล่น ต่าง ๆ 
 

รอ้งได ้ 
ร าไดแ้ละการละเล่น
ได ้

สงัคม อาหารประจ า 
ชาตขิองประเทศ
สมาชกิอาเซยีน 

นโยบายจ าน า
ขา้ว, เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

อาหารประจ า 
ชาตขิอง
ประเทศ
สมาชกิ
อาเซยีน, 
นโยบายจ าน า 
ขา้ว, 
เศรษฐกจิ 
พอเพยีง 

1. นกัเรยีนสามารถบอก
ลกัษณะต่าง ๆ  ของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

2. นกัเรยีนนกัเรยีนอธบิาย
เรื่องเศรษฐกจิของอาเซยีน 

3. นกัเรยีอธบิายเรื่องเศรษฐกจิ
พอเพยีงได ้
 
 

แบบทดสอบอตันยั 
 
 

กทอ. และ 
คณิตศาสตร ์

ผลติน ้าขา้วกลอ้ง
งอก 

เหน็ดว้ย ท าน ้าขา้ว
กลอ้งงอก 

1. นกัเรยีนบอก เการชัง่ 
ตวง วดัได ้

ท าน ้าขา้วกลอ้งงอก
ได ้
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 บทบำทนักเรียน  ช่วยกันคิดกิจกรรมการเรยีนรู้ส าหรับแต่ละหวัข้อที่ได้ช่วยกันวางแผนกัน
มาแลว้ร่วมกบัคร ูและหาขอ้สรุปร่วมกนัว่าจะเลอืกกจิกรรมอะไร ก าหนดจุดประสงคแ์ละการประเมนิผล
การเรยีนรูร้ว่มกนั 
 เครื่องมือ แบบฟอรม์ตารางบนัทกึการจดัการเรยีนรู ้และตารางบนัทกึการจดัการเรยีนรู ้
 

3. C ตวัท่ีหน่ึง หมำยถึงto construct 
การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ น าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับวชิาอื่นๆ และน าไปใช้ได้จรงิอย่าง

ถูกตอ้ง (C) ตรงกบัขัน้ที ่6 ลงมอืปฏบิตักิล่าวคอื  
ขัน้ตอนท่ี 6 ลงมือปฏิบติั 

 ในขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนของการลงมอืท า ดงันัน้การสรา้งใบงานและใบความรูข้องครจูงึส าคญั
ควรเป็นอยา่งทีน่่าสนใจ เพื่อใหเ้ดก็ ๆ ไดท้ ากจิกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนาน      
 บทบำทของครู ออกแบบการเรยีนรูแ้ละปรบัแผนการเรยีน  ให้สอดคล้องกบัความสนใจของ
นักเรยีน และเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบันักเรยีนโดยครเูป็นผู้อ านวยความสะดวกหรอืพี่เลีย้งคอยช่วยเหลอืและ
ใหค้ าแนะน า  

 บทบำทนักเรียน ศกึษา คน้ควา้ ลงมอืปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้จนถงึการสรปุผลการเรยีนรูแ้ละ
สรา้งชิน้งานต่างๆตรวจทานงานที่ท าและแก้ไขปรบัปรุงหากเกดิขอ้ผดิพลาดนักเรยีนหาขอ้มูล/ทดลอง/
สรา้งชิน้งาน 

 เครื่องมือ  1. ใบงาน   2. ใบบนัทกึความรู ้
 

 ในขัน้ตอนนี้ต้องมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยบทบาทของครชู่วยแนะน าและใหค้วามรูน้ักเรยีนให้
รูจ้กัรปูแบบในการน าเสนอขอ้มูล การเรยีนรูใ้นแบบต่างๆและให้นักเรยีนได้เลอืกรูปแบบที่ตนเองถนัด
หรอืสนใจ เช่น สรา้งชิน้งาน ท า power point presentation หรอื Poster ต่างๆ  
 บทบาทนกัเรยีนสรปุความรูท้ีต่นเองเรยีนมาในแต่ละกจิกรรมหรอืแต่ละหวัขอ้ โดยเลอืกรปูแบบ
การน าเสนอผลงานในรปูแบบทีต่นเองสนใจ เครือ่งมอืน าเสนอชิน้งานจากโปรแกรมต่าง ๆ ขา้งตน้ 
 
4. C ตวัท่ีสอง หมำยถึง to communicat 
การเรยีนรูใ้นแบบของ Backward desige เป็นวธิกีารสอนที่ใช้ผลงานเป็นที่ตัง้ว่าเมื่อนักเรยีนเรยีนจบ
แล้วหรอืในขณะที่เรยีน ต้องมภีาระงานในระหว่างเรยีนหรอืมผีลงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (C) ตรงกับ
ขัน้ตอนที ่7 สรปุขอ้มลู กล่าวคอื 

ขัน้ตอนท่ี 7 สรปุข้อมลู   

 บทบำทครู ครูให้ความรู้นักเรยีนให้รู้จกัรูปแบบในการน าเสนอ เช่นสร้างชิ้นงาน ท า power 
point presentation หรอื Poster ต่างๆส่วนในช่วงชัน้เดก็เลก็กอ็าจน าเสนอเป็นผลงานทีน่ักเรยีนท าและ
สามารถสรา้งความภูมใิจแก่นักเรยีน หรอืในชัน้เดก็โตก็อาจจดัเป็นนิทศัน์การการเรยีนรูใ้นวนัส าคญั ๆ 
ของโรงเรยีนเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจและก าลงัใจต่อไป 
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 บทบำทนักเรียน สรุปความรู้ที่ตนเองเรยีนมาในแต่ละกิจกรรมหรอืแต่ละหัวข้อ โดยเลือก 
รปูแบบการน าเสนอผลงานในรปูแบบทีต่นเองสนใจ  
 เครื่องมือ  1. ชิน้งานทีจ่ะน าเสนอ   2. แบบประเมนิตนเอง 
 
5. S ตวัท่ีสอง หมำยถึง to service 
เมือ่จบการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยแลว้ นกัเรยีนสามารถน าเสนอ พฒันาปรบัปรงุได ้เพื่อเกดิประโยชน์ต่อ
ตนเองและคนอื่น ๆ (S) ตรงกบัขัน้ตอนที ่8 ต่อยอดองคค์วามรู ้

ขัน้ตอนท่ี 8 ต่อยอดองคค์วำมรู้ 
 บทบำทของคร ู  ครชู่วยแนะน านักเรยีนในการต่อยอดองค์ความรู ้ถามค าถามเพื่อให้นักเรยีน
ไดค้ดิต่อยอดจากสิง่ทีต่นเองเรยีนรูม้า 

 

ช่วงชัน้ 

 
Life skills 

ทกัษะชีวิต 

 
Knowledge 

ควำมรู้ 

 
Process for 

Physical and 
Mental 

กระบวนกำ
รเรียนรู้เพ่ือ
พฒันำ

ร่ำงกำยและ
จิตใจ 

 
Professional 

skills 

ทกัษะ
อำชีพ 

 

ตวัอย่ำงค ำถำม 

เพ่ือต่อยอดองคค์วำมรู้ 

ช่วงชัน้ท่ี 1 Interpersonal 
ความ 
สมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 
 
 

Learn how 
to learn 
การเรยีนรู้
เพื่อการ
เรยีนรู ้

Self 
discipline 
วนิยัในตนเอง 

Hand skills 
ทกัษะ 
การใชม้อื 
 
 
 

 นกัเรยีนอยากน าความรู้
เรื่องนี้ไปใชก้บัใคร 

 นกัเรยีนจะน าไปสรา้งวนิยั
ในตนเองไดห้รอืไม ่

 นกัเรยีนอยากน าความรูไ้ป
สรา้งเป็นศลิปะหรอืไม่
อย่างไร 

ช่วงชัน้ท่ี 2 Self- 
Utilization 
การเขา้ใจ
ตนเอง 

Literacy & 
Logical 
ความ 
สามารถใน
การอ่านออก
เขยีนไดแ้ละ
ตรรกะ 
ต่าง ๆ 

Systcmatic 
thinking 
การคดิอย่าง
เป็นระบบและมี
เหตุผล 

Working 
Skills 
ทกัษะการ
ท างาน
เบือ้งตน้ 

 นกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้รื่องนี้
แลว้น าไปพฒันาตนเองได้
อย่างไร 

 นกัเรยีนใหเ้หตุผลต่อสิง่ที่
ไดเ้รยีนดว้ยกระบวนการ
ใดและจะน าไปใชต่้อไปได้
อย่างไร 

 นกัเรยีนจะน าความรูไ้ปใช้
ในการท างานในอนาคตได้
อย่างไร 
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ช่วงชัน้ 
 

Life skills 

ทกัษะชีวิต 

 
Knowledge 

ควำมรู้ 

 
Process for 

Physical and 
Mental 

กระบวน 

กำรเรียนรู้
เพ่ือพฒันำ
ร่ำงกำยและ

จิตใจ 

 
Professional 

skills 

ทกัษะ
อำชีพ 

 

ตวัอย่ำงค ำถำม 

เพ่ือต่อยอดองคค์วำมรู้ 

ช่วงชัน้ท่ี 3 Flexibility 
มคีวามยดืหยุ่น 

Application 
Academic 
for Asean 
life 
การ
ประยุกตใ์ช้
และการ
เขา้ใจผูค้นใน
อาเซยีน 

Pubic minded 
การมจีติ
สารธณะ 

Mangering 
Skills 
มทีกัษะการ
บรหิาร 

 จากการเรยีนรูน้กัเรยีนจะ
น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้น
อนาคตไดอ้ย่างไร 

 นกัเรยีนจะน าความรูไ้ป
สรา้งอะไรไดบ้า้งเพื่อ
ช่วยเหลอืสงัคม 

 สิง่ทีไ่ดเ้รยืนรูไ้ปจะน าไป
ต่อยอดความรูด้า้นใดได้
บา้ง 

ช่วงชัน้ท่ี 4 Innovator 
เป็นนวตักร 

Multi 
disciplinary 
มคีวามรู้
แบบสห
วชิาชพี 

Cross 
cultural 
การเขา้ใจการ
ขา้มวฒันธรรม 

Coperate 
with 
Sufficiency 
Eco 
การใชช้วีติ
โดยน า
ปรชัญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใช ้

 จากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป
นกัเรยีนคดิว่าสามารถ
สรา้งนวตักรรมอะไรได้
บา้ง 

 นกัเรยีนสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อย่างไร 

 สิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูแ้ละ
จะน าไปต่อยอดองค์
ความรูค้อือะไรและเพราะ
อะไร 

 
 

 บทบำทนักเรียน นักเรยีนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรยีนรู้มาตลอดโครงงาน รู้จกัเชื่อมโยงสิง่ที่ได ้
เรยีนรูก้บัชวีติจรงิและคดิต่อยอดองคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ ตนเองและสงัคม  

 เครื่องมือ แบบฟอรม์บนัทกึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละการต่อยอดองคค์วามรู ้  
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บทบาทที่ส าคญัของชุดเครื่องมือเสรมิสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 นี้คอื เป็นเครื่องมอื

เสรมิสร้างนิสยัรกัการพัฒนาตนเองของผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายใน ด้วย “ชุด

ค าถามชวนถก-อภปิราย” และเป็นประเด็นทางสงัคมประเดน็หนึ่งที่จะเป็นจุดเชื่อมให้เกดิเครอืข่ายใน

การปฏริปูการศกึษาทีส่มาชกิคอืครผููป้ฏบิตังิานจรงิ โดยมบีรบิทและปจัยัสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ใน

การจดัการเรยีนดงักล่าว อาจมกีารปรบัเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของการบรหิารของโรงเรยีนและ

การออกแบบการเรยีนการสอนของคร ูดงัตวัอยา่ง 

วิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอน เวลำ 

1. การจดักจิกรรมเป็นชัว่โมงโครงงาน  1 คาบต่อสปัดาห ์

2. การจดักจิกรรมค่ายโครงงาน 2- 3 วนัต่อ ภาคการศกึษา 

3-5 วนัต่อ ภาคการศกึษา 

5-7 วนัต่อ ภาคการศกึษา 

ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและจดุประสงคข์องผูส้อน 

3. การจดักจิกรรมโครงงานในวชิาเรยีน ตามชัว่โมงการเรยีน 

4. การจดักิจกรรมเรยีนรู้เป็นโครงงาน

รว่มกนัทุกวชิาในระดบัชัน้ 

ตามชัว่โมงการเรยีน 

5. การจัดเป็นกิจกรรมชุมชม โดยใช้

โค รงงาน เป็ น ก าร เรีย น รู้ เรื่ อ งที่

นกัเรยีนสนใจ 

1 คาบต่อสปัดาห ์

 

คณะผู้วจิยัจงึเสนอเป็นแนวทางในการจดักาเรยีนรู้เพื่อเข้าใจของชุมชนและสร้างความยัง่ยนืของตัว

ผูเ้รยีนเพราะไดท้ าความเขา้ใจรากความเป็นไทยและชุมชนของตนในบรบิทของภูมภิาคและหากต้องไป

ชุมชนอื่นกใ็ช้ความเขา้ใจชุมชนเพื่อท างานหรืออยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  ดงัตวัอย่างเรื่องการตามหา 

“บาย” เพื่อเป็นตวัอยา่งส าหรบัครผููส้นใจไดน้ าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของเดก็และเยำวชนไทย  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

1. ขัน้เตรียมคร ู

บทบาทคร ู เตรยีมความพร้อมของครูโดยมีแบบประเมินตนเอง ด้านการเป็นผู้
อ านวยความสะดวก   และการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้    

เครือ่งมอื แบบสอบถามเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจของครูต่อการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้

ขัน้เตรยีมครบูทบาทครเูตรยีมความพรอ้มของครโูดยมแีบบประเมนิตนเองเพื่อเป็นครผูู้อ านวย
ความสะดวกในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเครือ่งมอืแบบประเมนิตนเองดา้นการเป็นผูอ้ านวยความสะดวกใน
การเรยีนรูโ้ดยมเีครือ่งมอืในการประเมนิความพรอ้มของครโูดยวดัผลตามคะแนนดงันี้ 

คะแนน เกณฑ ์
1-5  คะแนน ยงัไมพ่รอ้ม 
6-11 คะแนน มคีวามพรอ้มพอสมควร 

12 -16   คะแนน มคีวามพรอ้มมาก 
17 – 21 คะแนน มคีวามพรอ้มมากทีสุ่ด 

 
แบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรเป็นผูอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของครู 

ค ำชีแ้จงใหคุ้ณครสู ำรวจตนเองว่ำมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบักำรเป็นผูอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เรยีนรู ้หรอืไม ่ใหใ้ส่เครือ่งหมำย ×หน้ำขอ้ทีม่ ีและใส่เครือ่งหมำย หน้ำขอ้ทีไ่มม่ ี
………....... 1.พร้อมใช้ค าถามกระตุ้นส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง 
………....... 2.พรอ้มช่วยคดิคน้สรา้งสรรค ์คอยช่วยเหลอืชีแ้นะ   
………....... 3.พรอ้มจดัสภาพการณ์เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นมคีวามสนุกสนาน 
………....... 4.พรอ้มท าหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางคอยใหค้วามช่วยเหลอืในการเรยีนรู ้แนะน าผูเ้รยีน 
………....... 5.พรอ้มตัง้ค าถาว่า“ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร”เพื่อช่วยนักเรยีนให้เกดิ

การเชื่อมโยง 
………....... 6.พรอ้มช่วยใหผู้เ้รยีนน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาอื่นๆ 
………....... 7.พรอ้มช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความตัง้ใจและตอบสนองในการเรยีนรู ้
………....... 8.พรอ้มแจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน 
………....... 9.พรอ้มใหน้กัเรยีนอภปิรายความสมัพนัธข์องเนื้อหาทีเ่รยีนรูก้บัเนื้อหาอื่น ๆ 
………....... 10.พรอ้มแสดงใหเ้หน็ถงึการตอบสนองทีเ่หมาะสม เช่น ใหก้ าลงัใจ ถามกลบั ชี้

ชดัความถูกตอ้ง 
………....... 11.พรอ้มตัง้ค าถามช่วยท าใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัในคุณค่าของการเรยีนรู้ 
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เช่น เราเรยีนรูเ้ร ือ่งนี้ไปท าไม เรือ่งนี้มคีวามส าคญัอยา่งไร เมือ่เรยีนเรือ่งนี้ 
………....... 12.พรอ้มช่วยให้เกดิการตัง้เป้าหมายการวางแผนการด าเนินงานและการตดิตาม

ผลดว้ยตนเอง 
………....... 13. พรอ้มกบัการสื่อสารไดแ้ก่ การค าพูดทีช่่วยท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึเชื่อมัน่

ในตนเองมากยิง่ขึน้  
………....... 14.พร้อมช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการใช้

กระบวนการกลุ่ม 
………....... 15.พรอ้มใชค้ าถามที่บ่งชีถ้งึพฤตกิรรมการอ านวยความสะดวกในการเรยีนรูเ้ช่น 

“นักเรยีนคดิว่าจะปรบัปรุงการท างานของตนให้ดขีึน้ได้อย่างไรการเรยีนครัง้นี้มี
ประโยชน์อยา่งไร?” 

………....... 16.พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืก 
………....... 17.พรอ้มชีแ้นะแนวทางแก่ผูเ้รยีนในการวางแผน 
………....... 18.พรอ้มเป็นแบบอย่างที่ดใีนการก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรยีนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้
………....... 19.พรอ้มส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัในความส าคญัของการวางแผน 
………....... 20.พรอ้มใชค้ าพดูทีช่่วยเสรมิสรา้งความรูส้กึทา้ทายในการเรยีนรู้ 
………....... 21.พรอ้มช่วยเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมกีารปรบัเปลีย่นตนเอง 
 
 

2. ส ำรวจชุมชน หำแรงบนัดำลใจ 

บทบำทคร ู ส ารวจสถานที ่  เสน้ทางและตดิต่อกบัแหล่งชุมชนใกลโ้รงเรยีนทีจ่ะพา 
นกัเรยีนไปศกึษาเรยีนรูพ้รอ้มทัง้ตดิต่อวทิยากรหรอืผูเ้ชีย่วชาญไวใ้ห้ค าแนะน าแก่นักเรยีน  หลงัจากนัน้
ครจูงึพานกัเรยีนไปทศันศกึษา พรอ้มกบักระตุน้ความสนใจครตูัง้ค าถามเกีย่วกบัเรื่องทีน่กัเรยีน 
สนใจ หรอืครมูจีุดประสงคจ์ะสรา้งบทเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมอยา่งใดอย่างหนึ่ง เช่น 
การมทีกัษะแห่งศตวรรษที ่21  เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน  ดงันัน้  การท าความเขา้ใจ
วฒันธรรมโดยจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 นัน้ต้องเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ไดส้รา้งสรรคอ์งคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง  ทางคณะผู้วจิยั จงึน าเสนอ ชุดการเรยีนรูเ้รื่อง ภาษาและวฒันธรรมในอาเซยีนตอนปฏบิตักิาร
ตามล่าหา“บาย” เพื่อเป็นตวัอย่างในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งองค์ความรู้ได้ตนเอง
ตลอดจนสามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อกา้วน าประเทศอื่น ผ่านเครื่องมอืการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ดงัตวัอยา่ง 
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ตำรำงท่ี 6 แนวค าถามและแนวค าตอบส าหรบัครู 
 

แนวค ำถำมส ำหรบัคร ู แนวค ำตอบของคร ู
1. ชีช้วนใหน้กัเรยีนสงัเกตสิง่มชีวีติทีม่ ี
ความสมัพนัธก์นัจากสิง่ทีพ่บเหน็ในทอ้งนา
เพื่อเชื่อมโยงถงึเรือ่ง  ระบบนิเวศ   หว่งโซ่
อาหาร สายใยอาหาร เป็นต้น 

นักเรยีนสามารถบอกความสมัพนัธ์ของสิ่งมชีีวติที่
อาศยัอยู่ในระบบนิเวศได้  เช่น สงัเกตหอยเชอรีม่า
เกาะที่ต้นข้าว และสามารถบอกได้ว่า ข้าวและท้อง
นาเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของหอยเชอรี ่ ครูจงึอธบิาย
เรื่องระบบนิเวศวิทยาว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบนิเวศเดยีวกนั จะ 3 รปูแบบ
คอื 

1. พึ่งพาอาศัยกัน เป็นการอยู่ร่วมกันของ
สิง่มชีวีติ 2 ชนิด ที่ท าให้ฝ่ายหน่ึงและทัง้ 2 
ฝ่ายได้ประโยชน์   โดยที่ฝ่ ายใดไม่ เสีย
ประโยชน์เลย 

2. ปฏิปกัษ์ ต่อกัน  เป็นการอยู่ร่วมกันของ
สิง่มชีวีติโดยฝ่ายหน่ึง  จบัอีกฝ่ายหน่ึงเป็น
อาหารเรยีกว่า ผู้ล่า ส่วนฝ่ายที่ถูกจบัเป็น
อาหารเรยีกว่า เหยือ่  

3. แบบเป็นกลางต่อกัน  เป็นการอยู่ร่วมกัน
ของสิง่มชีวีติที่เป็นอสิระต่อกนัไม่มฝี่ายหน่ึง
ฝา่ยใดไดห้รอืเสยีประโยชน์ 

2.นกัเรยีนคดิว่าตน้ขา้วกบัหอยเชอรีม่ ี
ความสมัพนัธก์นัในระบบนิเวศลกัษณะใด 

 นกัเรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์นัของหอยเชอรี ่ตน้ขา้ว หรอืสิง่มชีวีติ
ต่าง ๆ  
ครูอธิบายว่า  ต้นข้าวกับหอยเชอรี่อยู่ร่วมกันโดย
หอยเชอรีจ่ะกดักนิต้นขา้วซึง่เป็นการอยู่ร่วมกนัแบบ
เป็นปฏิปกัษ์ต่อกัน กล่าวคือ หอยเชอรี่ เป็นผู้ได้
ประโยชน์ และต้นข้าว เป็นผู้เสยีประโยชน์จากการ
ถูกหอยเชอรี่กัดกิน  ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่ง
ขยายพนัธุ ์
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แนวค ำถำมส ำหรบัคร ู แนวค ำตอบของคร ู
3.นกัเรยีนคดิว่า  แต่ละชุมชนหรอืสงัคมมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างไร 

นกัเรยีนแสดงแนวคดิเกีย่วกบัสงัคมในมมุมอง
นกัเรยีน 
ครูอธิบายเรื่องความ แตกต่างกันของกลุ่มคนใน
สงัคมแต่ละสงัคม กล่าวคอื ในสงัคมหนึ่งจะประกอบ
ไปดว้ยบุคคลทีม่สีถานภาพและบทบาทในสงัคม เช่น 
ผู้ มสีถานภาพเป็น พ่อ ผู้หญิงมสีถานภาพ เป็นแม ่ 
พ่อมีบทบาทหาเลี้ยงครอบครัว   ส่วนแม่  จะมี
บทบาทในการเลี้ยงดูลูก ซึ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมิใน
สงัคม   ส่วนทีใ่หญ่ขึน้คอื กลุ่มทุตยิภูม ิจะเกี่ยวขอ้ง
สัมพันธ์กันมากขึ้น  กล่าวคือ กลุ่มชนหลายกลุ่ม
รวมกันกลายเป็นภาคส่วน จากนั ้นก็กลายเป็น
ประเทศ จากประเทศหลาย ๆ ประเทศก็กลายเป็น
ภมูภิาค  เช่น ภมูภิาคอาเซยีน  

4.นกัเรยีนคดิว่าเพราะเหตุใดจงึมกีาร
รวมกลุ่มกนัระหว่างประเทศสมาชกิใน
ภมูภิาคอาเซยีน เหมอืนหรอืแตกต่างกนั
กบัระบบนิเวศหรอืไม ่อย่างไร 
 

นักเรยีนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงระหว่างระบบ
นิเวศในธรรมชาตกิบัระบบสงัคมของมนุษย ์
ครอูธบิายถงึ   ตวัอยา่ง เรือ่งหอยเชอรีก่บัตน้ขา้ว   
มผีู้ได้และเสยีประโยชน์ ซึ่งนักเรยีนต้องการสงัคม
แบบน้ีหรอืไม ่ 
ในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ต้องการความ
เข้าใจและความรัก  และการอยู่ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ฉะนั ้นมนุษย์จึงไม่อยากเบียดเบียนกัน 
ในทางกลบักนัมนุษยต์อ้งอยู่ดว้ยกนัแบบพึง่พาอาศยั
กัน จึงเกิดการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก เช่น 
กลุ่มประเทศอาเซยีน  

5.นกัเรยีนคดิว่าสิง่ใดทีท่ าใหผู้ค้นใน
อาเซยีนเขา้ใจซึง่กนัและกนัมากทีสุ่ด 

นกัเรยีนสามารถตอบไดว้่า การสื่อสารทีเ่ขา้ใจกนั 
ครอูธบิายว่า การเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมเป็นส่วน
หนึ่งในการพฒันาร่วมกนัเพราะการพูดจาสื่อสารกนั
อย่างเป็นมิตร ท าให้รู้สึกปลอดภัย ดังนั ้นการท า
ความเข้ามนุษย์ในเรื่องความแตกต่าง สิ่งแรกคือ 
ภาษาและวฒันธรรม 
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6.นกัเรยีนคดิว่าลกัษณะภาษาแต่ประเทศ
เป็นอยา่งไรบา้ง 

นกัเรยีนสามารถอธบิายความแตกต่างดา้นภาษาได้ 
ครอูธบิาย เรื่องลกัษณะภาษาประกอบดว้ย  เสยีงแต่
ละเสยีงที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา ซึ่งเสียงใน
ภ าษ าไท ยป ระกอบ ไปด้ ว ยพ ยัญ ชน ะ  ส ระ  
วรรณยุกต์  แต่ในความแตกต่างของภาษานัน้ คือ 
วรรณยุกต์ ในบางภาษาไม่ม ีดงันัน้การศกึษาภาษา
ตอ้งศกึษาอย่างสนุกและสรา้งสรรค ์เพราะภาษาเป็น
สิ่งหนึ่งที่มีชีวิตและสามารถท าความเข้าใจผู้อื่นได ้
เพราะสิ่งของ หรือพืช อย่างเดียวกันหรือชนิด
เดยีวกนั เมื่ออยู่ต่างภูมภิาคหรอืต่างประเทศก็เรยีก
แตกต่างกนั ดงันัน้เราควรศกึษาค าศพัท์ต่าง ๆ เพื่อ
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

7.นกัเรยีนรูจ้กัพชืทีช่ื่อว่า “บาย” หรอืไม่ นกัเรยีนสามารถคาดเดาค าตอบได ้
ครอูธบิายเรือ่งวงศค์ าศพัทท์ีเ่กีย่วกบัพชืในภมูภิาค 
โดยใบว้่ามคีวามเกี่ยวเนื่องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

8.นกัเรยีนเขา้ใจเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืไม่ นกัเรยีนสามารถอธบิายเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงได้
  
ครูอ ธิบ าย เรื่อ ง เศ รษ ฐกิจพอ เพีย ง คือ  แนว
พระราชด าริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานให้กบัชาวไทยเพื่อ ให้ได้ใช้ชีวติอย่าง
พอเพียงและยัง่ยืน  โดยอยู่กับ  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีพืชพันธุ์ธ ัญญาหารใน
ทอ้งถิน่ซึ่งเป็นแนวปรชัญาในการด าเนินชวีติของคน
ไทย 

9. นกัเรยีนลองเป็นส ารวจ หรอื เป็นนกัสบื 
เพื่อตามหาว่า “บาย” คอือะไร 

นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และมคีวามสนใจทีจ่ะหา
ค าตอบว่า “บาย” คอือะไร 
ครอูธยิาย นกัเรยีนตอ้งศกึษาคน้ควา้และหาค าตอบ
รว่มกนั 
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ภำพท่ี 13 มโนภาพของคุณครใูนการเชื่อมโยงค าถามกบัเนื้อหาและโครงสรา้งหลกัสตูร
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บทบำทนักเรียน 
เมือ่ครไูดแ้สดงบทบาทผูอ้ านวยการและแนะน าความรูแ้ลว้ จะท าใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจอยากรู้

เรือ่ง “บาย” ว่าคอือะไร โดยครมูอบบทบาทการสรา้งองคค์วามรูแ้ละคน้หาความรูจ้ากค าถามขา้งต้นให้
นกัเรยีนเป็นผูแ้สดงบทบาทผูเ้รยีน โดยมเีครือ่งมดีงันี้ 
 

เครื่องมือ  1. คู่มอืนกัส ารวจ         2. แบบสอบถาม 3. แบบบนัทกึความรู ้
 

คู่มือนักส ำรวจ 
สถำนท่ี อ ำเภอบ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก 

วนัท่ี 19 สิงหำคม 2556 
วตัถปุระสงคข์องกำรส ำรวจในครัง้น้ีคือ 

1. เพื่อศกึษาภาษาทอ้งถิน่เกี่ยวกบัพชืพรรณ 
2. เพื่อศกึษาสภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติของคนในชุมชน 
3. เพื่อศกึษาลกัษณะของพชืในชุมชน  
 

1 . เลือกวิธีกำรในกำรส ำรวจชุมชน 
วิธีกำร เลือก รำยละเอียดท่ีจะส ำรวจ ส่ิงท่ีต้องเตรียม 

สงัเกตและจดบนัทึก 
 
 

  บนัทกึสิง่ต่าง ๆทีพ่บ 
เช่น  ตน้ไม ้แหล่งน ้า 
สตัว ์ สิง่ปลกูสรา้ง 

สมดุบนัทกึ/ปากกา  

วำดภำพหรือถ่ำยภำพบริเวณพื้นท่ีท่ี
ส ำรวจ ระบุรำยละเอียด 

   

พดูคยุกบัคนในชุมชน 
 

   

อ่ืน ๆ     

 
ตำรำงท่ี 7 ตารางส ารวจชุมชน 
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ข้อแนะน ำก่อนออกส ำรวจ 
 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการส ารวจใหช้ดัเจน 

 รูจ้กัสงัเกตสิง่ต่าง ๆ รอบตวั  สิง่ที่สงัเกตได้  อาจแบ่งเป็นหมวดได้หลากหลาย เช่น 

สภาพแวดลอ้ม  ,สิง่ปลกูสรา้ง ,ศลิปะหตัถกรรมเป็นตน้ 

 ตัง้ค าถามเป็นหากต้องพูดคุยกบัคนในชุมชนเพื่อสอบถามขอ้มูลต้องรูจ้กัถามค าถาม  

ค าถามที่ด ี ควรเป็นค าถามปลายเปิด ไม่ใช่ค าถามที่ตอบได้เพียงใช่หรอืไม่ใช่  เช่น  

ท ำไมวดันี้จงึชื่อวดัหนองแขม  ,   สรา้งขึน้เม่ือไร  

 ควรคน้ควา้ขอ้มลูเบื้องตน้ของสถานทีท่ีจ่ะไปส ารวจก่อนไปส ารวจจรงิ  

ในตวัอยา่งนี้นกัเรยีนตอ้งตามหาว่า “บาย” คอือะไรนกัเรยีนจงึตอ้งออกส ารวจ ตามแหล่งชุมชนทีค่รไูด้

ออกแบบและวางแผนไวแ้ลว้โดยครมูแีบบสอบใหน้กัเรยีนไดไ้ปสอบถาม  ดงัตวัอยา่ง 

แบบสอบถำม 
ค ำถำม นักเรียนคิดค ำถำม ค ำตอบท่ีได้ 
ใคร ใครใชค้ าว่า “บาย ”  ทุกคน 
 ใครเป็นคนคดิคน้ปุ๋ ย ปุ๋ ยยเูรยี คดิคน้โดย นกัวชิาการการเกษตร ของ

กระทรวงเกษตรแห่งชาต ิบราซลิ ดร.คารโ์ดโซ 
 ใครเป็นผูน้ ามาปลกู ยงัไมห่ลกัฐานชีช้ดั เพราะมมีาตัง้บรรพกาลแลว้ 
อะไร อะไรคอืบาย ขา้ว 
 อะไรทีท่ าให ้“บาย” 

เจรญิเตบิโต 
แสง น ้า ปุ๋ ย 

ทีไ่หน บายอยู่ทีไ่หน อยูใ่นทุ่งนา 
กบัใคร บายอยูก่บัใคร ชาวนา 
เมือ่ไร จะเหน็มนัเมือ่ไร ฤดฝูนจะเป็นสเีขยีว ฤดหูนาวจะเป็นสทีอง 
ท าไม ท าไมตอ้งปลกูขา้วในน ้า เพราะขา้วเป็นพชืทีต่อ้งการน ้ามาก 
เมือ่ใด ก าหดการในแต่ละครัง้ตอนใช้

เวลาเมือ่ใดบา้ง 
ประมาณ 3 เดอืน ม ีนาปี และ นาปรงั 
นาปีท าปีละครัง้  ส่วนนาปงัท าปีละ 2 ครัง้ 

 

ตำรำงท่ี 8 ตารางแบบสอบถามเพื่อหาค าตอบของนกัเรยีน 
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เม่ือนักเรียนได้ค ำตอบว่ำบำยคือ “ข้ำว” แล้ว นักเรียนออกส ำรวจพื้นท่ีในกำรปลูกข้ำวในแหล่ง
ชุมชนเพ่ือวำดภำพและหำแรงบนัดำลใจเพ่ือต่อยอดองคค์วำมรู้ 
 

เร่ิมส ำรวจกนัเถอะ !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.บนัทึกข้อมลูจำกกำรพดูคยุกบัคนในชมุชน 
จากการผูคุ้ยนกัเรยีนไดค้วามรูว้า่ “บาย” หมายถงึ “ขา้ว” สามารถปลกูไดใ้นทอ้งถิน่
และ 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 14 นกัเรยีนวาดภาพการท านาของชุมชน 

 

 
ใหน้กัเรียนวาดแผนท่ีชุมชนท่ีไปส ารวจพบพืชท่ีช่ือ “บาย” 
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สรปุควำมรู้ท่ีได้จำกกำรส ำรวจ 
การท านาโดยในประเทศไทย สามารถท าได ้2 ครัง้ คอื นาปีและนาปรงั  ฤดทูีเ่ร ิม่ท านาคอื ฤดู 

ฝนและเกบ็เกี่ยวในฤดูหนาว และขา้วเป็นผลผลติเพื่อส่งออกท ารายไดใ้หก้บัประเทศจากนัน้นักเรยีนน า
ความคดิมาวเิคราะหแ์ละต่อยอดความคดิจากสีง่ไดไ้ปพบเพื่อออกแบบการเรยีนจากสถานที ่จุดมุง่หมาย 
และการต่อยอดอความคดิ เพื่อจะวางแผนการเรยีน  ดงัตวัอยา่ง 
 

สถำนท่ี จดุมุ่งหมำย ควำมคิดต่อยอด 
นาขา้ว 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัขา้ว 1. ขา้วน าไปท าอะไรไดบ้า้ง 
นวตักรรมทีช่่วยในการผลติและ
เกบ็เกีย่วขา้ว 
2.ในภมูภิาคอาเซยีนเรยีกขา้วว่า
อะไรบา้ง 
3.ในภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
เรยีกขา้วว่า อะไรบา้ง 
4.จะปลกูขา้วใหไ้ดผ้ลผลติสงู
ตอ้งท าอยา่งไร 

 
ตำรำงท่ี 9 ตารางการคดิวเิคราะหแ์ละต่อยอดองคค์วามรู้ 

 
 

3. ระดมควำมคิด 

บทบำทของคร ู ระดมความคดิกบันกัเรยีนและซกัถามนกัเรยีนถงึสิง่ทีอ่ยากเรยีนรู ้ให้
นกัเรยีนไดแ้สดงภมูคิวามรูข้องตนเองในเรือ่งนัน้ๆ และหาวธิกีาร
คน้ควา้หาค าตอบของสิง่ทีอ่ยากเรยีนรูร้ว่มกนั 

บทบำทนักเรียน น าเสนอสิง่ทีต่นเองสนใจผ่านการท า Mind mapบอกสิง่ทีต่นเองสนใจ 
รบัฟงัความคดิเหน็จากผูอ้ื่นและสามารถเชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนัได ้

เครื่องมือ  1. แผนภาพมโนทศัน์ 
 2. แบบฟอรม์การเขยีนสรุปความคดิของตนเอง 
 3. แบบฟอรม์ตารางบนัทกึการระดมความคดิของกลุ่ม 
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นักเรียนเขียนแผนภำพมโนทศัน์ท่ีนักเรียนสนใจ    

 

 
 

ภำพท่ี 15 การเขยีนแผนภาพมโนทศัน์ทีน่กัเรยีนสนใจ 
เมื่อเด็ก ๆ ได้ออกแบบผงัความคิดแล้ว นักเรยีนมาเขยีนสรุปประเด็นส าคญัของตัวเองตาม

แบบฟอรม์ด้านล่าง ในขัน้นี้พฒันานักเรยีนให้สามารถวางแผนงานจากความสนใจของตนเองได้  เพื่อ
น าเสนอเพื่อนรว่มชัน้เพื่อสรปุประเดน็ความคดิเหน็รว่มกนัต่อไปดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 

 
แบบฟอรม์เขียนสรปุควำมคิดของตนเอง 
หวัข้อ ส่ิงท่ีรู้แล้ว ส่ิงท่ีอยำกเรียนรู้เพ่ิมเติม วิธีกำรเรียนรู้ 
โครงสรา้งของพชื ตน้, เมลด็, ใบ, 

ราก 
ท าไมเวลาเคีย้วขา้วนานๆจะมรีส
หวาน 

ท าการทดลอง 

ค าศพัทเ์กีย่ว
กบัขา้ว 

ค าว่า “บาย ”
หมายถงึ “ขา้ว ”

เป็นภาษาเขมร 

ในภูมภิาคอื่น ๆ เรยีกว่าอะไรบา้ง ศกึษาคน้ควา้ 

ประเพณแีละ
วฒันธรรมเกี่ยว
กบัขา้ว 

มกีารท าขวญั
ขา้ว 

ท าขวญัขา้วท าอย่างไร ศกึษาคน้ควา้ 

 
ตำรำงท่ี 10 ตารางสรปุความคดิของตนเอง 

บาย 
"ขา้ว"

ท าไมเวลาเคีย้ว
ขา้วนานๆ

จะมรีสหวาน

ในภมูภิาคอื่น 
ๆ เรยีกว่า
อะไรบา้ง

ส่วนต่าง ๆ ของ
ขา้วท า

ประโยชน์อะไร
ไดบ้า้ง

ท าไมภาษาถงึ
เรยีกขา้วไม่
เหมอืนกนั

ท าขวญัขา้ว

ท าอยา่งไร



61 
 

 
เมื่อนักเรยีนน าเสนอความคดิแล้วของตวัเองตามความคดิเหน็ด้านบน ก็น าเสนอเพื่อน ๆ และ

ครเูพื่อสรุปและหาเหตุผลร่วมกนัแลว้ครสูรุปลงฟอรม์การระดมความคดิกลุ่ม ในขัน้นี้เป็นการพฒันาการ
ฟงัความคดิเหน็และการท างานเป็นทมี อกีทัง้รวมกนัหาเหตุผลเพื่อตัง้สมมุตฐิาน เพื่อน ามาซึ่งการสรา้ง
องคค์วามรู ้ดงัตวัอยา่ง 

 
แบบฟอรม์ตำรำงบนัทึกกำรระดมควำมคิดของกลุ่ม 

ช่ือนักเรียน ควำมคิดเหน็ เหตผุลในกำรน ำเสนอ 

เดก็ชาย ไก่ หากเคีย้วหรอือมขา้วไวใ้นปาก
นานๆจะมรีสหวาน 

ในขา้วมนี ้าตาลจรงิหรอืไมจ่รงิตอ้งท าการ
ทดลอง 

เดก็หญงิ ปลา ท าไมภาษาถงึเรยีกขา้วไมเ่หมอืนกนั ในแต่ละกลุ่มชนไดก้ าหนดการสรา้งและใช้
ภาษามาไมเ่หมอืนกนั เป็นการตกลงกนั
ในกลุ่มชนนัน้ ๆ  
เป็นเพราะเหตุใด 

เดก็ชาย โตง้ ท าไมตอ้งท าขวญัขา้ว เป็นการเรยีกก าลงัใจจงึควรศกึษาว่ามกีาร
ท าขวญัขา้วอยา่งไร 

เดก็หญงิ สวย ส่วนต่าง ๆ ของขา้วท าประโยชน์
อะไรไดบ้า้ง 

ขา้ว สามารถท าน ้าขา้วกล่องได ้มี
ประโยชน์มาก น่าจะเป็นการน าไปคา้ขาย
และท ารายไดไ้ด้ 

เดก็หญงิ ออม สามารถขยายการผลติไดอ้ยา่งไร สรา้งเครือ่งท าน ้าขา้วกล่อง การท า
เครือ่งมอืท าขา้วกล่องใหง้า่ยต่อการผลติ 
ซึง่สามารถต่อยอดได ้

เดก็ชายนดั ค าศพัทเ์กีย่วกบัขา้ว ภมูภิาคต่างกนั ค าศพัทก์ต่็างกนั อยาก
ศกึษาและเรยีนรู ้

ตำรำงท่ี 11 ตารางบนัทกึการระดมความคดิของกลุ่ม 
 

4. วิเครำะห ์จ ำแนก แยกแยะข้อมลูท่ีถกูต้อง 

บทบำทของคร ู น าหวัขอ้ต่างๆทีน่กัเรยีนตอ้งการเรยีนรูม้าแยกเป็นสาระวชิาก าหนด 
   จดุประสงคแ์ละการประเมนิผลทีต่อ้งการรว่มกนั 

  บทบำทนักเรียน นกัเรยีนช่วยครแูบ่งแยกหวัขอ้การเรยีนรูเ้ป็นหมวดหมู่สาระวชิา 
     ก าหนดจดุประสงคแ์ละการประเมนิผลทีต่อ้งการรว่มกนั 
  เครื่องมือ  1. แผนภาพมโนทศัน์การบรูณาการวชิาต่าง ๆ  

   2.แบบฟอรม์ตารางบนัทกึการแบ่งหวัขอ้การเรยีนรูก้บัสาระวชิาต่าง ๆ



62 
 

 
 

ภำพท่ี 16 แผนภาพมโนทศัน์การบรูณาการเน้ือหาวชิากบัสิง่ทีน่กัเรยีนสนใจ 
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แบบฟอร์มตารางบันทกึการแบ่งหัวข้อการเรียนรู้กบัสาระวชิาต่างๆ 
หวัข้อ สำระวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ขา้ว วทิยาศาสตร ์ มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติความสมัพนัธข์อง

โครงสรา้ง และหน้าทีข่องระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีท่ างานสมัพนัธก์นั 
มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูส้ ื่อสารสิง่ทีเ่ราเรยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้
ในการด ารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
สิง่แวดลอ้มกบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู้
และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตกิารใช้
ทรพัยกรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก น าความรูไ้ปใชใ้น
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 
 

ขา้ว 
 
 

ภาษาไทย มาตารฐาน ท.1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคดิ เพื่อ
น าไปใชต้ดัสนิใจ แกป้ญัหา ในการด าเนินชวีติและมนีิสยัรกัการอ่าน 
มาตรฐานท.1.2ใชก้ระบวนการเขยีนสื่อสาร เขยีนเรยีงความ และเขยีน
เรือ่งราวในรปูแบบต่าง ๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงาน
การศกึษาคน้ควา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ขา้ว 
 
 

สงัคม มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบรหิารการจดัการทรพัยากรในการ
ผลติและการบรโิภค การใชท้รพัยากรทีม่อียู่จ ากดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และคุม้ค่า รวมทัง้เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการด ารงชวีติ
อยา่งมดีุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาต ิวฒันธรรม ภมูปิญัญาไทย 
มคีวามรกั ความภมูใืจและธ ารงความเป็นไทย 
มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฎสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม มจีติส านึกและมสี่วนรว่ม
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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หวัข้อ สำระวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ขา้ว คณติศาสตร ์ มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั วดัและคาคคะเนของ
สิง่ของทีต่อ้งการวดั 
มาตรฐาน ค 6.1 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา กาใหเ้หตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณติศาสตร ์และการน าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ และเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ และมี
ความคดิสรา้งสรรค ์
 

ขา้ว การงานอาชพี
และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการท าง มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะ
กระบวนการท างาน ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา 
ทกัษะการท างานรว่มกนั และทกัษะการแสวงหาความรู ้มคีุณธรรม และ
ลกัษณะนิสยัในการท างาน มจีติส านึกในการใชพ้ลงังาน ทรพัยากร และ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อการด ารงชวีติและครอบครวั 
มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ มทีกัษะทีจ่ าเป็น มปีระสบการณ์ เหน็แนวทางใน
งานอาชพี ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันอาชพี มคีุณธรรม และ มเีจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชพี 

ขา้ว นาฏศลิป์และ
ศลิปะ 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างทศันศลิป์ ประวตัศิาสตร ์
และวฒันธรรม เหน็คุณค่างานทศันศลิป์เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิ
ปญัญาไทยและสากล 
มาตรฐาน ศ. 2.2  เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรแีละวฒันธรรม เหน็
คุณค่าของดนตร ีทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูิ
ปญัญาไทยและสากล 
มาตรฐาน ศ 3.1  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฎศลิป์อย่างสรา้งสรรค ์
วเิคราะห ์วพิากษ์ ถ่ายทอดความรูส้กึความคดิอยา่งอสิระ ขืน่ชม และ 
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

ขา้ว สุขศกึษาและ
และพลศกึษา 

มาตรฐาน พ. 4.1  เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การ
ด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และ การสรา้งเสรมิสมรรถาพเพื่อสุภาพ 

 
ตำรำงท่ี 12 ตารางบนัทกึสาระการเรยีนรูก้บัมาตฐานการเรยีนรู ้
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5. ออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกนั 

บทบำทคร ู ช่วยใหค้ าแนะน านกัเรยีนในการคดิกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัแต่ละ
หวัขอ้ทีไ่ดช้่วยกนัวางแผน กนัมาแลว้รว่มกบันกัเรยีนและหาขอ้สรุป
รว่มกนัว่าจะเลอืกกจิกรรมอะไร ก าหนดจดุประสงคแ์ละการประเมนิผล
การเรยีนรูร้ว่มกนั 

บทบำทนักเรียน ช่วยกนัคดิกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัแต่ละหวัขอ้ทีไ่ดช้่วยกนัวางแผน 
กนัมาแลว้รว่มกบัคร ูและหาขอ้สรปุรว่มกนัว่าจะเลอืกกจิกรรมอะไร 
ก าหนดจดุประสงคแ์ละการประเมนิผลการเรยีนรูร้ว่มกนั 

  เครื่องมือ  แบบฟอรม์ตารางบนัทกึการจดัการเรยีนรู ้
 
  ในขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนของการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างครูกบันักเรยีนที่จะท าห าให้นักได้มสี่วน
ร่วมในการจดัการเรยีนรู ้เมื่อนักเรยีนแต่ละคนไดเ้สนอความคดิเหน็จองตนเองแลว้ก็น าการมาสรุปรวม
หวัขอ้ทีใ่กลเ้คยีงกนัสรา้งจดุประสงคแ์ละการประเมนิผลรว่มกนั ดงัตวัอยา่ง 
 
แบบฟอรม์ตำรำงบนัทึกกำรจดักำรเรียนรู้ 
กิจกรรม 

 
ควำมคิด
นักเรียน 

ควำมคิดคร ู สรปุกำร
เรียนรู้ร่วมกนั 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ กำร
ประเมินผล 

KPA 
วทิยาศาสตร ์ เราสามารถ 

รบัประทาน 
อาหารอะไร 
ทดแทนขา้ว 
ไดบ้า้ง 

อาหารและ
สารอาหาร 

ทดสอบ
สารอาหาร 

1.นกัเรยีนบอกเรือ่ง
สารอาหารได ้

ท าการทดลอง 

การอ่าน และ
การเขยีน 

ฝึกอ่าน 
 
 
 

ฝึกเขยีน ฝึกอ่าน,  
ฝึกเขยีน 

1. นกัเรยีนสามารถอ่าน 
วเิคราะหส์ านวนเกีย่วขา้วได ้
2.นกัเรยีนเขยีนเรยีงความ
เกีย่วขา้วได ้
3.นกัเรยีนบอกค าศพัทเ์กีย่ว
ขา้วในอาเซยีนได ้

เขยีน
เรยีงความ 

ร าวง ร าวง
มาตราฐาน 
เกีย่วขา้ว 
 

เหน็ดว้ย 
แลว้ถาม
ค าถามชวน
คดิว่า 

นกัเรยีนฝึก ร า
วงเกีย่วขา้ว 
และการละเล่น 
ต่าง ๆ 

1. เรยีนรูเ้พลงพืน้บา้น
การละเล่น ต่าง ๆ 
 

รอ้งได ้ 
ร าไดแ้ละเล่
การละเล่นได ้
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กิจกรรม 
 

ควำมคิด
นักเรียน 

ควำมคิดคร ู สรปุกำร
เรียนรู้ร่วมกนั 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ กำร
ประเมินผล 

KPA 
สงัคม อาหารประจ า 

ชาตขิอง
ประเทศ
สมาชกิ
อาเซยีน 

นโยบาย
จ าน าขา้ว, 
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

อาหารประจ า 
ชาตขิอง
ประเทศ
สมาชกิ
อาเซยีน, 
นโยบายจ าน า 
ขา้ว, เศรษฐกจิ 
พอเพยีง 

6. นกัเรยีนสามารถบอก
ลกัษณะต่าง ๆ  ของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

7. นกัเรยีนนกัเรยีนอธบิาย
เรือ่งเศรษฐกจิของ
อาเซยีน 

8. นกัเรยีอธบิายเรือ่ง
เศรษฐกจิพอเพยีงได ้
 
 

แบบทดสอบ
อตันยั 
 
 

กทอ. และ 
คณติศาสตร ์

ผลติน ้าขา้ว
กลอ้งงอก 

เหน็ดว้ย ท าน ้าขา้ว
กลอ้งงอก 

1.นกัเรยีนบอกหลกัการ ชัง่ 
ตวง วดัได ้

ท าน ้าขา้ว
กลอ้งงอกได ้
 
 

 
ตำรำงท่ี 13 ตารางบนัทกึการจดัการเรยีนรู ้

 
6. ลงมือปฎบิัติ 

บทบำทของคร ู ช่วยสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน คอยอ านวยความสะดวกใน
การเรยีนรูแ้ละการท ากจิกรรมต่างๆ ออกแบบการเรยีนรูแ้ละปรบัแผนการเรยีน
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรยีน และเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบันกัเรยีน  

 บทบำทนักเรียน ศกึษา คน้ควา้ ลงมอืปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้จนถงึการสรปุผลการเรยีนรูแ้ละ
สรา้งชิน้งานต่างๆตรวจทานงานทีท่ าและแกไ้ขปรบัปรงุหากเกดิขอ้ผดิพลาด 

  นกัเรยีนหาขอ้มลู/ทดลอง/สรา้งชิน้งาน 
 เครื่องมือ  1. ใบงาน 
    2.ใบบนัทกึความรู ้
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 ในขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนของการลงมอืท า ดงันัน้การสรา้งใบงานและใบความรูข้องครจูงึส าคญัควร
เป็นอยา่งทีน่่าสนใจ เพื่อใหเ้ดก็ ๆ ไดท้ ากจิกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนาน  ดงัตวัอยา่ง 
 
 

ใบควำมรู้ท่ี1 
เร่ือง  สำรอำหำรในข้ำว 

สำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร ์
 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถบอกเรือ่งสารอาหารได้ 
KPA ท าการทดลองได ้
 
ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารในเมลด็ขา้ว 
 
เมลด็ขา้วประกอบดว้ยเปลอืกหุม้เมลด็หรอืแกลบ (Hull หรอืHusk) ซึง่จะหุม้ขา้วกลอ้งในเมลด็ขา้วกลอ้ง
ประกอบดว้ยจมกูขา้วหรอืคพัภะ (Embryo หรอืGerm) ร าขาวและเมลด็ขา้วขาวหรอืเมลด็ขา้วสาร 
(Endosperm) ดงัรปูที1่ส่วนคุณค่าทางโภชนาการแรธ่าตุต่างๆและวติามนิมอียูม่ากมายในทุกส่วนของ
เมลด็ขา้ว 
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รปูแสดงส่วนประกอบของเมลด็ขา้ว (ขา้วสารแกลบจมกูขา้วและร าขา้ว) 
 

 
ส่วนประกอบของเมลด็ข้ำว 

 
1. แกลบประกอบไปด้วยโปรตีนไขมนัเยื่อใยคารโ์บไฮเดรตเถ้าสารซลิกิาแคลเซยีมฟอสฟอรสัลกินิน
เซลลโูลสเพนโตแซนเฮมเิซลลูโลสและอื่นๆ (ตารางที1่) เราสามารถน าแกลบไปใชง้านไดห้ลายอยา่งเช่น
ท าปุ๋ ยใส่ตน้ไมน้ าไปเผาใชเ้ป็นพลงังานความรอ้นไดเ้ป็นขีเ้ถา้ใชท้ าสบู่หรอืใส่ในนาขา้วเพื่อปรบัสภาพดนิ
และช่วยลดการท าลายของโรคและแมลงศตัรขูา้วใชผ้สมดนิเหนียวเป็นส่วนประกอบของอฐิฯลฯ 
2. ข้ำวกล้องเมื่อน าขา้วกล้องมาขดัเอาผวิออกจะได้ร าหยาบและจมูกข้าว (5 – 8 %), ร าละเอยีดและ
จมกูขา้ว (2 – 3 %) และขา้วสาร (60 -73 %) องคป์ระกอบหลกัของเมลด็ขา้วคอืคารโ์บไฮเดรตหรอืแป้ง
ขา้ว (Starch)  
3. คำรโ์บไฮเดรตหรือแป้งข้ำวขา้วจะมแีป้งอยู่90 % ของน ้าหนักแห้งเมด็แป้ง20 – 60เมด็อดัรวมกนั
อยู่ในอมโิลพลาสและลอ้มรอบเมด็แป้งดว้ยโปรตนีแป้งขา้วสามารถแยกออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย2ชนิด
ไดแ้ก่อมโิลเปคตนิ (Amylopectin) และอมโิลส (Amylose)   
3.1อมโิลเปคตนิเป็นแป้งที่เป็นโพลเิมอรข์องน ้าตาลกลูโคสมโีครงสรา้งโมเลกุลเหมอืนกิง่ไมโ้ดยมพีนัธะ
α 1-4 D เชื่อมน ้าตาลกลูโคสเป็นเส้นยาวและพนัธะα 1-6 D เชื่อมน ้าตาลกลูโคสที่แตกแยกออกจาก
เส้นตรงคุณสมบตัิของอมโิลเปคตนิท าปฏกิริยิากบัสารไอโอดนีได้สมี่วงหรอืน ้าตาลแดงดูดซับไอโอดนี
และเซลลโูลสไดต้ ่าและยอ่ยสลายดว้ยเอน็ไซมβ์-amylase ไดต้ ่า 
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3.2อมโิลสเป็นแป้งทีเ่ป็นโพลเิมอรข์องน ้าตาลกลูโคสเช่นกนัมโีครงสรา้งโมเลกุลเป็นแบบเสน้ตรงมพีนัธะ
α 1-4 D เชื่อมน ้าตาลกลูโคสเป็นเสน้ยาวคุณสมบตัขิองอมโิลสคอืท าปฏกิริยิากบัสารไอโอดนีไดส้นี ้าเงนิ
เขม้ดดูซบัไอโอดนีและเซลลโูลสไดม้ากและยอ่ยสลายดว้ยเอน็ไซมβ์-amylase ได1้00 % 
 
4. โปรตีนเมลด็ขา้วมสี่วนประกอบของโปรตนีอยู่ประมาณ4.3 – 18.2  %  หรอืเฉลีย่9.5 % เป็นอนัดบั
สองรองจากแป้งปริมาณโปรตีนที่พบในเมล็ดข้าวมีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกและ
สภาพแวดลอ้มโปรตนีในเมลด็ขา้วสามารถแบ่งเป็น4ชนิดตามคุณสมบตัใินการละลายไดแ้ก่ 
 
  4.1อลับลมูนิ (Alblumin) มคีุณสมบตัลิะลายไดใ้นน ้า (Water soluble protein) 
  4.2โกลบลูนิ (Globulin)  มคีุณสมบตัลิะลายไดใ้นน ้าเกลอื (Salt soluble protein) 
  4.3โปรลามนิ (Prolamin) มคีุณสมบตัลิะลายไดใ้นแอลกอฮอล์ (Alcohol soluble protein) 
  4.4กลเูตลลนิ (Glutelin) มคีุณสมบตัลิะลายไดใ้นกรดหรอืด่าง (Acid or alkali soluble protein) 
 
 
5. ไขมนัไขมนัที่อยู่ในเมล็ดข้าวมกัจะอยู่ในสภาพเป็นหยดไขมนัเล็กๆขนาดเล็กกว่า1.5ไมครอนอยู่
บรเิวณเยื่อหุ้มผวิเมลด็ (ร าหยาบและร าละเอยีด) และจมูกขา้ว (คพัภะ) เมลด็ขา้วมไีขมนั1.6 – 2.8 % 
ส่วนใหญ่อยู่ในร าขา้วไขมนัทีไ่ดจ้ากขา้วเป็นไขมนัชนิดทีม่คีุณภาพดมีกีรดไขมนัอิม่ตวั18%กรดไขมนัไม่
อิ่ ม ตั ว เชิ ง เดี่ ย ว  (Monounsaturated Fatty Acid : MUFA) 45%ก รด ไข มัน ไม่ อิ่ ม ตั ว เชิ งซ้ อ น 
(Polyunsaturated Fatty Acid : PUFA) 37%น ้ามนัร าขา้วเหมาะส าหรบัผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลที่
ไม่ดี (LDL-C) เพราะมปีรมิาณกรดไขมนัไม่อิ่มตัวสูง (Linoleic acid, Oleic acid และPalmitic acid) มี
สารแกมมา่ออไรซานอล (Gamma Oryzanol) ช่วยในการควบคุมระดบัโคเลสเตอรอลในเสน้เลอืด 
 
6. สำรต้ำนอนุมูลอิสระ (Anti-oxidants)เป็นสารทีม่คีุณสมบตัช่ิวยในการป้องกนัการเกดิปฏกิริยิาทาง
เคมซีึ่งท าให้เนื้อเยื่อเสื่อมสภาพเกี่ยวขอ้งกบักลไกการสร้างภูมติ้านทานโรคเป็นสารประกอบที่มอียู่ใน
เมลด็ขา้วและมมีากกว่ารอ้ยชนิดสารต้านอนุมลูอสิระมหีลายประเภทไดแ้ก่วติามนิเกลอืแร่หรอืเอน็ไซมม์ี
ประโยชน์ช่วยป้องกนัร่างกายจากอนุมลูอสิระ (Free radicals) ซึง่เชื่อว่าเป็นสารก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็สาร
ต้านอนุมูลอิสระส าคญัที่อยู่ในเมล็ดข้าวได้แก่แกมมา-ออไรซานอล (Gamma Oryzanol) โทโคฟีรอล 
(Tocopherol) และโทโคไตรอนีอล (Tocotrienol) 
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ใบงำนท่ี 1 

เร่ือง  สำรอำหำรในข้ำว 
สำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร ์

1.ใหน้กัเรยีนท าการทดลองดงันี้ 
 

กำรทดสอบน ้ำตำล 
ทดสอบโดยหยดสารละลายเบเนดกิต์ในอาหาร
แลว้น าไปตม้ในน ้าเดอืดถา้ในอาหารมนี ้าตาลอยู่ 
ถา้มนี ้าตาลโมเลกุลเดีย่วมาก 
จะได้ตะกอนสีส้มอิฐ 
ถา้มนี ้าตาลโมเลกุลเดีย่วอยูบ่า้ง 
จะได้ตะกอนสีเขียว 
ถา้มนี ้าตาลโมเลกุลเดีย่วอยูน้่อย 
จะได้ตะกอนสีเหลือง 
 
 

 
 

ตะกอนสสีม้อฐิ 

ตะกอนสเีขยีว 

ตะกอนสเีหลอืง 

 
ขา้วทีน่ ามาทดลองเป็นสใีด…………… 

 
2.นกัเรยีนคดิว่าเพราะเหตุใด 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบควำมรู้ 2 

เร่ือง  ประเพณีท ำขวญัข้ำว 
สำระกำรเรียนรู้ ภำษำและวฒันธรรมไทย 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถสรปุความและเขยีนแสดงความคดิเหน็เรือ่งประเพณที าขวญัขา้วได้ 
KPA อ่านตคีวาม 
 
การท าขวญัขา้วแตกต่างจากภาคหนึ่งไปยงัอกีภาคหนึ่ง ในภาคกลาง จะท าในช่วงเวลากลางเดอืน 20 
ผลผลติอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนถวายแก่พระสงฆเ์มื่อขา้วในนาสุกดแีลว้ เมื่อนวดขา้วเสรจ็กจ็ะก าหนดวนั
พฤหสับดหีรอืวนัศุกรน์ าขา้วขึน้ยุง้ ชาวบา้นก็จะมารว่มท าขวญัขา้ว รอ้งเพลงท าขวญัแมโ่พสพ 

เคร่ืองเซ่นสงัเวย 
ใหน้ าเครือ่งสงัเวยไปบชูาแมโ่พสพในแต่ละครัง้ 

1.ช่วงข้ำวในนำก ำลงัตัง้ท้อง 
กลว้ย ออ้ย ถัว่ งา สม้ อยา่งละ 1 2 ค า ใส่ตะกรา้สาน หมาก พลจูบี 2 ค า  

 
1 เม่ือเก่ียวข้ำวและน ำขึ้นยุ้งข้ำว 

• หมาก พลจูบี 2 ค า  
• บุหรี ่ 2 มวน  

• ขา้วทีเ่กีย่วแลว้ 2 ก า  
• ผา้แดง ผา้ขาว ขนาด 2 คบื อยา่งละ 2 ผนื  
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ใบงำนท่ี 2 
เร่ือง  สำรอำหำรในข้ำว 

สำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร ์
 

ค ำสัง่ ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมอ่ำนล่ำงแล้วอธิบำยควำม 1  ย่อหน้ำ 
 

ค ำกล่ำวรบัขวญัข้ำว 
 

“วนัน้ีวนัดแีมโ่พสพแม่โพศรแีมจ่นัเทพแีมศ่รสีุดา (เป็นวนัจนัเทวเีป็นวนัสสีุชาดา) ขอแต่งเนื้อแต่งตวั
เตรยีมไปไหวห้ลวงพ่อวดัปา่ (ปา่เลไลย)์ เตรยีมเนื้อเตรยีมตวัเดีย๋วลกูผวักจ็ะมาพลางกก็วกัน ้าอาบน ้า
ยอดขา้วเอากรรไกรตดัแต่งเหมอืนแต่งผมใหส้มสวยเอาผา้มานุ่งเอาสไบมาห่มหวผีมกบ็รรจงแต่งทัง้แป้ง
หอมน ้าหอมกป็ะกพ็รมดว้ยค าชมว่าสวยแลว้งามแลว้ดูซดิซูดิูซใิหส้่องกระจกวนัดคีนืดถีา้แมโ่พสพแมโ่พ
สตีอ้งแบกทอ้งแบกไสก้ม็ผีลสุกลกูไมเ้ตรยีมเอาไวย้ามแพท้อ้งดว้ยแลว้นะ"  
ก่อนลากลบักเ็อามอืจบัตน้ตาแก(สะแก) ปากกว็่า“ตาตาแกฝากแมโ่พสพไวด้ว้ยหากมศีตัรหูมู่รา้ยหรอื
ยา้ยมาขอใหต้าช่วยไล่ไปใหพ้น้จนหมดภยันะตา”แลว้บอกลาแมโ่พสพ“แมโ่พสพแม่โพสแีมจ่งอยูด่กีนิดี
บดันี้ตอ้งขอลาขอใหไ้ดร้วงละหมอ้กอละมดัมดัละเกวยีนนะแมน่ะ" 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบควำมรู้ท่ี 3 

เร่ือง   ส ำนวนไทยท่ีใช้กนัอยู่เป็นประจ ำท่ีมีค ำว่ำ  “ข้ำว” 
สำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนบอกเขา้ใจเรือ่งส านวนไทยเกีย่วขา้วได้ 
2. นกัเรยีนบอกความหมายของส านวนไทยเกีย่วขา้วได้ 

KPA เขยีนอธบิายส านวนทีค่ดิว่าเกีย่วขอ้งกบัชวีตินกัเรยีนมากทีสุ่ด  2  ส านวน 
 

เร่ือง  ส ำนวนไทยท่ีใช้กนัอยู่เป็นประจ ำท่ีมีค ำว่ำ  “ข้ำว” 
 
ส ำนวนข้ำวท่ีเก่ียวกบัควำมเจริญงอกงำม  
ขา้วเหลอืเกลอือิม่ บรบิูรณ์ดว้ยขา้วปลาอาหาร  
ในน ้ามปีลา ในนามขีา้ว มคีวามอุดมสมบูรณ์  
กนิขา้วรอ้นนอนสบาย มคีวามเป็นอยูอ่ย่างสบาย นึกจะกนิจะตื่นเมือ่ไรกไ็ด้  
หนูตกถงัขา้วสาร อยูอ่ยา่งสบาย มอีาหารการกนิอุดมสมบรูณ์ 

ส ำนวนข้ำวท่ีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี  
ขา้วนอกเจา้ ขา้วนอกหมอ้ การกระท าหรอืประพฤต ินอกเหนือจากค าสัง่ หรอืผดิจากแบบแผน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ขา้วแดงแกงรอ้น บุญคุณ กนิขา้วและแกงของผูใ้ด ตอ้งนึกถงึบุญคุณของผูน้ัน้  
ขา้วไม่มยีาง คนทีร่บัอุปการะผูอ้ื่นไปแลว้ ไมน่ึกถงึ บุญคุณ เหมอืนขา้วไม่มยีาง กนิไมด่ี  
เลีย้งเสยีขา้วสุก เลีย้งบุคคลหรอืใดๆ ไว ้แต่อาศยัพึง่พาไมไ่ด 

ส ำนวนข้ำวกบัควำมตกทุกขไ์ด้ยำก  
ขา้วยากหมากแพง ยามทีบ่า้นเมอืงขาดแคลนอาการ ประชาชนทุกขย์ากล าบาก  
ไมม่ขีา้วสารกรอกหมอ้ ยากจนไมม่แีมแ้ต่อาหารจะกนิ  
กนิน ้าต่างขา้ว ทุกขม์าก ล าบากมาก จนมาก 

ส ำนวนข้ำวท่ีเก่ียวกบัระยะเวลำ  
ชัว่หมอ้ขา้วเดอืด เวลาไมน่านนกั  
กน้หมอ้ขา้วยงัไมท่นัด า  ระยะเวลาสัน้ๆ คอยเหมอืนขา้วคอยฝน ตัง้ใจคอยแต่ไมรู่เ้วลาแน่นอน 
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ส ำนวนข้ำวในพิธีกรรม  
ขา้วแจก ขา้วทีท่ าบุญอุทศิส่วนกุศลใหผู้ต้าย  
ขา้วบาตร เรยีกขนัเชงิส าหรบัใส่ขา้วตกับาตรว่า ขนัขา้วบาตรหรอืเรยีกขา้วทีเ่ตรยีมไวใ้ส่บาตรกไ็ด้  
ขา้วเปรต เครือ่งเซ่นเปรตในพธิตีรษุสารท  
ขา้วผอกกระบอกน ้า ของกนิเลก็ๆ น้อยๆ และมกีระบอกน ้าเลก็ๆ กรอกน ้า แขวนกิง่ไมท้ีท่ าขึน้แลว้ผกูไว้
ทีบ่นัไดเรอืน ใชใ้นพธิตีรษุ  
ขา้วพระ ขา้วส าหรบัถวายพระพุทธ  
ขา้วกร ูขา้วทีท่ าเพื่ออุทศิใหเ้ปรตในพธิสีารท 

ส ำนวนทัว่ไป  
ขา้วใหมป่ลามนั อะไรทีเ่ป็นของใหมก่ าลงัด ี 
ชายขา้วเปลอืก หญงิขา้วสาร ชายไปอยูท่ีไ่หนยอ่มสามารถแพรพ่นัธุส์รา้งเชือ้สายไดเ้หมอืนขา้วเปลอืก 
ส่วนผูห้ญงิท าไมไ่ดเ้พราะต้องยดึมัน่อยูก่บัสามจีงึเปรยีบเสมอืนขา้วสารทีไ่ปอยู่ทีไ่หนกไ็มส่ามารถแพร่
พนัธุไ์ด ้ 
หมาเหน็ขา้วเปลอืก ท าอะไรกบัสิง่ทีอ่ยู่ขา้งหน้าไมไ่ด้  
ไดเ้บีย้เอาขา้ว ไดอ้ยา่งหนึ่ง หากตอ้งการอกีสิง่หนึ่งดว้ย  
บนขา้วผ ีตขีา้วพระ บนบานขอรอ้งใหผ้หีรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิช่์วย  
กนิขา้วตม้กระโจมกลาง ท าสิง่ใดโดยไมพ่จิารณาใหร้อบคอบ จะท าใหไ้ดร้บัความล าบาก )เหมอืนการกนิ
ขา้วตม้กลางถว้ย จะเยน็ชา้กว่ารมิๆ (   

ขา้วนอกนา บุคคลทีไ่มไ่ดเ้กดิในถิน่นัน้ๆ บุคคลทีผู่อ้ ื่นไมจ่ดัเป็นพวกพอ้ง ไมเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคม  
ต าขา้วสารกรอกหมอ้ ท าอะไรแบบปจัจบุนั ท าแค่พอใหผ้่านไปไมเ่ผื่ออนาคต  
ทุบขา้วประชดหมา ป้ิงปลาประชดแมว การประชด ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิผลด ีกลบัท าใหเ้สยีหายไปโดยเปล่า
ประโยชน์  
ขา้วของ สิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ  
 
ทีม่า  :หนังสอื ขา้ว ...วฒันธรรมแห่งชวีติ ” ส านกัพมิพ ์แปลน โมทฟิ หน้า 132 

 

 

 



75 
 

 

ใบงำนท่ี 3 
เร่ืองส ำนวนเก่ียวกบัข้ำว 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 
ค าสัง่  ใหน้กัเรยีนเขยีนอธบิายส านวนทีค่ดิว่าเกีย่วขอ้งกบัชวีตินกัเรยีนมากทีสุ่ด  2  ส านวน 

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

 



76 
 

 
ใบควำมรู้ท่ี 4 

เร่ือง   ค ำศพัทเ์ก่ียวกบัอำหำร 
สำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนบอกบอกค าศพัทเ์กีย่วขา้วในอาเซยีนได้ 
KPA เขยีนอธบิายส านวนทีค่ดิว่าเกีย่วขอ้งกบัชวีตินกัเรยีนมากทีสุ่ด  2  ส านวน 
 
 
ภาษาในความหมายอย่างกวา้งหมายถงึกรยิาอาการทีแ่สดงออกมาแลว้สามารถท าความเขา้ใจกนัไดไ้ม่ว่า
จะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสตัว์หรอืสตัว์กับสตัว์ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนัน้
หมายถงึเสยีงพดูทีม่นุษยใ์ชส้ื่อสารกนัเท่านัน้ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานพ.ศ. 2542ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่าภาษาไวว้่า "ถอ้ยค าทีใ่ชพ้ดู
หรอืเขยีนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นภาษาไทยภาษาจนีหรอืเพื่อสื่อความเฉพาะวงการเช่น
ภาษาราชการภาษากฎหมายภาษาธรรม; เสยีงตวัหนงัสอืหรอืกริยิา; อาการทีส่ ื่อความไดเ้ช่นภาษาพดู
ภาษาเขยีนภาษาท่าทางภาษามอื"วชิาทีว่่าดว้ยการศกึษาภาษาในแงต่่างๆเรยีกว่า "ภาษาศาสตร"์ เริม่
บุกเบกิโดยแฟรด์นิองเดอโซซรู ์(Ferdinand de Saussure) บุคคลทีพ่ดูภาษาใดกต็ามถอืไดว้่าเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนเชงิภาษาศาสตรข์องภาษานัน้ๆ 
 
ภาษาทีใ่ชส้ื่อสารนัน้เป็นสิง่ส าคญัในการเป็นประชาคมอาเซยีนนัน่กค็อืภาษาองักฤษแต่สิง่ทีเ่ราตอ้งรูแ้ละ
ท าความเขา้ใจในการเป็นประชาคมอาเซยีนกค็อืภาษาต่างๆในประชาคมทัง้สบิประเทศนัน้แต่ละประเทศมี
ภาษาทีใ่ชต่้างกนัสาเหตุทีต่้องรูภ้าษาของประเทศอื่นๆกเ็พราะภาษาเปรยีบเสมอืนสื่อกลางในการสื่อสาร
ซึง่กนัและกนัในหลายๆดา้นทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิรวมไปถงึการแลกเปลีย่นวฒันธรรมอนัดงีามรว่มกนัอกี
ดว้ยเรามาดกูนัว่าแต่ละประเทศในประชาคมอาเซยีนนัน้เขาใชภ้าษาใดเป็นภาษาราชการหรอืภาษาประจ า
ชาตบิา้ง 
 
ประเทศไทยใชภ้าษาไทยเป็นภาษาราชการ 
 
ประเทศบรไูนฯใชภ้าษามาเลยแ์ละรองลงใชภ้าษาองักฤษและภาษาจนีเป็นภาษาราชการ 
 
ประเทศกมัพชูาใชภ้าษาเขมรเป็นภาษาราชการส่วนภาษาทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปไดแ้ก่องักฤษฝรัง่เศสเวยีดนาม
จนีและไทย 
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ประเทศอนิโดนีเซยีใชภ้าษาราชการและภาษาประจ าชาตไิดแ้ก่ภาษาอนิโดนีเซยีหรอืBahasa Indonesia 
 
ประเทศลาวใชภ้าษาลาวเป็นภาษาราชการ 
 
ประเทศมาเลเซยีใชภ้าษามาเลย ์(Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) องักฤษจนีทมฬิ 
 
ประเทศพมา่ใชภ้าษาพมา่เป็นภาษาราชการ 
 
ประเทศฟิลปิปินสม์กีารใชภ้าษามากกว่า170ภาษาโดยส่วนมากเกอืบทัง้หมดนัน้เป็นตระกูลภาษายอ่ย
มาลาโย-โปลนิีเซยีนตะวนัตกแต่ในปีพ.ศ. 2530รฐัธรรมนูญไดร้ะบุใหภ้าษาฟิลปิิโน (Filipino) และ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆทีใ่ชก้นัมากในประเทศฟิลปิปินสม์ทีัง้หมด8
ภาษาไดแ้ก่ภาษาสเปนภาษาจนีฮกเกีย้นภาษาจนีแตจ้ิว๋ภาษาอนิโดนีเซยีภาษาซนิดภ์าษาปญัจาบภาษา
เกาหลแีละภาษาอาหรบัโดยฟิลปิปินสน์ัน้มภีาษาประจ าชาตคิอืภาษาตากาลอ็ก 
 
ประเทศสงิคโปรภ์าษาทางราชการคอืภาษามาเลย ์(ภาษาประจ าชาต)ิ จนีกลาง (แมนดารนิ) ทมฬิและ
องักฤษสงิคโปรส์่งเสรมิใหป้ระชาชนพดู2ภาษาโดยเฉพาะจนีกลางในขณะทีภ่าษาองักฤษเป็นภาษาทีใ่ช้
ในการตดิต่องานและในชวีติประจ าวนั 
 
ประเทศเวยีดนามภาษาเวยีดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการซึง่เมือ่ปีพ.ศ. 2463วงการวชิาการ
เวยีดนามไดล้งประชามตทิีจ่ะใชต้วัอกัษรโรมนั (quocngu) แทนตวัอกัษรจนี (Chu Nom) ในการเขยีน
ภาษาเวยีดนาม 
 
อกีแค่ไมก่ีปี่ประเทศไทยของเราและอกี9ประเทศกจ็ะรวมกนัเป็นหนึ่งทัง้ในดา้นของเศรษฐกจิและเป็น
จดุยนืใหญ่ในการต่อรองกบัประเทศนานาชาตดิงันัน้ภาษาจงึส าคญัมากกบัสิง่เหล่านี้ไมใ่ช่เพยีงแค่
ภาษาองักฤษเท่านัน้ทีเ่ราจะตอ้งศกึษาและมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดแีลว้ภาษาประจ าชาตขิองแต่ประเทศก็
เช่นกนัประโยคง่ายๆเช่นการกล่าวทกัทายถามสารทุกขส์ุกดบิกเ็ป็นสิง่ส าคญัและนอกจากภาษาแลว้สิง่ที่
ส าคญัมากนัน่กค็อืการศกึษาวฒันธรรมทีอ่าจจะแตกต่างกบับา้นเราซึง่จ าใหเ้ราอยูใ่นสงัคมทีเ่รยีกว่า
“อาเซยีน”ไดอ้ย่างเตม็ภาคภมู ิ
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ใบงำนท่ี 4 

เร่ือง   ค ำศพัทเ์กียวกบัอำหำร 
สำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 

ค ำสัง่    ใหน้กัเรยีนหาค าสัง่เกีย่วอาหารในภาษาอาเซยีนมา 2  ประเทศ 

ค าศพัทภ์าษาไทย ค าศพัทภ์าษา…………… ค าศพัทภ์าษา……………. 

อาหารกลางวนั   

อาหารเยน็   

อาหารค ่า   

ขา้ว   

น ้า   

น้าชา   

น ้าแขง็   

กาแฟ   

กาแฟเยน็   

กาแฟรอ้น   

นม   

ครมี   

น ้าผลไม ้   

เน้ือหม ู   

ไก ่   

ปลา   

เน้ือววั   

ผกั   

ผลไม ้   

อร่อย   

ไม่อร่อย   

เผด็   

หวาน   

เปรีย้ว   
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ใบควำมรู้ 5 

เร่ือง  เพลงเก่ียวข้ำว 
สำระกำรเรียนรู้ ศิลปและนำฎศิลป์ 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถแสดงเพลงเกีย่วขา้วได ้
KPA การแสดงร าเกีย่วขา้ว 

 
เพลงเกีย่วขา้วใชส้ าหรบัรอ้งในขณะลงแขกเกี่ยวขา้วเนื่องจากการท านาเป็นอาชพีหลกัของคนไทยมาชา้
นานแลว้เพลงเกีย่วขา้งจงึเกดิมมีานานแลว้เช่นกนัโดยปกตชิาวนาจะเริม่ท าการไถหว่านปกัด าขา้วใน
ราวเดอืนพฤษภาคมและมถุินายนซึง่เป็นฤดฝูนและจะเริม่เกบ็เกีย่วประมาณเดอืนมกราคมพนัธุก์ารเกบ็
เกีย่วถา้ไมร่บีท ายอ่มเกดิความเสยีหายไดจ้งึตอ้งเรยีกคนมาช่วยกนัซึง่เรยีกว่า "ลงแขก" เมือ่มคีนมา
ชุมนุมกนัมากในขณะท างานหรอืหยดุพกัผ่อนจงึเกดิการเล่นเพลงเกีย่วขา้วขึน้เพื่อใหเ้กดิความ
สนุกสนานดบัความเหน็ดเหนื่อยเมือ่ยลา้เพลงเกีย่วขา้วนี้นิยมเล่นเฉพาะในฤดเูกีย่วขา้วเท่านัน้และมกั
เล่นกนัในขณะเกีย่วขา้วค ารอ้งมกัมใีจความไต่ถามถงึการท านาและเกีย้วพาราสกีนัดงันัน้สิง่ทีไ่ดร้บั
นอกเหนือจากความสนุกสนานแลว้ยงัเกดิประโยชน์ในทางปลกูฝงัความสามคัครีะหว่างเพื่อนบา้นใน
อาชพีเดยีวกนัการสมาคมระหว่างชายหญงิตลอดจนท าใหเ้กดินิสยัรกัในทางกาพยก์ลอนฝึกใหเ้ป็นคน
เฉลยีวฉลาดและมไีหวพรบิอกีดว้ย 
สถานทีเ่ล่นเพลงเกีย่วขา้วคอืในทอ้งนาหรอืลานหน้าโรงนาการแต่งกายกแ็ต่งแบบพืน้เมอืงวธิเีล่นกแ็บ่ง
ผูเ้ล่นเป็น 2 ฝา่ยคอืฝา่ยชายและฝา่ยหญงิฝา่ยละกีค่นกไ็ดไ้มจ่ ากดัโดยปกตจิะเป็นฝา่ยละ 5-6 คนแต่ละ
ฝา่ยจะมหีวัหน้าหน่ึงคนเรยีกว่า "พ่อเพลง" และ "แมเ่พลง" ผูเ้ล่นทุกคนถอืเคยีวมอืหนึ่งก่อนจะเล่นพ่อ
เพลงและแมเ่พลงจะตอ้งว่าบทไหวค้รกู่อนโดยพ่อเพลงจะเป็นผูเ้ริม่ก่อนแลว้แมเ่พลงจงึจะไหวค้รบูา้ง
กลอนทีช่าวบา้นน ามารอ้งอาจเป็นกลอนโบราณทีเ่หน็ว่ามนัเพราะจงึจดจ าเป็นแบบอยา่งมารอ้งหรอื
โดยมากเป็นกลอนสดรอ้งว่ากนัสดๆเพราะไม่จ าเป็นตอ้งแต่งเตรยีมไวก่้อนดงันัน้เพลงเหล่านี้จงึไมค่่อยมี
คนจดบนัทกึไวบ้างเพลง (เช่นทีย่กตวัอยา่งมา) จะสัน้บา้งยาวตามแต่ปฏภิาณของพ่อเพลงแมเ่พลงทีค่ดิ
จะรอ้งออกมา 

 
 
 
 
 
 
 

 



80 
 

ใบงำนท่ี 5 
เร่ือง เพลงเก่ียวข้ำว 

สำระกำรเรียนรู้ศิลปะและนำฎศิลป์ 
 

ค ำสัง่ใหน้กัเรยีนฝึกรอ้งเพลงเกีย่วขา้วเพื่อท าการแสดงหน้าชัน้เรนีย 
 

ตวัอยา่งบทไหวค้รู 
 

ยกหตัถเ์หนือหว่างคิว้ 
ทัง้สบิน้ิวประทุมทอง 

จะไหวพ้ระแท่นศลิาอาสน์ 
ไหวพ้ระบาททีท่่านจ าลอง 
จะเล่าแต่ตน้ใหว้นเวยีน 

ถงึพ่อคา้เกยีนเจา้ขายของ 
คนืเขา้ธานินทรก์บลิพสัดุ ์
ไดเ้ป็นกษตัรยิค์รอบครอง 
ไดคู้่เคยีงมารว่มภริมย ์
มนีางสนมเนืองนอง 

พอบุญมาเตอืนกเ็คลื่อนคลา 
ทิง้ภรยิาทีร่ว่มหอ้ง 

ไปบรรพชารกัษาพรต 
สละหมดทัง้ขา้วของ 

ใหเ้ป็นมงคลอยูบ่นสมอง 
ลกูทีใ่นทอ้งนาเอย 

ลกูจะไหวศ้รพีระแมโ่พสพ 
แมน่พดารา 

นางพระแมธ่รณแีมค่งคา 
ลกูกไ็หว ้

ใหม้าปกเกลา้ปกผม 
ลกูรกัดัง่ร่มโพไทร 
ไหวค้รเูสรจ็สรรพ 
ลกูจะค านบัคุณใหม่ 
ไหวบ้ดิามารดา 

ทีท่่านเลีย้งมาจนใหญ่ 
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ไดอ้าบน ้าป้อนขา้ว 
มาแต่ตวัเรานี้กะไร 
ทัง้น ้าขุน่มใิหอ้าบ 
ขมิน้หยาบมใิหท้า 
ท่านเอาลกูใส่ในแปล 
รอ้งโอล้ะเห่และชา้ไกว 

 
เมือ่ไหวค้รเูสรจ็แลว้กจ็ะเริม่ว่าแกก้นัต่อไปในระยะทีว่่าเพลงมอืทีก่ าตน้ขา้วและเคยีวกร็ าไปตามจงัหวะ
และค ารอ้งกลอนและท านองของเพลงเกีย่วขา้วนี้คลา้ยคลงึกบัเพลงเรอืแต่ใชเ้วลาเลน่น้อยกว่าและเล่น

เฉพาะเวลากลางวนัเท่านัน้ 
 
 

ตวัอยา่งบทปลอบ 
ชาย 

พีจ่ะขอฟงัส าเนียงน้อง 
แมเ่อ๋ยรอ้งร าว่า 

พีเ่ขา้มาปลอบทรามสงวน 
ทัง้กาลกจ็วนเวลา 

ขอเชญิแมเ่ยือ้นเอือ้นโอษฐ์ 
เถดิแมพ่วงมะโหดสุมนา 

แมง่ามประกอบจงตอบวาจา 
 

เถดิแมด่อกจ าปาเอย 
ถว้นก าหนดสามบท 

แมง่ามประกอบไมต่อบมา 
เสยีแรงทีม่าวอนแมย่อดรกั 

อยูก่เ็ป็นนกัเป็นหนา 
ขอเชญิน้องรอ้งน้องร า 
อยา่ใหพ้ีช่ายขายหน้า 
ทีเ่พื่อนเขา้มาเลยเอย 

หญงิ 
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แต่พอพีเ่อยทรามเชยกอ้รอ้ง 
ตอบสนองสนทนา 

ฉนัเสยีแค่นของพีไ่มไ่ด ้
ซงัจะตายจ าจะว่า 

ไหนๆกไ็ดเ้ขา้มาปลอบ 
แลว้จ าจะตอบวาจา 
มใีหพ้ีช่ายขายหน้า 

ทีเ่พื่อนเขา้มาดอกเอย 
 

เพลงทีใ่ชร้อ้งในขณะเกีย่วขา้วมกัจะเป็นกลอนสัน้ๆตวัอยา่งเช่น 
 

ควา้เถดิหนาแมค่วา้ 
รบีตะบงึใหถ้งึคนนา 
จะไดพ้ดูจากนัเอย 

 
เกีย่วเถดิหนาแมเ่กีย่ว 
อยา่มวัแลมวัเหลยีว 
เคยีวจะบาดมอืเอย 

 
เกีย่วขา้วแม่ยาย 
ผกับุง้ผกัหวาย 
พนัทีป่ลายก าเอย 

 
ควา้เถดิหนาแมค่วา้ 
ผกับุง้สนัตะวา 

ควา้ใหเ้ตม็ก าเอย 
 

ขอสงัเกตส าหรบัเพลงเกีย่วขา้วคอืใชก้ลอน (ฉนัทลกัษณ์) แบบเพลงเรอืแต่เวลารบัลกูคู่จะรบับาททา้ยว่า 
"เฮเ้อา้เฮเ้ฮ"้ ไปเรือ่ยๆเป็นการกระทุง้ซึง่จะช่วยใหส้นุกครืน้เครงขึน้ 

 
เพลงเกีย่วขา้วนี้บางทอ้งทีเ่ช่นอ่างทองเรยีกว่าเพลงเต้นก าหมายถงึการร้องทีม่ลีกูคู่รบั "เฮเ้อา้เฮเ้ฮ"้ ซึง่

ท านองจะต่างไปจากเพลงเรอืเลก็น้อย (แต่ฉนัทลกัษณ์ยงัคงเป็นแบบเพลงเรอื) 
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การเล่นเพลง "เตน้ก า" นัน้พ่อเพลงแมเ่พลงไมต่อ้งเกีย่วขา้วดว้ยเพราะถอืว่ามหีน้าทีเ่พยีงเล่นเพลงการ
เล่นตอ้งมาตัง้วงกนัมอืซา้ยถอืขา้วมอืขาวถอืเคยีวแลว้รอ้งร าไปอย่างสนุกสนานการควงเคยีวควงขา้ว

ตอ้งบรรจบกนัพอดทีีต่รงหน้าเสมอจงึอาจจะล าบากบา้งส าหรบัคนทีไ่มไ่ดเ้ป็นพ่อเพลงแมเ่พลง 
 

ตวัอยา่งบทไหวค้รเูพลงเตน้ก า (เกีย่วขา้ว) ของอ่างทองไดจ้ากนายบุญเผื่อนโพธิภ์กัดิพ์่อเพลงผูม้ ี
ชื่อเสยีงของอ่างทองในปจัจุบนั (อาย ุ61 ปีพ.ศ. 2520) 

 
จะยกบายศรขีึน้สีมุ่ม 

จะไหวพ้ระภูมเิจา้ทอ้งนา 
เหลา้ขวดไก่ตวั 
มาเซ่นทีท่อ้งนา 

มานัง่ในคอช่วยต่อปญัญา 
เมือ่ลกูจะว่าเพลงเอย 
(เองิเอยเพลงเอย 

มานัง่ในคอช่วยต่อปญัญา 
มานัง่ในคอช่วยต่อปญัญา 
เมือ่ลกูจะว่าเพลงเอย 
เองิเอย้เพลงเอย 

เอา้ปญัญาเอา้ปญัญา 
เมือ่ลกูจะว่าเพลงเอย) 

 
บทไหวค้รจูะสัน้หรอืยาวเท่าไรกไ็ดถ้า้ไหวพ้อเป็นพธิกีอ็าจว่าสัน้ๆเพยีงค าสองค า (บทสองบท) ดงัเช่นที่

ยกตวังอยา่งมาแลว้ต่อจากนัน้กเ็กริน่แลว้จะเล่นเป็นชุดหรอืเป็นบทปลกียอ่ยกต็ามแต่จะคดิกนั 
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ตวัอยา่งบทปลอบ 
 (ของพระพรอ้มวดัปากน ้าใตก้รงุเทพมหานคร 

อดตีพ่อเพลงชาวอ่างทอง (อาย ุ73 พรรษาพ.ศ. 2520) 
 

ไหวค้รสู าเรจ็เสรจ็สก 
ขยายยกเป็นเพลงปลอบ (รบัเฮ่เอา้เฮเ้ฮ)้ 

หาไหนไมเ่ทยีมเรีย่มแลว้ 
ไมม่คีนเสมออยา่งฟ้าครอบ 
ขอเชญิมาเล่นเต้นก าสกัรอบ 
ลุกขึน้มาตอบเพลงเอย 

(ลกูคู่รบัเอา้เอยเพลงเอยขอเชญิมาเล่นเต้นก าสกัรอบๆ 
ลุกขึน้มาตอบเพลงเอย) 
ขอเชญิมาเตน้ก าสกัรอบ 

ลุกขึน้มาตอบเพลงดว้ย (รบัเฮเ้อา้เฮเ้ฮ)้ 
จติใจเจา้ไมส่มเพช 

พีจ่ะเป่าดว้ยเวทยม์หาระรวย (รบั) 
เดชะพระคุณขลงั 

ใหเ้ล่นกนัดว้ยนางเอย 
(ลกูคู่รบัเดชะพระคุณช่วยๆใหเ้ล่นกนัดว้ยนางเอย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



85 
 

 
ใบควำมรู้ 6 

เร่ือง  อำหำรประเทศสมำชิกอำเซียน 
สำระกำรเรียนรู้ สงัคมและวฒันธรรม 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถบอกลกัษณะต่าง ๆ  ของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
KPA แบบทดสอบอตันยั 
 
อาเซียน (ASEAN) หรอืสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (Association of Southeast 
Asian Natios) ก่อตัง้ขึน้โดยปฏญิญากรุงเทพฯซึง่ได้ลงนามกนัที่วงัสราญรมยเ์มื่อวนัที่ 8 สงิหาคมพ.ศ. 
2510 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคธ ารงไว้ซึ่ง
สนัติภาพเสถียรภาพและความมัน่คงทางการเมอืงสรา้งสรรค์ความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิการพฒันา
ทางสงัคมและวฒันธรรมการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชกิก่อตัง้ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2510 มสีมาชกิ 5 ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซยีมาเลเซยีฟิลปิปินส์
และสงิคโปรไ์ดร้ว่มกนัจดัทาปฏญิญากรงุเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อเดอืนสงิหาคมพ.ศ.2510 เป็น
สญัญาผกูพนัฉบบัแรกของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตต่้อมาบรไูนดารสุซาลามได้เขา้เป็น
สมาชกิลาดบัที ่6 พ.ศ. 2527 เวยีดนามเขา้เป็นสมาชกิลาดบัที่ 7 ปีพ.ศ. 2538 ส่วนลาวและพมา่เขา้เป็น
สมาชกิพ.ศ. 2540 ส าหรบักมัพูชาเขา้เป็นสมาชกิล่าสุดปีพ.ศ. 2542 ท าให้ปจัจุบนัอาเซยีนมสีมาชกิ 10 
ประเทศอาเซยีนเป็นภูมภิาคที่มคีวามเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็และเป็นตวัอย่างของการ
รวมตวัของกลุ่มประเทศทีม่พีลงัต่อรองในเวทกีารเมอืงและเศรษฐกจิระหว่างประเทศความก้าวหน้าของ
อาเซียนมปีจัจยัส าคญัจากความไว้วางใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอันก่อให้สถานการณ์ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนผ่านจากสภาวะแห่งความตึงเครยีดและเผชญิหน้าในยุคสงครามเยน็มาสู่
ความมเีสถยีรภาพความมัน่คงและความร่วมมอือย่างใกล้ชดิในปจัจุบนัปจัจุบนัสมาคมประชาชาตแิห่ง
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หรอือาเซยีนมสี านักงานตัง้อยู่ทีก่รุงจาการต์าประเทศอนิโดนีเซยีและในปี 2553 
นายสุรนิทรพ์ศิสุวรรณท าหน้าทีเ่ลขาธกิารอาเซยีน 
               สิง่ส าคญัที่ควรศึกษาและเรยีนรู้อย่างหนึ่ง คือเรื่องอาหาร อาหารประจ าชาติอาเซยีน 10 
ประเทศซึ่งในปี 2015 หรอื พ.ศ. 2558 นี้ประเทศในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะรวมเป็นหนึ่งโดย
เรยีกสัน้ๆว่ากลุ่มอาเซยีนเรามาท าความรูจ้กัเกี่ยวกบัอาหารอาเซยีน10 ประเทศของแต่ละประเทศว่าใน
เพื่อนบา้นของเรานัน้มอีาหารอะไรกนับา้งเรามาเริม่ทีป่ระเทศไทย 
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อำหำรยอดนิยมของไทย 

                                   

      ตม้ย ากุง้ (Tom Yam Goong)  แค่เอ่ยชื่อกเ็ป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้ว่า ตม้ย ากุง้เป็นอาหารคาวที่
เหมาะส าหรบัรบัประทานกบัขา้วสวยรอ้น ๆ กลิน่หอมของสมนุไพรทีเ่ป็นส่วนประกอบในตม้ย ากุง้ 
นอกจากจะท าใหรู้ส้กึสดชื่นแลว้ ยงัช่วยกระตุน้การเจรญิอาหารไดเ้ป็นอย่างดแีละเนื่องจากต้มย ากุง้เป็น
อาหารทีม่รีสเปรีย้ว และเผด็เป็นหลกั ท าใหร้บัประทานแลว้ไมเ่ลีย่น จงึท าใหต้ม้ย ากุ้งเป็นอาหารทีไ่ดร้บั
ความนิยมในทัว่ทุกภาคของประเทศไทย รวมถงึชาวต่างชาตเิองกต็ดิอกตดิใจในความอรอ่ยของตม้ย ากุง้
เช่นเดยีวกนั 

อำหำรยอดนิยมของบรไูน 

                                    

 

       อมับยูตั (Ambuyat) เป็นอาหารยอดนิยมของบรไูน มลีกัษณะเด่นอยู่ทีต่วัแป้งจะเหนียวขน้คลา้ย
ขา้วตม้ หรอืโจก๊ โดยมแีป้งสาคเูป็นส่วนผสมหลกั ตวัแป้งอมับูยตัเอง ไมม่รีสชาต ิแต่ความอรอ่ยจะอยูท่ี่
การจิม้กบัซอสผลไมท้ีม่รีสเปรีย้ว นอกจากนี้ยงัมเีครือ่งเคยีงอกี 2-3 ชนิด เช่น ผกัสด เนื้อห่อใบตองยา่ง 
หรอืเนื้อทอด ทัง้นี้ การรบัประทานอมับยูตัใหไ้ดร้สชาต ิตอ้งรบัประทานตอนรอ้น ๆ จงึจะดทีีสุ่ด 
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อำหำรยอดนิยมของกมัพชูำ 

                                    

       อามอ็ก (Amok) เป็นอาหารคาวยอดนิยมของกมัพูชา มลีกัษณะคลา้ยห่อหมกของไทย โดยเป็น
การน าเนื้อปลาสด ๆ ลวกพรกิเครือ่งแกง และกะท ิแลว้ท าใหสุ้กโดยการน าไปน่ึง ซึง่นอกจากจะใชเ้นื้อ
ปลาแลว้ อาจเลอืกใชเ้นื้อไก่แทนกไ็ด ้ส่วนสาเหตุทีค่นในประเทศกมัพูชานิยมรบัประทานปลา เนื่องจาก
สภาพภมูปิระเทศของกมัพูชามแีหล่งน ้าอุดมสมบรูณ์ ท าใหป้ลาเป็นอาหารทีห่ารบัประทานไดง้า่ยนัน่เอง 

 
อำหำรยอดนิยมของอินโดนีเซีย 

                                    

       กาโด กาโด (GadoGado) อาหารยอดนิยมของประเทศอนิโดนีเซยี ประกอบไปดว้ยผกั และธญัพชื
หลากหลายชนิด ทัง้แครอท มนัฝรัง่ กะหล ่าปล ีถัว่งอก ถัว่เขยีว นอกจากนี้ยงัมเีต้าหู ้และไขต่ม้สุกดว้ย 
กาโด กาโดจะน ามารบัประทานกบัซอสถัว่ทีค่ลา้ยกบัซอสสะเต๊ะ อยา่งไรกต็าม ดว้ยเครือ่งสมุนไพรใน
ซอส อาท ิรากผกัช ีหอมแดง กระเทยีม ตะไคร ้ท าใหเ้มื่อรบัประทานแลว้จะไม่รูส้กึเลีย่นกะทมิาก
จนเกนิไปนัน่เอง 
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อำหำรยอดนิยมของลำว 

                                     

      สลดัหลวงพระบาง (LuangPrabang Salad) เป็นอาหารขึน้ชื่ออกีชนิดหนึ่ง เนื่องจากมรีสชาติ
กลางๆ ท าใหร้บัประทานไดท้ัง้ชาวตะวนัออก และตะวนัตก โดยส่วนประกอบส าคญัคอื ผกัน ้า ซึง่เป็นผกั
ปา่ทีข่ ึน้ตามรมิธารน ้าไหล และยงัมสี่วนประกอบอื่น ๆ เช่น  มนัแกว แตงกวา มะเขอืเทศ ไขต่ม้ 
ผกักาดหอม และหมสูบัลวกสุก ส่วนวธิปีรงุรสคอื ราดดว้ยน ้าสลดัชนิดใส คลุกส่วนผสมทัง้หมดเขา้
ดว้ยกนั แลว้โรยหน้าดว้ยกระเทยีมเจยีว และถัว่ลสิงคัว่ 

 

อำหำรยอดนิยมของมำเลเซีย 

                                   

       นาซ ิเลอมกั (NasiLemak) อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซยี โดยนาซ ิเลอมกั จะเป็นขา้วหุง
กบักะท ิและใบเตย ทานพรอ้มเครือ่งเคยีง 4 อยา่ง ไดแ้ก่ ปลากะตกัทอดกรอบ แตงกวาหัน่ ไขต่ม้สุก 
และถัว่อบ ซึง่นาซ ิเลอมกัแบบดัง้เดมิจะห่อดว้ยใบตอง และมกัทานเป็นอาหารเชา้ แต่ในปจัจบุนั 
กลายเป็นอาหารยอดนิยมทีท่านไดทุ้กมือ้ และแพรห่ลายในประเทศเพื่อนบา้นอกีหลายแห่ง เช่น 
สงิคโปร ์และภาคใตข้องไทยดว้ย 
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อำหำรยอดนิยมของฟิลิปปินส ์

                                     

      อโดโบ ้(Adobo) เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลปิปินส ์ท าจากเนื้อหม ูหรอืเนื้อไก่ ทีผ่่านการ
หมกั และปรงุรส โดยจะใส่น ้าสม้สายช ูซอีิว๊ขาว กระเทยีมสบั ใบกระวาน พรกิไทยด า น าไปท าใหสุ้ก
โดยอบในเตาอบ หรอืทอด แลว้น ามารบัประทานกบัขา้วสวยรอ้น ๆในอดตีอาหารจานนี้เป็นทีน่ิยมในหมู่
นกัเดนิทาง เนื่องจากส่วนผสมของอโดโบส้ามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน เหมาะส าหรบัพกไวเ้ป็นเสบยีง
อาหารระหว่างการเดนิทาง ซึง่ปจัจุบนัอโดโบไ้ดก้ลายเป็นอาหารยอดนิยมทีน่ ามารบัประทานกนัไดทุ้กที่
ทุกเวลา 

 

อำหำรยอดนิยมของสิงคโปร ์

                                   

       ลกัซา (Laksa) อาหารขึน้ชื่อของประเทศสงิคโปร ์ลกัซามลีกัษณะคลา้ยก๋วยเตีย๋วตม้ย าใส่กะท ิท า
ใหร้สชาตเิขม้ขน้ คลา้ยคลงึกบัขา้วซอยของไทย โดยลกัซาจะมสี่วนผสมของ กุง้แหง้ พรกิ กุง้ตม้ และ
หอยแครง เหมาะส าหรบัคนทีช่อบรบัประทานอาหารทะเลเป็นอยา่งยิง่ อยา่งไรกต็าม ลกัซามทีัง้แบบที่
ใส่กะท ิและไมใ่ส่กะท ิทว่า แบบทีใ่ส่กะทจิะเป็นทีน่ิยมมากกว่า 
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อำหำรยอดนิยมของเวียดนำม 

                                     

      ปาะเป๊ียะเวยีดนาม  (Vietnamese Spring Rolls) ถอืเป็นหน่ึงในอาหารพืน้เมอืงทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของ
ประเทศเวยีดนาม ความอร่อยของเปาะเป๊ียะเวยีดนาม อยูท่ีก่ารน าแผ่นแป้งซึง่ท าจากขา้วจา้วมาห่อไส ้
ซึง่อาจจะเป็นไก่ หม ูกุง้ หรอืหมยูอ โดยน ามารวมกบัผกัสมนุไพรอกีหลายชนิด เช่น สะระแหน่ 
ผกักาดหอม และน ามารบัประทานคู่กบัน ้าจิม้หวาน โดยจะมถีัว่คัว่ แครอทซอย ไชเทา้ซอย ใหเ้ตมิ
ตามใจชอบ และบางครัง้อาจมเีครือ่งเคยีงอยา่งอื่นเพิม่ดว้ย 

 

อำหำรยอดนิยมของพม่ำ 

                                      

       หล่าเพด็ (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการน าใบชาหมกัมาทานกบัเครือ่งเคยีง เช่น 
กระเทยีมเจยีว ถัว่ชนิดต่าง ๆ งาคัว่ กุง้แหง้ ขงิ มะพรา้วคัว่ เรยีกไดว้่า มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัเมีย่งค า
ของประเทศไทย ซึง่หล่าเพด็นี้ จะเป็นเมนูอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโอกาสพเิศษหรอืเทศกาลส าคญั ๆ ของ
ประเทศพมา่ โดยกล่าวกนัว่า หากงานเลีย้ง หรอืงานเฉลมิฉลองใด ไมม่หีล่าเพด็ จะถอืว่าการนัน้เป็น
งานทีข่าดความสมบูรณ์ไปเลยทเีดยีว 
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ใบงำนท่ี 6 
เร่ือง อำหำรประจ ำชำติของประเทศสมำชิกอำเซียน 

สำระกำรเรียนรู้สงัคมและวฒันธรรม 
 

2. ใหน้กัเรยีนหาขอ้มลูว่านอกจากอาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละชาตแิลว้ ในแต่ประเทศมสีิง่ทีน่กัเรยีน
ควรเรยีนรูเ้พื่อเตรยีมพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน มสีิง่ทีเ่หมอืนและแตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร โดยท า
เป็นแผนผงัมโนทศัน์ 
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ใบควำมรู้ 7 

เร่ืองเศรษฐกิของอำเซียน 
สำระกำรเรียนรู้สงัคมและวฒันธรรม 

 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถอธบิายเรื่องเศรษฐกขิองอาเซยีนได ้
KPA แบบทดสอบอตันยั 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มวีตัถุประสงคเ์พื่อทาใหภ้มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มคีวามมัน่คง มัง่

คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภูมภิาคอื่น ๆ ไดโ้ดย 

1. มุง่ใหเ้กดิการไหลเวยีนอยา่งเสรขีองสนิคา้ บรกิาร การลงทุน เงนิทุน การพฒันาทางเศรษฐกจิ การลด

ปญัหาความยากจน และการเหลื่อมลา้ทางสงัคม  

2. ท าใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว (single market and production) โดยจะเริม่กลไกและ

มาตรการใหม่ๆ  ในการปฏบิตัติามขอ้รเิริม่ทางเศรษฐกจิทีม่อียูแ่ลว้  

3. ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีน เพื่อลดช่องว่างการพฒันาและช่วยใหป้ระเทศ

เหล่านี้เขา้รว่มกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน  
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4. ส่งเสรมิความรว่มมอืในนโยบายการเงนิและเศรษฐกจิมหภาค ตลาดการเงนิ และตลาดทุน การ

ประกนัภยัและภาษอีากร การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความรว่มมอืดา้น 

กฎหมาย การเกษตร พลงังาน การท่องเทีย่ว การพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัการศกึษา

และการพฒันาฝีมอืแรงงาน  

ความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ 

1. ความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ  

ความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิและการพฒันาของอาเซยีน ถอืเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัทีผู่น้ าประเทศ

สมาชกิตดัสนิใจรวมตวักนัเป็นอาเซยีน ปจัจบุนัอาเซยีนมคีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ ทีเ่รยีกไดว้่า

ครอบคลุมทุกสาขา ไมว่่าจะเป็นการคา้และการลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเงนิ พลงังาน การ

ต่อสูก้บัความยากจน ไปจนถงึการเชื่อมโยงเครอืข่ายคมนาคมของประเทศสมาชกิ โดยมเีป้าหมายเพื่อ

ส่งเสรมิใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว มกีารเคลื่อนยา้ยทุน สนิคา้ บรกิาร การลงทุน 

แรงงานฝีมอืระหว่างประเทศสมาชกิโดยเสร ีส่งเสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซยีน ลด

ช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชกิอาเซยีน สรา้งความกนิดอียูด่แีละส่งเสรมิใหอ้าเซยีน

สามารถรวมตวัเขา้กบัประชาคมโลกได ้อยา่งไมอ่ยูใ่นภาวะทีเ่สยีเปรยีบ  

ในดา้นการคา้ ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดจ้ดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area : 

AFTA) ในพ.ศ. 2535 ตามขอ้เสนอของนายอานนัท ์ปนัยารชุน นายกรฐัมนตร ีในสมยันัน้ เพื่อเป็นกลไก

ช่วยขยายการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิ และดงึดดูการลงทุน จากภายนอกจนถงึ พ.ศ. 2551 ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศทีเ่ขา้เป็นสมาชกิก่อน ไดแ้ก่ ประเทศไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์

สงิคโปร ์และบรไูนดารสุซาลาม ไดล้ดภาษสีนิคา้ในกรอบ AFTA ทุกรายการลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 แลว้ 

ในขณะทีป่ระเทศทีเ่ขา้เป็นสมาชกิอาเซยีนทหีลงัไดแ้ก่ เวยีดนาม ลาว พมา่ และกมัพชูา มกี าหนดตอ้ง

ลดภาษสีนิคา้ลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ใน พ.ศ. 2558  

ดา้นการคา้บรกิาร ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดท้ยอยเปิดเสรมีากขึน้เรือ่ยๆ โดยมุง่เน้น ใน 7 สาขาหลกั 

คอื การเงนิ ขนส่งทางทะเล ขนส่งทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเทีย่ว ก่อสรา้ง และ

บรหิารธุรกจิ  

ดา้นการลงทุน ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดด้ าเนินความร่วมมอืในการส่งเสรมิการลงทุนครอบคลุมสาขา

การผลติ เกษตร ประมง ปา่ไม ้เหมอืงแร ่และการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั 5 สาขาดงักล่าว  

ดา้นอุตสาหกรรม อาเซยีนมคีวามตกลงว่าดว้ยความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน (ASEAN 



94 
 

Industrial Cooperation : AICO) ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัสนิคา้

อุตสาหกรรมของอาเซยีน โดยสนบัสนุนการแบ่งการผลติในภมูภิาค ลดตน้ทุนการผลติ โดยการลดภาษี

นาเขา้สนิคา้ส าเรจ็รปู กึง่ส าเรจ็รปู และวตัถุดบิ ความรว่มมอืของอาเซยีนในเรือ่งนี้เป็นประโยชน์อยา่ง

มากกบัอุตสาหกรรมการผลติและประกอบรถยนตข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การมคีวามรว่มมอืกนัทาง

เศรษฐกจิของอาเซยีนมปีระโยชน์หลายประการ เช่น  

1. ช่วยลดตน้ทุนการผลติและมกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้บรกิารและการลงทุนภายในประเทศสมาชกิอย่าง

สะดวกมากยิง่ขึน้  

2. ช่วยลดการพึง่พาตลาดในประเทศทีส่าม อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของการคา้ภายในภูมภิาค 

โดยเฉพาะสนิคา้ในกลุ่มทีอ่าเซยีนมศีกัยภาพและสามารถผลติไดเ้องในระดบัมาตรฐานสากล อาท ิ

ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์ผลติภณัฑด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และผลติภณัฑด์า้นสุขภาพและ

เครือ่งส าอาง  

3. ช่วยสรา้งอ านาจการต่อรองของอาเซยีนกบักลุ่มเศรษฐกจิอื่น ๆ  

4. ช่วยเพิม่สวสัดกิารและยกระดบัความเป็นอยูข่องผูบ้รโิภคภายในประเทศสมาชกิอาเซยีนใหด้ยีิง่ขึน้ 

เนื่องจากผูบ้รโิภคสามารถเลอืกสรรสนิคา้ต่าง ๆ ไดห้ลากหลายมากยิง่ขึน้ ในราคาทีถู่กลงแต่คุณภาพสงู

ขึน้  

5. ช่วยใหเ้กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศสมาชกิ อนันามาซึง่ชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  

ใน พ.ศ. 2545 ผูน้าประเทศอาเซยีนไดเ้หน็ชอบรว่มกนัใหจ้ดัตัง้ “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” เพื่อให้

การรวมตวักนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนมเีป้าหมายทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ขณะน้ีประเทศ สมาชกิอาเซยีนก าลงั

อยูใ่นระหว่างดาเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ ซึง่เป็นหนึ่งในสามเสาหลกัของ

การจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนภายในปีเป้าหมาย พ.ศ. 2558  

ประเทศไทยกบัอาเซยีน  

ส านกัการประชาสมัพนัธต่์างประเทศ      กรมประชาสมัพนัธ ์ 

2. เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  

เพื่อใหป้ระเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีนไดบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นความเจรญิเตบิโตและความรว่มมอื

ทางดา้นเศรษฐกจิ เขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอื AFTA ซึง่เป็นค ายอ่มาจากคาว่า ASEAN Free Trade 

Area จงึถูกก่อตัง้ขึน้ในการประชุมผูน้าอาเซยีน (ASEAN Summit) ในปี พ.ศ. 2535 โดยไดร้บัการลง
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นามในสงิคโปร ์เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2535 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีนไดเ้ขา้รว่มในขอ้ตกลงเขต

การคา้เสรใีนช่วงปีต่างๆ ดงันี้      ปี พ.ศ. 2538 ประเทศบรไูน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์

ไทย และ เวยีดนาม  

ปี พ.ศ. 2540 ประเทศลาว พมา่ ปี พ.ศ. 2542 ประเทศกมัพชูา  

เขตการคา้เสรเีป็นขอ้ตกลงโดยสมาชกิกลุ่มอาเซยีนซึง่กงัวลต่อผลติภณัฑห์ตัถกรรมทอ้งถิน่ของตนเอง 

เกีย่วกบัการตลาดและคุณภาพของสนิคา้ เขตการคา้เสรเีป็นการลดภาษศุีลกากรเพื่อใหส้นิคา้ภายใน

อาเซยีนเกดิการหมุนเวยีน การก่อตัง้เขตการคา้เสรมีวีตัถุประสงคด์งันี้  

1. เพิม่ปรมิาณการคา้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

2. สรา้งแรงดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมูภิาคใหม้ากขึน้  

3. ท าใหภ้มูภิาคอาเซยีนเป็นฐานการผลติทีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัระดบัโลกการด าเนินการ

ของเขตการคา้เสรอีาเซยีนนาไปสู่การอ านวยความสะดวกต่อการคา้ภายในภูมภิาคอาเซยีน โดยการ

ปรบักระบวนการดา้นตรวจคนเขา้เมอืง ภาษ ีและลดอุปสรรคอนัเกดิจากมาตรการกดีกนัทางการคา้ ดงันี้  

1. ปรบัขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงใหส้อดคลอ้งกนั  

2. ปรบั Tariff Nomenclature ใหส้อดคลอ้งกนั  

3. ใหป้ระเทศสมาชกิปฏบิตัติาม GATT Valuation Agreement  

4. อ านวยความสะดวกพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย Green Lane  

5. ยกเลกิค่าธรรมเนียมการตรวจคนเขา้เมอืง  

6. ปรบัมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละการตรวจประเมนิเพื่อการรบัรองของประเทศสมาชกิ ใหส้อดคลอ้งกนั  

7. จดัท าความตกลงว่าดว้ยการยอมรบัรว่ม 
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ใบงำนท่ี 7 
เร่ือง  เศรษฐกิของอำเซียน 

สำระกำรเรียนรู้ สงัคมและวฒันธรรม 
 
ใหน้กัเรยีนจบัคู่ว่าค าถมกบัค าตอบใดทีม่คีวามสมัพนัธก์นัแลว้ตอบค าถามในกระดาษค าตอบ 

 
ค ำถำม 

 
ค ำถำม ค ำตอบ 

1. การคา้เสร ี 1. การคา้ขายทีไ่มม่กีารกดีกนัดา้นภาษี

อากร  

2. เขตการคา้เสรอีาเซยีน  2. AFTA  

3. ผลดขีองการคา้เสร ี 3. ผูบ้รโิภคสามารถซือ้สนิคา้ทีม่คีุณภาพ 

ในราคาไมแ่พง  

4. AFTA  4. ASEAN Free Trade Area – AFTA  

5. ประเทศในประชาคมอาเซยีน  5. ปี พ.ศ.2535  

6. จดุมุง่หมายของ AFTA  6. ส่งเสรมิการคา้และลดตน้ทุนการผลติ

สนิคา้อุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซยีน  

7. สนิคา้อุปโภคทีเ่ขา้มาจาหน่ายและ

นกัเรยีนรูจ้กัมาจากประเทศใดมากทีสุ่ด  

7. ประเทศจนี  

8. สนิคา้อุปโภคทีน่าเขา้จากต่างประเทศ

จานวนมาก  

8. เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 

9. ค าว่าเสร ี 9. การกระท าใด ๆ ทีไ่มท่ าใหผู้อ้ื่น

เดอืดรอ้น  

10. ASEAN  10. ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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กระดำษค ำตอบ 

 

 

ค ำถำม ค ำตอบ เหตลุ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 



98 
 

ใบควำมรู้ 8 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สำระกำรเรียนรู้สงัคมและวฒันธรรม 
 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถอธบิายเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงได ้
KPA เรยีงความเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงในแบบของตนเอง 
 
 

เร่ืองหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดหลกั 

 
เป็นปรชัญาทีช่ีถ้งึแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนทุกระดบัใหด้าเนินไปในทางสาย

กลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์ 
 

เป้ำหมำย 
 

มุง่ใหเ้กดิความสมดุลและความพรอ้มต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวางทัง้ทาง
วตัถุสงัคมสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างด ี

 
หลกักำร 

ความพอเพยีงหมายถงึความพอประมาณความมเีหตุผลการสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 

เงือ่นไขพืน้ฐาน ( ความรูคู้่คุณธรรม )  
- ตอ้งอาศยัความรอบรูค้วามรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการต่างๆมาใชใ้นการ

วางแผนละการด าเนินการทุกขัน้ตอน 
- การเสรมิสรา้งจติใจของคนในชาตใิหม้จีติส านึกในคุณธรรมความซื่อสตัยส์ุจรติและใหม้คีวามรอบรู้ 

ทีเ่หมาะสมด าเนินชวีติดว้ยความอดทนความเพยีรมสีตปิญัญาและความรอบคอบ 
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แผนภาพหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ทางสายกลาง 
 
 

พอประมาณ 
 

มีเหตผุล                         มีภมูิคุ้มกนั 
 

ความรู้        คณุธรรม 

         รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์   สจุริต ขยนั อดทน สติปัญญารอบรู ้แบ่งปนั 
 
 

หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เป็นวถิกีารด าเนินชวีติทีใ่ชคุ้ณธรรมน าความรู้ 
2. เป็นการพฒันาตนเองครอบครวัองคก์รชุมชนสงัคมประเทศชาตใิหก้า้วหน้าไปพรอ้มกบัความสมดุล
มัน่คง 
3. เป็นหลกัปฏบิตัเิพื่อใหอ้ยูร่ว่มกนัอย่างสนัตสิุขระหว่างคนกนัในสงัคมและคนกบัธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 
การประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
พืน้ฐานคอืพึง่ตนเองเป็นหลกัท าอะไรอย่างเป็นขัน้ตอนรอบคอบระมดัระวงั 
พจิารณาถงึความพอดพีอเหมาะพอควรสมเหตุสมผลและพรอ้มรบัความเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆการ
สรา้งความสามคัคใีหเ้กดิขึน้บนพืน้ฐานของความสุมดุลในแต่ละสดัส่วนแต่ละระดบัครอบทัง้ดา้น
เศรษฐกจิสงัคมเทคโนโลยทีรพัยากรและสิง่แวดลอ้มรวมถงึจติใจและวฒันธรรม 
การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. โดยพืน้ฐานกค็อืการพึง่ตนเองเป็นหลกัการท าอะไรอยา่งเป็นขัน้ตอนรอบคอบระมดัระวงั 
2. พจิารณาถงึความพอดพีอเหมาะพอควรความสมเหตุสมผลและการพรอ้มรบัความเปลีย่นแปลง 
3. การสรา้งสามคัคใีหเ้กดิขึน้บนพืน้ฐานของความสมดุลในแต่ละสดัส่วนแต่ละระดบั 
4. ครอบคลุมทัง้ทางดา้นจติใจสงัคมเทคโนโลยทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรวมทัง้เศรษฐกจิ 
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในดา้นต่างๆ 
 
 
 
 
 

เง่ือนไข 
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ด้ำนจิตใจ 

มจีติใจเขม้แขง็พึง่ตนเองไดม้จีติสานึกทีด่เีอือ้อาทรประนปีระนอมนึกถงึ
ผลประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั 

 
ด้ำนสงัคม 

ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัรูร้กัสามคัคสีรา้งความเขม้แขง็ใหค้รอบครวัและชมุชน 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

รูจ้กัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบเลอืกใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิความ
ยัง่ยนืสงูสดุ 

 
ด้ำนเทคโนโลยี 

รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มพฒันา
เทคโนโลยจีากภมูปิญัญาชาวบา้นกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัคนหมูม่าก 
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ใบงำนท่ี 8 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สำระกำรเรียนรู้สงัคมและวฒันธรรม 
 
1.ใหน้กัเรยีนเรยีงความเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงในแบบของตนเอง 

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

 



102 
 

ใบควำมรู้ 9 
เร่ืองกำรท ำน ้ำข้ำวกล้องงอก 

สำระกำรเรียนรู้ กทอ. และคณิตศำสตร ์
 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
1.นกัเรยีนสามารถท าขา้วกลอ้งได ้
2.นกัเรยีนสามารถอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการชัง่ตวงใหอ้าหารมรีสชาตดไีด้ 
KPA   1.ท าขา้วกลอ้งได ้
         2.เขยีนอธบิายได ้
 
ขา้วกลอ้งงอก (germinated brown rice หรอืGABA-rice) ถอืเป็นนวตักรรมหนึ่งทีก่ าลงัไดร้บัความสนใจ
เป็นอย่างมากเนื่ องจากข้าวกล้องงอก  (germinated brown rice) เป็นการน าข้าวกล้องมาผ่าน
กระบวนการงอกซึ่งโดยปกติแล้วในตวัขา้วกล้องเองประกอบด้วยสารอาหารจ านวนมากเช่นใยอาหาร
กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามนิซีวติามนิอีและ GABA (gamma aminobutyric acid) ซึ่งช่วยป้องกัน
โรคต่างๆ เช่น มะเรง็เบาหวานและช่วยในการควบคุมน ้าหนกัตวัสามารถป้องกนัการท าลายสมองซึง่เป็น
สาเหตุของโรคสญูเสยีความทรงจ า (อลัไซเมอร)์ 
มารจูกัขา้วกลอ้งกบัขา้วกลอ้งงอกกนั 
 
ข้ำวกล้อง 
ความจรงิมขีา้วกล้องมากมายที่ขายอยู่ในท้องตลาดสมยัก่อนชาวบ้านจะใช้วธิตี าด้วยมอืเพื่อกระเทาะ
เปลอืกจงึเรยีกว่าข้าวซ้อมมอืสมยัใหม่ใช้เครื่องจกัรท าจงึเรยีกว่าขา้วกล้องปจัจุบนัขา้วทุกชนิดจะผ่าน
ขัน้ตอนการขดัสมีาทัง้นัน้ขึน้อยูก่บัว่าขดัมากหรอืขดัน้อยถา้ขดัจนขาวใสจะกลายเป็นขา้วขาวซึง่เป็นขา้ว
พมิพ์นิยมส าหรบัคนทัว่โลกแต่ถ้าขดับ้างเลก็น้อยยงัเหน็เมลด็ขา้วเป็นสนี ้าตาลอยู่หรอืขดัมากขึน้อกีนิด
หนึ่งแต่เมลด็ข้าวยงัคงเป็นสนี ้าตาลอยู่จะเรยีกกลุ่มนี้ว่าข้าวกล้องทัง้หมดซึ่งมนัก้อมาจากขา้วในพนัธุ์
กลุ่มเดียวกนัอยู่ที่ว่าจะมนัเป็นพนัธุ์อะไรก้อเท่านัน้เองเช่นข้าวหอมมะลกิ้ออาจมทีัง้ข้าวขาวและข้าว
กลอ้งฯลฯยงัมขีา้วอกีกลุ่มหนึ่งทีม่สีเีขม้เช่นขา้วหอมนิลด ามสีนี ้าตาลมดืจนเกือบเป็นสดี าหรอืขา้วมนัปจูะ
มคีวามมนัและสแีดงเขม้ขา้วกลุ่มนี้จะมสีขีองเยื่อหุ้มเมลด็ (ร า) ที่มสีเีขม้ตามไปดว้ยนอกจากนี้ยงัมขีา้ว
บาเลยข์า้วโอ๊ดฯลฯซึง่ขา้วทุกชนิดถา้ผ่านการขดัสแีต่เพยีงน้อยทีเ่รยีกว่าขา้วกลอ้งนี้ถอืมปีระโยชน์ทัง้นัน้
ใครชอบแบบไหนกอ้เลอืกมารบัประทานไดต้ามสะดวก 
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วิธีท ำข้ำวกล้องงอก 
 

- น าขา้วกลอ้งใหมแ่ขน่ ้าทิง้ไว้ 5-10 ชัว่โมง 
- เทน ้าออกแลว้น าขา้วกลอ้งทีแ่ช่น ้าแลว้มาหมกัไวใ้นห่อผา้ทีชุ่่มน ้าทิง้ไวอ้กีประมาณ 10-24 ชัว่โมง 
- น าขา้วกลอ้งทีไ่ดม้าหุงหรอืท าน ้าขา้วกลอ้งงอกไดต้ามใจชอบ 
สตูรน ้าขา้วกลอ้งงอก 
ส่วนผสม 
- ขา้วกลอ้งงอก 150 กรมั 
- น ้าสะอาด2ลติร 
- น ้าตาลทราย 
- นมสด 
- ธญัพชืต่างๆเช่นถัว่หลอืงถัว่เขยีวงาด าฯลฯ 
อุปกรณ์: เครือ่งท าน ้าเต้าหูแ้บบไฟฟ้า 
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ใบงำนท่ี 9 
เร่ืองกำรท ำน ้ำข้ำวกล้องงอก 

สำระกำรเรียนรู้ กทอ. และคณิตศำสตร ์
 

ค าสัง่   ใหน้กัเรยีนเขยีนอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการชัง่ตวงใหอ้าหารมรีสชาตดไีด้ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทึกควำมรู้ 
วนัที…่……………………………………. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.1 กำรเรียนรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญ 
 บทบำทของคร ู พานกัเรยีนไปเรยีนรูย้งัสถานทีจ่รงิและไดล้งมอืปฎบิตัจิรงิ  

บทบำทนักเรียน เรยีนรูจ้ากสถานทีจ่รงิ ผูเ้ชีย่วชาญ ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากผูรู้ ้
เครื่องมือ  สมดุโน้ต  

 
ช่ือโครงงานภาษาและวฒันธรรมในอาเซียน ตอน “ปฎิบติัการตามล่าหา บาย” 
 
                    ช่ือนกัเรียน ......................................................................  
 
                    ช่ือสถานท่ี ......................................................................  
 

วนัท่ี ..................เดือน.....................พ.ศ...........................  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม ขอ้สงสัย 
1 …………………………………………..…………… 
2………………………………………………………… 
3 ………………………………………………………… 
4………………………………………………………… 
5 ………………………………………………………… 
 

ตอบขอ้สงสัย 
1………………………………………………………… 
2………………………………………………………… 
3.………………………………………………………… 
 4 ………………………………………………………… 

5 ………………………………………………………… 
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ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มเติม 
1………………………………………………………… 
2………………………………………………………… 
3.………………………………………………………… 
4………………………………………………………… 
5 ………………………………………………………… 
 
 

 

 

วาดรูปส่ิงท่ีประทบัใจหรือบนัทึกส่ิงท่ีประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดรูปตกแต่ง 
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 6.2  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
บทบำทของคร ู ช่วยแนะน าและใหค้วามรูน้ักเรยีนใหรู้จ้กัรปูแบบในการน าเสนอขอ้มลูการเรยีนรูใ้น

แบบต่างๆและใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกรปูแบบทีต่นเองถนัดหรอืสนใจ เช่น สรา้งชิน้งาน 
ท า poier point presentation หรอื roster ต่างๆ  

 บทบำทนักเรียน สรปุความรูท้ีต่นเองเรยีนมาในแต่ละกจิกรรมหรอืแต่ละหวัขอ้ โดยเลอืกรปูแบบการ
น าเสนอผลงานในรปูแบบทีต่นเองสนใจ  

    เครื่องมือ น าเสนอชิน้งาน 
  

7. สรปุข้อมลู   
บทบำทคร ู ครใูหค้วามรูน้กัเรยีนใหรู้จ้กัรปูแบบในการน าเสนอ เช่นสรา้งชิน้งาน ท า power 

point presentationหรอื Poster ต่างๆ 
บทบำทนักเรียน สรปุความรูท้ีต่นเองเรยีนมาในแต่ละกจิกรรมหรอืแต่ละหวัขอ้โดย 

เลอืกรปูแบบการน าเสนอผลงานในรปูแบบทีต่นเองสนใจ 
เครื่องมือ  1. ชิน้งานทีจ่ะน าเสนอ 
   2. แบบประเมนิตนเอง 
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แบบประเมินตนเอง 

 

 

 
 

ภำพท่ี 11 การประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 
 
 
 

1.ค าศพัทเ์กีย่วกบัขา้วของประเทศสมาชกิ
อาเซยีน                                                                
2. เศรษฐกจิ                                                         
3. การแปรรปูอาหาร     

4การใชช้วีติอยา่งพอเพยีง

5.การสรา้งนวตักรรมดา้นการเกษตร เช่น การ
ท าน ้าขา้วกลอ้งงอก

6.อาหารในอาเซยีน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

มคีวามเขา้ใจเรือ่งขา้วตลอดจนคความเชื่อมโยง

กบัสิง่มชีวีติ อนัเน่ืองจากการอยูร่่วมกนัของ
มนุษยแ์ละการเขา้เรือ่งอาเซยีนและการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

สิ่งที่ท าได้ดี

ตอ้งศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งวฒันธรรมของประเทศ
สมาชกิอาเซยีน

สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข

สามารถน าไปต่อยอด่อความรูไ้ดเ้พื่อสรา้งองค์
ความรูด้า้นอื่น ๆ ใหม้ากขึน้ 

สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเตมิ

ประเมิน
ตนเอง
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8. กำรต่อยอดองคค์วำมรู้ 

บทบำทของคร ู ช่วยแนะน านกัเรยีนในการต่อยอดองคค์วามรู ้ถามค าถามเพื่อใหน้กัเรยีน
ไดค้ดิต่อยอดจากสิง่ทีต่นเองเรยีนรูม้า 

 บทบำทนักเรียน  สรปุสิง่ทีต่นเองไดเ้รยีนรูม้าตลอดโครงงาน รูจ้กัเชื่อมโยงสิง่ทีไ่ด ้เรยีนรูก้บั
ชวีติจรงิและคดิต่อยอดองคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ ตนเองและสงัคม
  

  เครื่องมือ  ไดเ้รยีนรูแ้บบฟอรม์บนัทกึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละการต่อยอดอง 
 
แบบฟอรม์บนัทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้และกำรต่อยอดองคค์วำมรู้ 

 
ตำรำงท่ี 14 บนัทกึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละการต่อยอดองคค์วามรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีได้จำกำรเรียนรู้ กำรต่อยอดองคค์วำมรู้ 
ภาษา ศกึษาภาษาอาเซยีนดา้นวงศค์ าศพัทต่์างๆ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี การเพิม่มลูค่าของขา้ว 
การผลติ/การบรโิภค/เศรษฐกจิพอเพยีง การรวมกลุ่มทางเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์

การเกษตร 
วทิยาศาสตร ์ ครมีน ้ามนัร าขา้ว 

ผลติภณัฑส์มุนไพรจากขา้ว 
การปลกูขา้วแบบเกษตรอนิทรยี ์ คดิคน้นวตักรรมช่วยในการก าจดัศตัรพูชืในการ

ปลกูขา้ว 
การออกแบบสตูรอาหารดา้นขา้วต่าง ๆ  ออกแบบสตูรอาหารไดด้ว้ยตนเอง 
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ค ำถำมชวนถก-อภิปรำย 
 

ด้ำนวิทยำศำสตร ์
1. เรามาน าความรูด้า้นวทิยาศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชเ้พื่อประโยชน์ในการปลกูขา้วไดอ้ยา่งไร 
2. ระบบนิเวศกบัสงัคมมนุษยเ์หมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร 
 
 

ด้ำนศิลปะดนตรี 
1. เราสามารถใชส้่วนใดของขา้วมาสรา้งงานศลิปะไดจ้งยกตวัอยา่งหรอือธบิายกระบวนการ 
2. ใหน้กัเรยีนช่วยกนัแต่งเพลงทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัขา้วส่วนประกอบของขา้วหรอืการท านาโดยใชท้ านอง
เพลงทีน่กัเรยีนรูจ้กั 
 

ด้ำนคณิตศำสตร ์
1. ใหน้กัเรยีนหาวธิตีวงขา้วชนิดต่างๆโดยใชว้สัดุทีห่าไดใ้กลต้วัหรอืก าหนดมาตราส่วนรปูแบบใหม่ 
2. ความสงูของขา้วแต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ 
 

ด้ำนกอท. 
1. เครือ่งสขีา้วมมีาตัง้แต่เมื่อไหรใ่ครเป็นผูค้ดิคน้นกัเนียนสามารถผลติเครือ่งมอืเหล่านัน้ไดห้รอืไม่ 
2. วสัดุใดทีน่ ามาท าเครือ่งสขีา้วไดจ้งยกตวัอยา่งและอธบิาย 
3. การเกบ็เกี่ยวผลผลติแบบใดทีใ่หป้รมิาณและคุณภาพของขา้วไดด้ทีีสุ่ดจงอภปิราย 
 

ด้ำนภำษำไทย 
1. ท าไมภาษาแต่ละถิน่แตกต่างกนั 
2. เรามแีนวทางการเรยีนรูภ้าษา ต่างประเทศอยา่งไร 
3. การศกึษาค าศพัทม์คีวามส าคญัอยา่งไรต่อการศกึษาภาษา 
4. เป็นไดห้รอืไมว่่าภาษาไทยจะเป็นภาษาราชการในประชาคมอาเซยีน 
 

ด้ำนสงัคมและวฒันธรรม 
1. การศกึษาสงัคมและวฒันธรรมมปีระโยชน์ในการอยู่ร่วมกนัในประชาคมอาเซยีนอยา่งไร 
2. ในระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นสงัคมนิยม เราจะสรา้งนวตักรรมใดทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มาจากประเทศไทยและ
วฒันธรรมไทยไดบ้า้ง 
3. เราจะใชแ้นวปรญัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนินชวีติไดอ้ยา่งไร และประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งใดไดบ้า้ง 
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Matrix ส ำหรบักำรประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำงในโครงกำรวิจยัน้ีระดบัปฐมวยั 

ขัน้ท่ี 
กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน/ทกัษะ
ท่ีได้รบั 

ทกัษะชีวิต 
ทกัษะ
อำชีพ 

องคค์วำมรู ้ กระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำรำ่งกำยและจิตใจ 

กา
รร
เิร
ิม่แ

ละ
ก า
กบั

ดแู
ล 

กา
รส
ือ่ส

าร
แล

ะท
 าง
าน

เป็
น

ทมี
 

หตั
ถก

รร
ม-
คห

กร
รม

-
เก
ษต

รก
รร
ม 

ตน
เอ
ง (
ร่า
งก
าย
แล

ะจ
ติใ
จ)

 

 ส
ิง่แ
วด

ลอ้
มร
อบ

ตวั
 

รปู
ทร

ง (
เรข

าค
ณิ
ต)

 

ภูม
ใิจ
ใน
คว

าม
เป็
นไ
ทย

 

ฝึก
ฝน

แล
ะพ

ฒัน
า

ตน
เอ
งอ
ย่า
งส
ม ่า

เส
มอ

 

สนุ
ทร

ยี 

1 เตรียมคร ู                   

2 ส ำรวจชมุชนหำแรงบนัดำลใจ x x         x     

3 ระดมควำมคิด x       x     x   

4 วิเครำหจ์ ำแนกแยกแยะขอ้มลูท่ีถกุต้อง x                 

5 ออกแบบกำรเรียนรูร้ว่มกนั                   

6 

ลงมือปฏิบติั 

    x x x x x x x 6.1 หาขอ้มลู-ทดลอง-สรา้งชิน้งานจรงิ 

6.2 เรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญจรงิ   x x x x x x x   

6.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ x x x x x x x x   

7 สรปุข้อมูลองคค์วำมรู ้               x   

8 ต่อยอดองคค์วำมรู ้ x             x   
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Matrix ส ำหรบักำรประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำงในโครงกำรวิจยัน้ีระดบัช่วงชัน้ท่ี 1 

ขั้นที ่
กระบวนการจดัการเรียนการสอน/ 

ทกัษะทีไ่ด้รับ 

ทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันาร่างกายและจติใจ 

สร้
าง
สร

รค
น์ว

ตัก
รร
ม 

คิด
วพิ

าก
ษแ์

ละ
กา
รแ
กป้ั

ญห
า 

กา
รสื่

อส
าร
แล

ะท
 าง
าน
เป็
นที

ม 

หตั
ถก

รร
ม-
คห

กร
รม

-เก
ษต

รก
รร
ม 

บริ
หา

รจ
ดัก

าร
 

สม
รร
ถน

ะด
า้น

สา
รส

นเ
ทศ

 

  ก
าร
อ่า
น-
เขีย

น 

คิด
-ค
 าน
วณ

 

วทิ
ย,์ 
คณิ

ต, 
เท
คโ
นโ

ลย
 ี

สุข
ศึก

ษา
 

กา
รคิ
ดต

รร
กะ

พื้น
ฐา
น 

ภูมิ
ใจ
ใน

คว
าม
เป็
นไ

ทย
 

เคา
รพ

คว
าม
คิด

ที่แ
ตก

ต่ า
ง 

ฝึก
ฝน

แล
ะพ

ฒัน
าต
นเ
อง
อย
า่ง
สม

 ่าเส
มอ

 

จริ
ยธ
รร
ม 

สุน
ทรี

ย 

ลง
มือ

ท า
เพื่
อน

 าไ
ปสู่

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง 

มีจิ
ตว

จิา
รณ

ญา
ณที่

สา
มา
รถ
แย
กแ

ยะ
สิ่ง

ที่ดี
แล

ะไ
ม่ดี

เพื่
อน

 าไ
ปใ

ชไ้
ด ้

1 เตรียมครู                                     
2 ส ารวจชุมชนหาแรงบันดาลใจ   x x                 x x   x     x 
3 ระดมความคดิ   x         x           x x x     x 
4 วเิคราห์จ าแนกแยกแยะข้อมูลทีถุ่กต้อง   x                         x     x 
5 ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกนั                                     

6 

ลงมอืปฏิบตั ิ
x     x x x x x x x x x   x   x x   6.1 หาขอ้มูล-ทดลอง-สร้างช้ินงานจริง 

6.2 เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจริง     x x x x x x x x x x   x         
6.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้   x x x x x x x x x x x x x x       

7 สรุปข้อมูลองค์ความรู้ x                       x x     x x 
8 ต่อยอดองค์ความรู้ x x                       x x   x x 
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Matrix ส ำหรบักำรประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำงในโครงกำรวิจยัน้ีระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 

ขั้นที ่
กระบวนการจดัการเรียนการสอน/

ทกัษะทีไ่ด้รับ 

ทักษะชีวิต ทกัษะอาชีพ องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันาร่างกายและจิตใจ 

สร้
าง
สร

รค
น์ว

ตัก
รร
ม 

คิด
วพิ

าก
ษแ์

ละ
กา
รแ
กป้ั

ญห
า 

กา
รสื่

อส
าร
แล

ะท
 าง
าน
เป็
นที

ม 

คว
าม
ยดื

หย
ุน่แ

ละ
กา
รป

รับ
ตวั

 

ทกั
ษะ

ดา้
นส

ังค
มแ

ละ
ทกั

ษะ
ขา้
ม

วฒั
นธ

รร
ม 

หตั
ถก

รร
ม-
คห

กร
รม

-เก
ษต

รก
รร
ม 

เท
คโ
นโ

ลย
-ีอุ
ตส

าห
กร
รม

 

บริ
หา

รจ
ดัก

าร
 

งา
นบ

ริก
าร

 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

-ภู
มิศ

าส
ตร์

-
เศร

ษฐ
ศา
สต

ร์ 

กา
รใ
ชภ้

าษ
า 

คณิ
ตศ

าส
ตร์
ปร

ะย
ุกต

 ์(ก
าร
น า
ไป

ใช
)้ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์สุ
ขภ

าพ
 

ภูมิ
ใจ
ใน

คว
าม
เป็
นไ

ทย
-อ
าเซี

ยน
 

เคา
รพ

คว
าม
คิด

ที่แ
ตก

ต่า
ง 

ฝึก
ฝน

แล
ะพ

ฒัน
าต
นเ
อง
อย

า่ง
สม

 ่าเส
มอ

 

จริ
ยธ
รร
ม 

สุน
ทรี

ย 

ลง
มือ

ท า
เพ
ื่อน

 าไ
ปสู่

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง 

มีจิ
ตว

ิจา
รณ

ญา
ณที่

สา
มา
รถ
แย
กแ

ยะ
สิ่ง

ที่ดี
แล

ะไ
มด่ี

เพ
ื่อน

 าไ
ปใ

ชไ้
ด ้

1 เตรียมครู                                         
2 ส ารวจชุมชนหาแรงบันดาลใจ   x x x x                 x x   x     x 
3 ระดมความคดิ   x   x x           x       x x x     x 

4 
วเิคราห์จ าแนกแยกแยะข้อมูลทีถุ่
กต้อง   x                             x     x 

5 ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกนั                                         

6 

ลงมอืปฏิบตั ิ

x     x   x x x x x x x x x   x   x x   
6.1 หาขอ้มูล-ทดลอง-สร้าง
ช้ินงานจริง 
6.2 เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจริง     x x x x x x x x x x x x   x         
6.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้   x x x x x x x x x x x x x x x x       

7 สรุปข้อมูลองค์ความรุ้ x                           x x     x x 
8 ต่อยอดองค์ความรู้ x x                           x x   x x 
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ขั้น
ที่ 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน/ 
ทักษะที่ได้รับ 

ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันาร่าง กายและจิตใจ 

สร้
าง
สร

รค
น์ว

ตัก
รร
ม 

คิด
วิพ

าก
ษแ์

ละ
กา
รแ
กป้ั

ญห
า 

กา
รสื่

อส
าร
แล

ะท
 าง
าน

เป็
นที

ม 

คว
าม
ยดื
หย

ุน่แ
ละ

กา
รป

รับ
ตวั

 

ทกั
ษะ

ดา้
นส

งัค
มแ

ละ
ทกั

ษะ
ขา้
ม 

วฒั
นธ

รร
ม 

หตั
ถก

รร
ม-
คห

กร
รม

-เก
ษต

รก
รร
ม 

เท
คโ
นโ

ลย
-ีอุ
ตส

าห
กร
รม

 

บริ
หา

รจ
ดัก

าร
 

งา
นบ

ริก
าร

 

กา
รจ
ดัก

าร
ดา้
นรั

ฐกิ
จ 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

-ภู
มิศ

าส
ตร์

-
เศร

ษฐ
ศา
สต

ร์ 

กา
รใ
ชภ้

าษ
า (
ภา
ษา

- อ
าเซี

ยน
 3 
ภา
ษา
) 

คณิ
ตศ

าส
ตร์
ปร

ะย
กุต

 ์(ก
าร
น า
ไป

ใช
)้ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์สุ
ขภ

าพ
 

ภูมิ
ใจ
ใน

คว
าม
เป็
นไ

ทย
- อ

าเซี
ยน

 

เคา
รพ

คว
าม
คิด

ที่แ
ตก

ต่า
ง 

ฝึก
ฝน

แล
ะพ

ฒัน
าต
นเ
อง
อย
า่ง

สม
 ่าเส

มอ
 

จริ
ยธ
รร
ม 

สุน
ทรี

ย 

ลง
มือ

ท า
เพื่
อน

 าไ
ปสู่

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง 

มีจิ
ตวิ

จา
รณ

ญา
ณที่

สา
มา
รถ
แย
กแ

ยะ
สิ่ง

ที่ดี
แล

ะไ
ม่ ดี

เพื่
อน

 าไ
ปใ

ชไ้
ด ้

1 เตรียมครู                                           

2 
ส ารวจชุมชนหาแรง
บันดาลใจ   x x x x                   x x   x     x 

3 ระดมความคดิ   x   x x             x       x x x     x 

4 
วเิคราห์จ าแนกแยกแยะ
ข้อมูลที่ถุกต้อง   x                               x     x 

5 
ออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกนั                                           

6 

ลงมือปฏิบัติ 

x     x   x x x x x x x x x x   x   x x   
6.1 หาขอ้มูล-ทดลอง-
สร้างช้ินงานจริง 
6.2 เรียนรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจริง     x x x x x x x x x x x x x   x         
6.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้   x x x x x x x x x x x x x x x x x       

7 สรุปข้อมูลองค์ความรู้ x                             x x     x x 
8 ต่อยอดองค์ความรู้ x x                             x x   x x 

Matrix ส ำหรบักำรประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำงในโครงกำรวิจยัน้ีระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 
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ขั้น
ที ่

กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน/ทกัษะทีไ่ด้รับ 

ทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันาร่างกายและจติใจ 

สร้
าง
สร

รค
น์ว

ตัก
รร
ม 

คิด
วพิ

าก
ษแ์

ละ
กา
รแ
กป้ั

ญห
า 

กา
รสื่

อส
าร
แล

ะท
 าง
าน

เป็
นที

ม 

คค
วา
มย

ดืห
ยุน่

แล
ะก

าร
ปรั

บต
วัว
าม

ยดื
หย

ุน่แ
ละ

กา
รป

รับ
ตวั

 
ทกั

ษะ
ดา้
นส

ังค
มแ

ละ
ทกั

ษะ
ขา้
ม 

วฒั
นธ

รร
ม 

หัต
ถก

รร
ม-
คห

กร
รม

-เก
ษต

รก
รร
ม 

เท
คโ

นโ
ลย

ี-อุ
ตส

าห
กร
รม

 

บริ
หา

รจ
ดัก

าร
 

งา
นบ

ริก
าร

 

กา
รจ
ดัก

าร
ดา้
นรั

ฐกิ
จ 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

-ภู
มิศ

าส
ตร์

-
เศร

ษฐ
ศา
สต

ร์ 

กา
รใ
ชภ้

าษ
า (
ภา
ษา

- อ
าเซี

ยน
 3 
ภา
ษา
) 

คณิ
ตศ

าส
ตร์
ปร

ะย
กุต

 ์(ก
าร
น า

ไป
ใช
)้ 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์สุ
ขภ

าพ
-จิต

วทิ
ยา

 

ภูมิ
ใจ
ใน

คว
าม
เป็
นไ

ทย
- อ

าเซี
ยน

 

เคา
รพ

คว
าม
คิด

ที่แ
ตก

ต่า
ง 

ฝึก
ฝน

แล
ะพ

ฒัน
าต
นเ
อง
อย

า่ง
สม

 ่าเส
มอ

 

จริ
ยธ
รร
ม 

สุน
ทรี

ย 

ลง
มือ

ท า
เพ
ื่อน

 าไ
ปสู่

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง 

มีจิ
ตว

ิจา
รณ

ญา
ณที่

สา
มา
รถ
แย
กแ

ยะ
สิ่ง

ที่ดี
แล

ะไ
ม่ดี

เพ
ื่อน

 าไ
ปใ

ชไ้
ด ้

1 เตรียมครู                                           
2 ส ารวจชุมชนหาแรงบันดาลใจ   x x x x                   x x   x     x 
3 ระดมความคดิ   x   x x             x       x x x     x 

4 
วเิคราห์จ าแนกแยกแยะข้อมูล
ทีถุ่กต้อง   x                               x     x 

5 ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกนั                                           

6 

ลงมอืปฏิบตั ิ

x     x   x x x x x x x x x x   x   x x   
6.1 หาขอ้มูล-ทดลอง-สร้าง
ช้ินงานจริง 
6.2 เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจริง     x x x x x x x x x x x x x   x         
6.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้   x x x x x x x x x x x x x x x x x       

7 สรุปข้อมูลองค์ความรู้ x                             x x     x x 
8 ต่อยอดองค์ความรู้ x x                             x x   x x 

 

Matrix ส ำหรบักำรประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำงในโครงกำรวิจยัน้ีระดบัช่วงชัน้ท่ี 4



117 
 

 

บรรณำนุกรม 
 
กระทรวงศกึษาธกิาร. แนวทำงกำรบริหำรจดักำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน. กรงุเทพฯ, 2555. 
 
กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน พทุธศกัรำช 2551. กรงุเทพฯ, 

2551. 
 
เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ภำพอนำคตและคณุลกัษณะของคนไทยท่ีประสงค.์ กรงุเทพ : ส านกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2546. 
 
คงรฐั นวลแปง. กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมจิตแห่งวิทยำกำร จิตแห่งกำร

สังเครำะห์ และจิตแห่งกำรสร้ำงสรรค์ ส ำหรบันิสิตปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร ์
มหำวิทยำลยับูรพำ. ปรญิญาการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาหลักสูตร. 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2554. 

 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั.รำยงำนผลกำรจดัสมัมนำกำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขนัของประเทศไทยโดย IMD. [Online], 2554.ที่มา:http://www.nesdb.go.th./ 
LinkClick.aspx?fileticket=RsZdSgi42Qc%253D&tabid=489&mid=1163 

 
คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กพข.).ผลกำรวิเครำะห์ตวัช้ีวดัและ

แนวทำงกำรจดักำรจุดอ่อนของประเทศไทยจำกกำรจดัอนัดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัโดย WEF และ IMD. [Online], 2554.ทีม่า:http://www.nesdb.go.th/Portals/0/home 
/interest/kro52/kpc\/%E020WEF&IMD.pdf 

 
จ านงค ์ทองประเสรฐิ. ภำษำไทย วฒันธรรมไทย. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพด์วงแกว้, 2552. 
 
ทศินา  แขมมณี. ศำสตรก์ำรสอน: องค์ควำมรู้เพ่ือกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ. 

กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 
 
ประเวศ วะส,ี มีปัญญำ รกัษำทุก (ข)์ โรค : ระบบกำรศึกษำท่ีแก้ควำมทุกขย์ำกของคนทัง้แผ่นดิน. 

กรงุเทพ : ปญัญาญาณ, 2553. 
 
ไพฑูรย์  สินลารตัน์ , สัตตศิลำ หลักเจ็ดประกำรส ำหรบักำรเปล่ียนผ่ำนกำรศึกษำเข้ำสู่ยุค

เศรษฐกิจ  

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/home/interest/kro52/kpc
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/home/interest/kro52/kpc


118 
 

วจิารณ์ พานิช.  วิถีกำรเรียนรู้เพ่ือศิษยใ์นศตวรรษท่ี 21. กรงุเทพฯ: มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ,์ 2555. 
 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง. 

กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพ ์21 เซนจรู,ี 2550. 
 
ส านกังานรบัรองมาตราฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. สรปุผลกำรประเมิน คณุภำพภำยนอก 

สถำนศึกษำระดบักำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน รอบสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2549-2552). [Online], 
http://www.onesga.or.th. 

 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. แผนพฒันำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบบัท่ีสิบเอด็ 
 พ.ศ. 2555 – 2559.[Online],http://www.plan.ru.ac.th/strategy/data/education 
 _evelopement_55-59.pdf 
 
สุมน อมรววิฒัน์. วิถีกำรเรียนรู้ : คณุลกัษณะท่ีคำดหวงัในช่วงวยั. กรงุเทพฯ: ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2546. 
 
Bellanca, James and Brandt, Ron.21st Century Skills :Rethinking How Students Learn. USA: 

Solution Tree Press, 2010. 
 
Gardner Howard, Five Minds for the Future.USA: Harvard Business Press, 2008. 
 
Ministry of Education Singapore.Nurturing Our Young for the Future: Competencies for  21st 

Century. [Online], 2010.Source : http://www.moe.gov.sg/committee-of-supply-
debate/files/nurturing-our-young. pdE. 

 

Toffler Alvin. The Third Wave. USA: Global Brain Publication, 1980.  
 
United States Agency for International Development.ASEAN Curriculum Sourcebook.[Online],  

2012. Source :http://www.vnseameo.org/zakir/ASEAN_Curriculum_Sourcebook.pdf 
 



119 
 



120 
 

  

 

 


