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1. ที่มาและความสำคัญของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู ้ เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                       
(I-Classroom) สร้างและพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับครูประจำการสามารถนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาบูรณาการในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และส่งเสริมการสร้างสมรรถนะที่สำคัญ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป้าหมายการพัฒนานักเรียนของหลักสูตรมุ่งการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาพื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนสู่การต่อยอดความรู้ในรายวิชา
เพิ ่มเติมหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเกิดการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องสู่การสร้างสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) ของแต่ละศาสตร์ สำหรับหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (I-Classroom) ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับร่างกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นในด้านการสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) การ
รวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลของยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ (Digital Thailand) แผนพัฒนาดิจิลทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดให้ประชาชนทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital 
Literacy) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วน 1 ปี อันได้แก่ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การบูรณาการแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
(MOOC : Massive Open Online Courses) ทั ้งในและนอกระบบการศึกษา การสร้างระบบ Mobile 
Learning ทั้งนี้เพื่อการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนวัยเรียน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งในบุคลากร
ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการ
เรียนการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูง ในยุค เศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาห้องเรียนที่มีการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Intelligent Classroom: I-Classroom) ไปแล้วในปี พ.ศ. 
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2555 ถึง 2559 พบว่าการบริหารจัดการห้องเรียนที่มีพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาครูผู้สอน 
และการจัดทำตัวอย่างหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร การนิเทศ
ติดตามของศึกษานิเทศก์ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และนักเรียน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที ่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพลตฟอร์มการให้บริการดิจิทัลด้านการศึกษาต่างๆ ที ่สพฐ.
ดำเนินการอยู่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง
จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมในวิถี ใหม่และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้แถลงนโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ และ
ในข้อ 3 “การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDPL) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน” 
 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
กิจกรรมหนึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และส่งเสริมการจัดการ
เรียนการรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นแบบสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
 1) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจำนวน 77 โรงเรียน 
 2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 3) ส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 4) ส่งเสริม พัฒนา ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอน นักเรียน มีองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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 2) ครูผู้สอน นักเรียน มีหลักสูตร และ Application ที่เป็นเครื่องมือ สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) รายงานการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนา การส่งเสริม และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระ
การเร ียนร ู ้แกนกลางในกลุ ่มสาระการเร ียนรู้ คณิตศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 เพื่อพัฒนาความเข้าใจและปฏิบัติการสอนของครูประจำการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

3.3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและความฉลาดรู้ของนักเรียนในด้านการสื่อสาร (Communication) 
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) และความ
ฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
4. กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
 4.1 ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPACK) 

     ความรู ้ในเนื ้อหาผนวกวิธ ีการสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK or TPCK) หมายถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณาการ
เทคโนโลยีเข้าไปกับความรู้ด้านการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครู 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการรู้ที่มีประสิทธิภาพนของครูจำเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาในศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วครู
ต้องสามารถนำความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และแนวคิดของศาสตร์นั ้นมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี เป็นการบูรณาการของ 3 องค์ประกอบหลักที่
สนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน คือ เนื้อหา แนวคิดของศาสตร์
วิชา ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี (Koehler & Mishra, 2008) ที่อธิบายการจัดการเรียนรู้ของครูในการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ TPACK เป็นแนวคิดที่อธิบายว่าครูมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปผสม
กับความรู้เนื ้อหาผนวกวิธีการสอน (PCK) อย่างไรจึงสามารถจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Koehler, M. J., Mishra, P, & Chain, W., 2013) ซึ ่งกรอบแนวคิด TPACK แสดงให้เห็น
ความสำคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้ของครู  ความรู้ผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) 
เป็นแนวคิดดังกล่าวมีผลต่อการศึกษาความรู้ของครูว่าครูเรียนรู้ที่จะสอนอย่างไร (Learning How to Teach) 
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ทั้งนี้ความรู้เป็นสิ่งที่จะกำหนดการปฏิบัติการสอนของครู หากครูมีความรู้ดีก็ทาให้เชื่อว่าครูจะสามารถสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ Shulman ได้เสนอแนะให้มีการวิจัยเกี่ยวกับความรู้สำหรับการสอนให้มากขึ้น โดยเขาได้
นำบรรยายผลงานที่ชื ่อว่า Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching ในการประชุม
วิชาการประจำปีของสมาคมวิจัยทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (The 1985 annual meeting of 
the American Educational Research Association, AERA) และให้เสนอว่าสิ่งที่ขาดหายไปจากกระบวน
ทัศน์ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและการศึกษาเกี่ยวกับการสอน (missing paradigm) ก็คือ ความรู้ใน
เนื้อหาของครู โดยเขาได้เสนอว่าความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวนี้สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ความรู้ใน
เนื้อหาสาระ (Subject Matter Content Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (Curricular Knowledge) 
และความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) โดยในปีต่อมาเขาได้นิยาม
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสอนซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้
ในการนำเสนอเนื้อหาสาระเพ่ือให้ผู้อ่ืนเกิดความเข้าใจ และ 2) ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือความรู้เดิมที่พบ
บ่อยมากท่ีสุดในหัวข้อหรือบทเรียนที่สอนที่นักเรียนมีมาก่อน 

 ซึ่งในปี 1978 Shulman ก็ได้พิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สำหรับการสอนอีกครั้ง โดยเขาได้เสนอ
ว่าความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอน (Knowledge-base for Teaching) ประกอบด้วยความรู้ 7 ประเภท 
ได ้แก ่  ความร ู ้ ในเน ื ้อหา (Content Knowledge) ความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับการสอน (General Pedagogical 
Knowledge) ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับหล ักส ูตร (Curriculum Knowledge) ความร ู ้ ในเน ื ้อหาผนวกว ิธ ีสอน 
(Pedagogical Content Knowledge) ความรู ้ เก ี ่ยวนักเร ียนและลักษณะของนักเร ียน (Knowledge of 
Learners and their Characteristics) ความรู้เกี ่ยวกับบริบททางการศึกษา (Knowledge of Educational 
Context) และความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษา (Knowledge of Education Aims) ความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนเป็นความรู้ที่บ่งชี้และบ่งบอกความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา 
เช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์แตกต่างกับนักวิทยาศาสตร์ 
 Grossman (1989) ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนจากผลการวิจัย และเสนอ
ว่าองค์ประกอบของความรู ้ดังกล่าวดังต่อไปนี ้ 1) ความรู ้เกี ่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนและแนวคิด
คลาดเคลื่อนในวิชาที่สอน 2) ความรู้เกี ่ยวกับกลยุทธ์การสอนและการนำเสนอเนื้อหาจากหัวข้อที่สอน  3) 
แนวคิดเก่ียวกับว่าการสอนเนื้อหาเฉพาะมีความหมายอย่างไร และ 4) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์
หรือแหล่งการเรียนรู้ในหลักสูตร ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดดังกล่ าวมีบางส่วนที่เหมือนกับแนวคิดของ Shulman 
โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 2 และ 4 แต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือองค์ประกอบที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือ
ความเชื่อของครูเกี่ยวกับต่อสิ่งที่สอน ความเชื่อของครูจะสะท้อนถึงการปฏิบัติการสอนในห้องเรียนว่าครูสอน
นักเรียนอย่างไร 
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 Geddis et al. (1993) ได้ขยายแนวคิดและมองว่าความรู ้ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอนเป็นการเปลี่ยน
รูปแบบของเนื้อหาสาระไปอยู่ในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น โดยกระบวนการเปลี่ยน
รูปแบบของเนื้อหานั้นต้องอาศัยความรู้อยู่ 4 ด้าน ก็คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับความมรู้เดิมของนักเรียน 2) ความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ 3) ความรู้เกี่ยวกับนำเสนอตัวแทนของเนื้อหา และ 4) ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นสำคัญในหลักสูตร โดยทั้ง 4 ด้านต้องหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถูกเปลี่ยนรูปแบบออกมา
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้ จะเห็นว่า Geddis ได้นำเสนอด้านที่ 4 ได้
โดดเด่นและแตกต่างจากนักการศึกษาอ่ืนๆ ที่ผ่านมา เพราะเขาเชื่อว่าหากครูมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญใน
หลักสูตรก็จะทำให้ทราบว่าเนื้อหาใดที่นักเรียนเรียนมาแล้ว นักเรียนจะเรียนเนื้อหาใดต่อไป เนื้อหาที่จะสอนใน
หลักสูตรอยู่ส่วนใดของเนื้อในรายวิชาทั้งหมด ต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดในการสอน เป็นต้น 
 ต่อมา Magnusson et al. (1999) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนที่ใช้ในการ
สอนวิทยาศาสตร์ โดยปรับปรุงจากแนวคิดของ Grossman’s (1989) และ Tamir (1988) แล้วนิยามความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อหาสาระ วิธีสอน และบริบท เพื่อทำให้นักเรียนเกิ ด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ โดยมีองค์กอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) แบบแผนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) 
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3) ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนใน
หัวข้อที่เฉพาะเจาะจง 4) ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ 5) 
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนวิทยาศาสตร์ โดยองค์ประกอบทั้งหมดต้องหลอมรวมกันแล้ว
เปลี ่ยนรูปแบบออกมาในลักษณะของการปฏิบัติการสอนเพื ่อทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
 แต่ในปัจจุบันได้มีการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกับความรู้ผนวกวิธีสอน โดย
ส่งเสริมให้ครูนั ้นมีความรู้ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content 
Knowledge) 

         4.1.1 องค์ประกอบของ TPACK ในความรู้ 3 ด้านได้แก ่
          1) ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี  (Technological Knowledge) หรือ TK -Technological Knowledge 
เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและความสามารถใช้เทคโนโลยีทั้ง Hardware 
และ Software ทั่วไปและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการ (2) ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ การใช้ การจัดการ และการบริหารเทคโนโลยีต่างๆ และ (3) ความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถบูรณาการเข้าไปยังการเรียนการสอนได้ 
        2) ความรู ้ด ้านวิธ ีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK-Pedagogical Knowledge เป็น
ความรู้ด้านศาสตร์การสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมแนวคิด เทคนิค 
กลวิธีการถ่ายถอดความรู้ไปสู่นักเรียน รวมไปถึงกลยุทธ์ หรือกระบวนการ  การปฏิบัติ หรือวิธีการที่ใช้ในการ
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การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งความเข้าใจใน
หลักสูตร หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
          3) ความร ู ้ ด ้ านเน ื ้ อหา  (Content Knowledge) หร ือ  CK-Content Knowledge (ความร ู ้ ด ้ าน
เนื้อหาวิชา) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาตามศาสตร์วิชาที่ครูเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย (1) ความรู้
ความเข้าใจด้านตัวองค์ความรู้ สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการ
ที่จะถ่ายทอดไปยังนักเรียน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ ต้องมีความถูกต้องตาม
แนวคิดและเป็นปัจจุบัน และ (2) ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของความรู้นั้นและการได้มาซึ่งความรู้นั้นจากการ
การสืบเสาะ  
          4.1.2 กรอบแนวคิดการบูรณาการองค์ประกอบความรู้แต่ละด้าน ของ 3 องค์ประกอบข้างต้น 
ได้แก่  
 1) ความรู้ด้านศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิชา (Pedagogical Content Knowledge: PCK) เป็น
ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการนำเอาวิธีการ กระบวนการ มาจากการเนื้อหา เรื่องการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 2) ความรู้ด้านศาสตร์การสอนผนวกเทคโนโลยี(Technological Pedagogical Knowledge: TPK) 
เป็นของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการสอนเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การใช้แอปพลิเคชันจำลองโมเดลการร่วมกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้าง
วิธีการเรียนแบบออนไลน์ สร้างห้องเรียนบนคลาวด์ สร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของ MOOC เป็น
ต้น 
 3) ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาผนวกเทคโนโลยี (Technological Content Knowledge)  หมายถึง ครู
มีความสามารถและมีความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเนื้อหา การแสวงหาความรู้ การนำความรู้
ที่อยู่บนคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4) ความรู้ด้านศาสตร์การสอนผนวชเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี  (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPACK ) หมายถึง ครูมีความรู้ในเรื่องผสมผสานของการใช้เทคโนโลยีทางด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะทาง ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้เนื้อหาในโลกดิจิตอล เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ทำให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ เรียนรู้ได้มาก และมีต้นทุนต่ำ 
 กรอบแนวคิด TPACK นอกจากการอธิบายการบูรณาการเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างศาสตร์การสอน เนื้อหาวิชาและเทคโนโลยียังมีความสำคัญกับความ
เฉพาะเจาะจงท่ียังสอดคล้องกับบริบทที่ครูปฏิบัติการสอน แสดงด้วยวงกลมโรยที่เป็นเส้นปะ ตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด TPACK 
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อ้างอิงจาก สุทธิดา  จำรัส. (2563). การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: จรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์. 
 

4.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integration Instruction) 
 การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจาก
ศาสตร์ต่างๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิด
รวบยอดของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning 
Management) หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนำความรู้ ทักษะ
และ เจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ (ศิริวรรณ 
ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2564) 

1. การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลายเพราะสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันนั้นจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ  ที่ต้องผสมผสานกันทำให้
นักเรียน 
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2. ที่เรียนรู้ศาสตร์เดี่ยว ๆ  มาไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการจะช่วยให้สามารถนำความรู้  ทักษะจากหลายๆ ศาสตร์มาแก้ปัญหาได้กับชีวิตจริง 

3. การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำ
ให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of learning) ทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน
และนำไปใช้จริงได้ 

4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจึงทำให้ลด
เวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลงได้ แล้วไปเพ่ิมเวลาให้เนื้อหาใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น 

5. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะตอบสนองต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของผู้เรียนช่วยสร้าง
ความรู้ ทักษะและเจตคติ “แบบพหุปัญญา” (Multiple intelligence) 

6. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียน (Constructivism) 
ที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบัน 

      การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะให้ความสำคัญแก่นักเรียนในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนานักเรียนให้มีความสำคัญของการบูรณาการไว้ว่าการบูรณาการนั้นผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายเพราะว่าความคิดรวบยอดในแต่ละเรื ่องที่ผู ้สอนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนการเรียนแบบบูรณาการจะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของสิ่งที่เรียนและมีความเข้าใจมากขึ้นการบูรณาการมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อการแก้ไขการ
ดำเนินชีวิตแห่งตนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นองค์รวม  

4.2.1 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่าเป็นการเชื่อมโยง
วิชาหรือศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น ได้แก่ 

1. บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบันเนื้อหาความรู้มีมากมายที่จะต้อง
เรียนรู้หากไม่ใช้วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้จะทำให้เรียนรู้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดได้ จึงต้อง
มีการนำวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การสอนโดยวิธีการบอกเล่า การท่องจำจะทำ
ให้ได้ปริมาณความรู ้หร ือเนื ้อหาสาระไม่เพียงพอกับสิ ่งที ่ต้ องเร ียนรู ้ จึงต้องเลือกใช้
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสม 

2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู้และทางจิตใจ การเรียนรู้ที่ดีนั้นผู้เรียนต้องมีความอยากรู้
อยากเรียนด้วย ดังนั้นการให้ความสำคัญแก่เจตคติ ค่านิยม ความสนใจและสุนทรียภาพแก่
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ ก่อให้เกิดความซาบซึ้งก่อนลงมือศึกษาซึ่งเป็นการจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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3. บูรณาการระหว่างความรู้และการกระทำ  การเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้นั้นถือ
เป็นการดีมาก ดังนั้นการให้ความสำคัญระหว่างองค์ความรู้ที่ศึกษากับการนำไปปฏิบัติจริงโดย
นำความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

4. บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน การตระหนักถึงความสำคัญแห่ง
คุณภาพชีวิต เมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วต้องมีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 

5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ เจตคติและการกระทำที่เหมาะสมกับความ
ต้องการ  ความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 

4.2.2 รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration) โดยใช้พิจารณาจำนวนครูและรายวิชา
ที่นำมาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถจัดได ้4 รูปแบบ ดังแผนภาพที่ 2 
  

 
แผนภาพที่ 2 รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration) 

1) การบูรณาการแบบสอดแทก (Infusion) การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ครูออกแบบโดยนำเนื้อหาของ
วิชาต่าง ๆ มาสอดแทรกในจัดการเรียนรู้ของรายวิชาของตนเองและปฏิบัติการสอนโดยครูเพียง 1 ท ่าน ใน
รายวิชาของตนเอง 
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 2) การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยครูแต่
ละท่านปฏิบัติการสอนในรายวิชาของตนเอง แต่จะมาวางแผน ตัดสินใจร่วมกันในการออกแบบจัดแผนการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอยู่ภายใต้หัวเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) และปัญหา 
(Problem) เดียวกัน 
 3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ผู้สอนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป โดยครูแต่ละท่านปฏิบัติการสอนในรายวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ มา
วางแผนการสอนร่วมกันเพื่อให้งานหรือโครงการที่มีหัวเรื่องกันสำเร็จโดยนักเรียนมีแนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดและปัญหาเดียวกัน 

4) การบูรณาการแบบข้ามวิชา (Transdisciplinary) การจัดการเรียนรู้แบบนี้ครูในรายวิชาต่าง ๆ มา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดและปัญหาที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ 
โดยครูสอนร่วมกันเป็นทีม (Team Teaching) และร่วมกันวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน 

 4.2.3 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตรสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไป และเหมาะสมกับระดับชั ้นต่างๆ กันไป Fogarty ได้เสนอรูปแบบการบูรณาการ
หลักสูตร ที่น่าสนใจไว้ 10 แบบ ดังนี้คือ 
 

แผนผัง รูปแบบ ลักษณะ 
 Cellular หรือ 

Fragmented 
เป็นรูปแบบการบูรณาการ เนื ้อหาสาระภายในวิชาเดียวกัน โดย
สัมพันธ์ต่อเนื่องกันในลักษณะ ของการเรียงลำดับหัวข้อตามความ
เหมาะสม เช่น เรียงจากเรื่องที่ง่ายไปหายาก เรื่องที่มีความซับซ้อน
น้อยไปหาเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือเรียงจากเรื่องที่เป็นพื้นฐานไป
หาเรื่องที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และกว้างขวางขึ้น ในการสอนจะสอน
ตามหัวข้อท่ีกำหนด เมื่อจบหัวข้อหน่ึงก็ข้ึนหัวข้อใหม่ต่อไป 
 

 Connected เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระภายใน เนื้อหาของแต่ละวิชา
เช่นเดียวกัน แต่ในการสอนมีการเชื่อมโยงหัวข้อหรือความคิดรวบ
ยอดถึงกัน เชื่อมโยงความคิดต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน ทำให้เห็นความ
ต่อเนื ่องหรือเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาที่เรียน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น 
หัวข้อร่างกายของฉัน และอาหาร 
ที่มีประโยชน์ ในการสอน 2 หัวข้อนี้สามารถเชื ่อมโยงให้เห็นว่า
ร่างกายต้องการอาหาร เพราะอะไร และอาหารมีความจำเป็นตอ่คน
อย่างไร เป็นต้น 
 



12 
 

แผนผัง รูปแบบ ลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 

Nested เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื ้อหาสาระ ภายในวิชาเดียวกันอีก
รูปแบบหนึ่งแต่เพิ่มความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากขึ้น คือ การบูรณา
การทักษะหลาย ๆ ทักษะเข้าด้วยกันในการรวมเป็นเป้าหมายหลัก
ของหัวข้อ เช่น หัวข้ออาหารที่มีประโยชน์ ครูนำทักษะต่าง ๆ มา
บูรณาการสอนหัวข้อนี้ได้หลายทักษะ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการคาดเดา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิด ทักษะทาง
สังคม ทักษะการจัดข้อมูล โดยตั้งประเด็นปัญหา 
 

 Sequenced  รูปแบบนี้เริ่มเป็นการบูรณาการระหว่าง2 วิชา รูปแบบบี้สามารถทำ
ได้ง่าย โดยการนำหน่วยการเรียนรู ้ที่  ใช้สอนกันอยู ่มาพิจารณา
ความคิดรวบยอด ทักษะ หรือเจตคติของหน่วยใดคล้ายกันบ้างให้
นำมาเช่ือมโยงบูรณาการกัน ซึ่งท้ัง 2 วิชายังสอนแยกกันอยู่ แต่สอน
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ต้องมีการจัดลำดับการสอนหัวข้อเรื่องหรือ
หน่วยการเรียนต่าง ๆ ใหม่ เพื่อจะได้สอนในช่วงเวลาเดียวกันได้ อาจ
มีการปรับกิจกรรม การเรียนการสอนให้ชัดเจนขึ้นแล้ววางแผนว่าจะ
สอนในช่วงเวลาใด เพื่อสิ่งที่นำมาบูรณาการกันนั้นจะได้ประสานกัน
อย่างกลมกลืน 
 

 
 
 
 
 

Shared เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชาโดยเนื้อหาสาระที่สอนนั้นมีสาระ
ความรู้ หรือความคิดรวบยอดที่คาบเกี่ยวกันอยู่ส่วนหนึ่งในการบูร
ณาการรูปแบบนี้ ต้องมีการวางแผนร่วมกัน สอนร่วมกันในส่วนที่
คาบเกี่ยวกัน โดยอาจจัดเป็นหัวข้อร่วมกัน หรือทำโครงงานร่วมกัน 
และอีกส่วนหน่ึงที่ไม่ได้คาบเกี่ยวกันนั้นครูก็สอนแยกกันไปตามปกติ 
 

 
 
 
 
 

Webbed เป็นรูปแบบการบูรณาการระหว่างวิชา หลายวิชา มีลักษณะเป็นการ
กำหนดหัวข้อเรื่อง (theme) ขึ้นมา แล้วเช่ือมโยงไปสู่วิชาต่างๆ ว่ามี
ประเด็นหรือเนื้อหาสาระใดที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน คล้ายคลึงกัน 
หรือต่อเนื่องกัน ที่จะสามารถนำมาจัดรวมเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกัน 
เพื่อท่ีจะได้สอนรวมกันไปอย่างกลมกลืนได้ ในการบูรณาการรูปแบบ
นี้จะบูรณาการกี่วิชาก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเด็นเนื้อหาสาระ ความคิด
รวบยอด หรือทักษะส่วนเนื้อหาสาระใดของวิชาใดไม่สามารถนำมา
บูรณาการกันได้ก็ให้สอนตามปกติ 
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แผนผัง รูปแบบ ลักษณะ 
 
 
 
 
 

Threaded เป็นรูปแบบการบูรณาการที่ใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งที่ต้องการฝึกเป็น
หลัก เช่น ทักษะการคาดเดา  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
วิเคราะห์ แล้วกำหนดเนื้อหาตลอดจนจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา ให้สัมพันธ์กับทักษะที่กำหนด ซึ่งจะเป็นก่ีวิชาก็ได้ 

 
 
 
 
 
 

Integrated เป็นการจัดหลักสูตรบูรณาการแบบสหวิทยาการที่นำเอาความรู้ 
ความคิดรวบยอด หรือทักษะที่เหลื่อมล้ำกันอยู่ของวิชาต่าง ๆ เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา มา
วางแผนจัดสอนร่วมกันเป็นทีม การบูรณาการแบบนี้เป็นการช่วยสร้าง
ความเข้าใจ และความซาบซึ้งระหว่างวิชาต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 

 
 
 
 
 

Immersed เป็นรูปแบบบูรณาการที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในวิชาต่างๆ 
และมีความสนใจในเนื ้อหาวิชาด้านใดด้านหนึ ่ง แล้วนักเรียนใช้
ความรู้เนื้อหานั้นในการศึกษาค้นคว้าซึ่งเปรียบเหมือนการใช้แว่น
ขยายประสบการณ์ของตนเอง สร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง โดย
ในการหาประสบการณ์นั ้นนักเรียนอาจจะต้องบูรณาการข้อมูลที่
เรียนรู้ทั้งหมดมาใช้ 
 

 
 

Networked เป็นรูปแบบบูรณาการที่กลั่นกรองความรู้ที่มิใช่จากการศึกษาค้นคว้า
ของนักเร ียนเพียงอย่างเดียว แต่นักเร ียนจะได้เร ียนรู ้จากครู 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ เรียนรู้
ทั้งภายในสาชาวิชาและนอกสาขาวิชา แล้วเชื่อมโยงความรู้ เข้ารวม
ด้วยกันท้ังหมดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด ขยายออกไปเป็น
แนวทางใหม ่

 
อ้างอิงจาก ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ. (2564). ตำราสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (พิมพ์
ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: โปรเท็คซ์การพิมพ์. 
 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดประสบการณ์ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่
ตรง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม บริหารจัดการตนเองมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป้
นทีมร่วมกับผู้อื ่น ระหว่างการเรียนรู้นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะความคิดขั้นสูงโดยเฉพาะความคิดริเริ่มเริ่ม
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สร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ โดยสร้างหัวข้อเรื ่องขึ้นแทนการสอนเนื้อหาเป็นรายวิชา 
นักเรียนจะมีความลึกซึ้งและเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนโดยองค์รวม เกิดความคิดและตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
ความคิด การจัดการเรียนรู้บูรณาการมีวิธีการบูรณาการเนื้อหา วิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้หลายวิธี มีทั้งแบบบูรณา
การภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการจากความคิดของ
ผู้เรียนเอง การเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด เจตคติ และทักษะ
ที่ต้องการเน้น ซึ่งผู้สร้างหลักสูตรบูรณาการจะต้องรู้เนื ้อหาสาระของหลักสูตรแล้วพิจารณาเลือกรูปแบบใช้ให้
เหมาะสม โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการและรูปแบบการบูรณการหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันดังแผนภาพที่ 3 

 

 
แผนภาพที่ 3 โมเดล Fogarty 

อ้างอิงจาก ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ. (2564). ตำราสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (พิมพ์
ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: โปรเท็คซ์การพิมพ์. 

4.3 สมรรถนะนักเรียน  
สมรรถนะที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นความสามารถเมื่อสำเร็จการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถะ

ข้ามสาระการเรียนรู้หรือคร่อมวิชา สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ "content 
- free" คือ ไม่ขึ้นกับเนื้อหาสาระของศาสตร์ใด ๆ อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไม่ได้ปราศจากความรู้ 
แต่ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลักจะเป็นองค์ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่ง

Fogarty 

Intradisciplinary Multidisciplinary Interdisciplinary Transdisciplinary

Fragmented Connected Nested Sequenced Shared Webbed Threaded Integrated Immersed Networked
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เป็นชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะนั้น ๆ เป็นได้ทั้งกระบวนการที่ใช้
เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถะการคิดขั้นสูงเป็นเป็นชุดความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดประเภทต่าง ๆ เช่นการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์ 

1) สมรรถนะการจัดการตนเอง การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น การพัฒนาปัญญาภายใน 
ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึง
การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของ
เป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี 
องค์ประกอบ 

 1. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ
ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและ
เคารพสิทธิตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 

 2. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการ
เวลาทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี 

 3. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึกความคิด
และความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์
ความรู้สึก และความคิดของตนเอง 

 4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะ
วิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) สมรรถนะการคิดขั้นสูง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลัก
เหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้
จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 
องค์ประกอบ 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยอาศัย
การใช้ทักษะหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี เช่น 
ทักษะการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบาย ตามหลักฐาน แนวคิด วิ ธีการ 
กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ 
การใช้เหตุผล การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง 
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2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง การคิดที่แสดงให้เห็น
โครงสร้างทั้งหมดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริบท/ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่
เกิดปัญหานั้น ๆ โดยมองปัญหาให้ลีกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เห็นถึงแบบแผนหรือ
รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์นั้น ๆ จนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของระบบนั้นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การ
แก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง 
3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง การคิดที่ หลากหลาย
ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกที่ มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัย
จินตนาการและทักษะพื้นฐานด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิด
หลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ได้สิ ่งใหม่ที ่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มี
ประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมมากกว่าเดิม 
4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง การคิดของ
บุคคลในการระบุปัญหา นิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์ที่
ชัดเจนและครอบคุลมทุกมิติ 

3) สมรรถนะการสื่อสาร มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การ
แก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการสื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
องค์ประกอบ 

1. การรับสารอย่างมีสติและถอดหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความ
ใส่ใจ ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความสารที่ส่งมาได้ทั้งความคิด 
ความรู้สึก เจตนาตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและ
สังคม 
2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย ทั ้งการเจรจาต่อรอง หรือ
แลกเปลี ่ยนข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู ้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื ่อที ่มีความ
หลากหลาย ทั ้งสื ่อบุคคล สื ่อธรรมชาติสื่อสิ ่งพิมพ์สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื ่อระคน โดย
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ปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจในบริบทสังคมที่มีความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่ อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้ง    
วัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ ต่อผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

1) สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และ
การประกอบการใด ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่นโดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน 
ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสาน
ความคิดเห็นที ่แตกต่างสู ่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีม อย่างรับผิดชอบร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ท่ียุ่งยาก 

องค์ประกอบ 
1. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำจุดเด่นของตน
และสมาชิกมาใช้ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม และระหว่างทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงาน
ร่วมกัน และการพัฒนาทีมท่ีเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ สามารถจัดระบบการทำงาน
กิจการ และการประกอบการใด  ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
แผนการทำงาน ขั ้นตอน และกระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม 
คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตนแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใสใจ มีความพยายามในการทำงานและ
สนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และประสานความคิดเห็นที่
แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วม
รับผิดและรับชอบต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง  มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความ
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ไว้วางใจซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อผู้อื ่นด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็ นมนุษย์
ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ ความแตกต่างหลากหลาย มีทักษะและใช้วิธีการป้องกัน
และจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 

5) สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคม
อย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม 
ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
องค์ประกอบ 

1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
ช่วยเหลือ ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจาก
อคติ ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม
อย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกทางสังคม บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 

6) สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน มีความเข้าใจพื้นฐานเกี ่ยวกับ
ปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติใน
ชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า
สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบ 

1. การเข้าใจปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเข้าใจ
ข้อเท็จจริง สาเหตุกระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน
โลก และในเอกภพ 
2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื ่อการอยู ่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติอย่างยั ่งยืน: มองเห็นปัญหา เชื ่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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3. การสร้าง ใช้ และรู ้ เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี: สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์รู ้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 
4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติ
และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ 
เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

7) ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิยามหรือความหมายของความลาดรู้ด้านดิจิทัล แต่ละ
องค์กรหรือบุคคลให้ขอบเขตที่มีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน แต่โดยรวมความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลจะ
กล่าวถึงในการใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีทางสารสนเทศให้ถูกต้อง เพื่อเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน 
จัดการสื่อสาร และสร้างข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัยไม่ละเมิดกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ DQ Institute ( Digital Intelligence Quotient) 
ได้ให้คำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่า ความสามารถในการค้นหา อ่านประเมิน 
สังเคราะห์ สร้าง ปรับแต่ง และแบ่งปันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มี 3 ระดับ ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ (Media and Information Literacy) การสร ้างสารและการร ู ้ เท ่าท ันคอมพิวเตอร์ 
(Content Creation and Computational Literacy) และการรู้เท่าทันข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data 
and AI Literacy) สอดคล้องกับ UNESCO ที ่นิยามความฉลาดรู ้ด ้านดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่า 
ความสามารถในการเข้าถึง จัดการเข้าใจ รวบรวม ประเมิน และสร้างสารสนเทศให้ปลอดภัยและเหมาะสม 
ตลอดจนถึงสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพ ทำงาน และประกอบกิจการ ความฉลาดรู้ด้าน
ดิจิทัลยังร่วมถึงสมรรถนะที่หลากหลาย เช่น การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) การรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT literacy) การรู้สารสนเทศ (Information literacy) และการรู้สื่อ (Media literacy) โดย 
Mike Ribble (2011) ได้เขียนหนังสือ Digital Citizenship in Schools นิยามนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) หรือเรียกว่าความคล่องตัวทางดิจิทัล (Digital Fluency) ไว้ว่าความสามารถในการเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยี เช่น สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจได้ดีบนโลกออนไลน์ 
สามารถทำให้ผู้อ่ืนยุติการแสดงความเห็นทางลบบนโลกออนไลน์ได้ สามารถสกัดสารสนเทศที่ดีออกมาจาก
ข้อมูลทั่วไปได้ เช่น แยกแยะข่าวปลอมออกจากข่าวจริง เป็นต้นสมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ
(International Society for Technology in Education: ISTE) ได้ให้คำนิยามความฉลาดรู ้ด้านดิจ ิทัล 
(Digital Literacy) ไว้ว่าความสามารถในการระบุ จำแนกประเภท ประเมินวิเคราะห์ และสร้างสื่อในรูปแบบ
ดิจิทัล 



20 
 

สำหรับประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้คำนิยามความฉลาดรู้ด้าน
ดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่าการมีสมรรถนะในการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ที่ทำให้เกิด
ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที ่จำเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจ
สารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสามารถผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมื อดิจิทัลได้ 
ประกอบด้วย 9 รายวิชา ได้แก่ 
  • สิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล (Digital Right) 

• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access) 
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) 
• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety) 
• การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 
• แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette) 
• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) 
• ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) 
• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) 
จากข้อมูลกรอบสมรรถนะหรือกรอบทักษะความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่าความฉลาดรู ้ด้านดิจิทัล คือ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม อันประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การเข้าถึง (Assess) การประเมิน (Evaluation) การสร้าง 
(Creation) และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี (Use) โดยที่การเข้าถึง การประเมิน และการสร้าง
ข้อมูลและสารสนเทศ จะเป็นกระบวนการทำงานหลัก และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีจะเป็น
ส่วนประกอบสนับสนุนให้กระบวนการการเข้าถึง การประเมิน และการสร้างให้เกิดสารสนเทศ 
(Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ดังแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4 แสดงกรอบคำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล 

ที่มา : https://itm.eg.mahidol.ac.th/itm/wp-content/uploads/2020/04/MDES-ONDE-Digital-Literacy 

 จากภาพที่ 4 กรอบคำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลจะแบ่งออกเป็น 3 คือ  
ส่วนที่ 1 การกระทำหรือกระบวนงานที่ได้สรุปจากข้อมูลที่ศึกษามาข้างต้น และได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

คือ กระบวนงานหลัก (Process) และกระบวนงานย่อย (Element Process) ซึ่งแบ่งส่วนงานย่อยตามกรอบการรู้เท่า
ท ันส ื ่ อและสารสนเทศองค ์การสหประชาชาต ิ  (Global Media and Information Literacy Assessment 
Framework) 10 ประกอบด้วย 

1) การเข้าถึง (Access) ประกอบด้วย การระบุ/การนิยาม (Definition) การค้นหา (Search/Find) 
การเข้าถึง (Access) และการค้นคืน/การอ้างอิง (Retrieve) 

2) การประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย การเข้าใจ (Understanding) การวิเคราะห์ผล
(Assessment) การประเมิน (Evaluation) และการจัดการ (Organization) 

3) การสร้าง (Creation) ประกอบด้วย การสร้าง (Creation) การสื่อสาร (Communication) การ
มีส่วนร่วม (Participation) และการติดตาม (Monitoring) 
ส่วนที่ 2 การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กระบวนการ เทคนิคและ

นวัตกรรมใดที่สามารถถูกใช้เพื่อ การเข้าถึง (Access) การประเมิน (Evaluation) และการสร้าง (Creation) ข้อมูล
สารสนเทศ และเนื้อหาสื่อได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นดิจิทัล หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเสมอไปซึ่ง
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ตัวเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นมีการเกิดขึ้นใหม่และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ซึ่งตัวผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการใช้
เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และหลากหลายสำหรับเครื่องมือและเทคโนโลยีสำคัญในยุคดิจิทัล
ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ตโฟน (Smartphone) อินเทอร์เน็ต (Internet) สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ชุมชนออนไลน์(Online Communication) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ฯลฯ ที่ผู้คนใน
ยุคดิจิทัลต้องใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ ส่วนขยายของการกระทำที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ โดยการกระทำนั้นสามารถ
กำหนดได้อย่างหลากหลาย รวมถึงระดับความชำนาญ (Proficiency) อย่างเช่น ได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างถูกต้อง ได้
อย่างถูกกฎหมาย ได้อย่างถูกจริยธรรม ได้อย่างมีมารยาท ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื ่น เคารพผู้อื่นได้อย่าง
ปลอดภัย ได้อย่างมั่นคง ได้อย่างยั่งยืน ได้อย่างหลากหลาย ได้อย่างคุ้มค่า ได้มาตรฐาน ได้อย่างมีวิจารณญาณ ได้
อย่างสร้างสรรค์มีสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่มีขอบเขตที่ชัดเจนในการตัดสินและวัดผล
งานได้ ควรใช้คำเหล่านี้ได้แก่ ได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื ่น ได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นต้น 

ดังนั้นคำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับในกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล และหลักสูตร
ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2562 คือ “บุคคลมีสมรรถนะในการเข้าถึง ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมิน จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) 
และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาท เคารพสิทธิและกฎหมาย ด้วย
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย” 
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5. องค์ประกอบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
ส่วนที่ 1 พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ โมดูล จำนวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 

1 เร ื ่อง ทำความร ู ้จ ักกับ 
iPad เพ่ือการศึกษา  

3 1.เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนในยุคดิจิทัล 
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจพื้นฐานการจัดการ
เรียนรู้โดยการนำเทคโนโลยีในมาใช้ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการสอน  
3.เพื ่อฝ ึกปฏิบัต ิและเร ียนรู ้ค ุณสมบัติพ้ืนฐานบน
อุปกรณ์ iPad เพ่ือใช้ร่วมกับการเรียนการสอน 

1.ร่วมอภิปรายถึงบทบาทของสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้คุณสมบัติพ้ืนฐานบน 
iPad เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับครู 

2 เรื่อง สร้างสื่อหนังสือให้มี
ช ีว ิตด ้วยแอปพล ิ เคชัน 
Pages บน iPad   

3 1.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานของ
แอปพลิเคชัน Pages ที่ใช้สำหรับการออกแบบ  
2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หนังสือ หรืออินโฟกราฟฟิก ด้วยแอปพลิเคชัน Pages 

1.ร่วมอภิปรายเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน  
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Pages 

3 เรื ่อง สร้างสื ่อแอนิเมชัน
อย่างง่ายด้วยแอปพลิเค
ชัน Keynote บนiPad 

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การออกแบบและสร้างงานนำเสนอด้วย Keynote 
2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างงานนำเสนอด้วยแอปพลิเค
ชัน Keynote 

1.ร ่วมอภิปรายเกี ่ยวกับการนำเสนองานในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Keynote 
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ลำดับ โมดูล จำนวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 

4 เร ื ่อง วางแผนโครงงาน
และการสอนด ้ วยแอป
พล ิเคช ัน Numbers บน 
iPad 

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การว ิเคราะห์ข ้อม ูลและนำเสนอข้อมูลด ้วยด้วย 
Numbers 
2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Numbers 

1.ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการเรียน
การสอน  
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Numbers 

5 เ ร ื ่ อ ง  ส ร ้ า ง ส ุ น ท รี ย
สร้างสรรค์กับเสียงดนตรี
ด ้ ว ย แ อ ป พ ล ิ เ ค ชั น 
GarageBand บน iPad 

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การสร้างและตัดต่อเสียงเพื่อใช้งานในการเรียนการ
สอนด้วย GarageBand 
2. เพ ื ่อฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ  การใช ้งาน GarageBand เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และออนไซต์ 

1.ร่วมอภิปรายความแนวทางการนำ GarageBand 
เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และ
แบบผสมผสาน 
2.ฝึกปฏิบัติและสร้างไฟล์เสียงเพื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ด้วย GarageBand 

6 เร ื ่อง สร้างคลิปสอนให้
สน ุกด ้วยแอปพล ิเคชัน 
iMovie สำหรับ iPad   

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การสร้างและตัดต่อคลิปการสอนออนไลน์ด้วย iMovie  
2.เพื่อฝึกปฏิบัติ การสร้าง และตัดต่อคลิปวีดิทัศน์การ
เรียนการสอนด้วย iMovie 

1.ร่วมอภิปรายความสำคัญของคลิปวีดิทัศน์การเรียน
การสอนออนไลน์ 
2.ฝึกปฏิบัติและสร้างคลิปวีดิทัศน์การเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน iMovie 
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ส่วนที่ 2 บทเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ โมดูล จำนวน
ชั่วโมง
ทั้งหมด 

จำนวน
แผน 

บูรณาการ
สาระการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะนักเรียน 

1 รู้ทันการซื้อ ขาย และ
ส่วนลด 

6 1 คณิตศาสตร์
และภาษาไทย 

กิจกรรมที่ 1 การเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อ 

1 1.การสื่อสาร (Communication) 
2.ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
 

กิจกรรมที่ 2 คณิตศาสตร์กับ
อัตราส่วน 

2 

กิจกรรมที่ 3 การฟังและการดูสื่อ 1 

กิจกรรมที่ 4 ความแตกต่างของภาษา 1 

กิจกรรมที่ 5 การนําเสนอและการ
แปลความหมายข้อมูล 

1 

2 สิทธิ หน้าที่ เยาวชน 6 1 สังคมศึกษา
และ
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ 1 พิกัดภูมิศาสตร์ 1 1.การสื่อสาร (Communication) 
2.การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
(Teamwork and Collaboration) 

 

กิจกรรมที่ 2 Human Rights 
Violations 

2 

กิจกรรมที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของเด็ก
และเยาวชน 

1 

กิจกรรมที่ 4 อคติทางความคิด 1 
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ลำดับ โมดูล จำนวน
ชั่วโมง
ทั้งหมด 

จำนวน
แผน 

บูรณาการ
สาระการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะนักเรียน 

กิจกรรมที ่  5 สร ้างคล ิปว ิด ีโอเพ่ือ
รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ 
และเสรีภาพของผู้อื่น เพ่ือสร้าง 
สังคมไทยให้น่าอยู่ 

1 

3 การเปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและการป้องกัน
อุทกภัย 

6 1 วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
สังคมศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า
อากาศและการป้องกันอุทกภัย 

1 1.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2.ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
3.การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
(Teamwork and Collaboration 

 

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
การเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554  

2 

กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การศึกษาแนวทาง
ในการแก ้ ป ัญหาหร ื อการแก ้ ไข
ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 

2 

กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การป้องกันการเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ีของตนเอง  

1 
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6. แนวทางการใช้หลักสูตรตามโครงการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 

6.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Onsite ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน 
6.1.1 แนวทางการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (รูปแบบ Onsite)  
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเผยแพร่แนว
ทางการดำเนินงานโครงการให้กับโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย โดย 1 โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(I-Classroom) ดังนี้ 

1) นโยบายและบทบาทผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 

2) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงธรรมชาติ ชุมชน และวิทยาการอย่างยั่งยืน  
3) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน  
4) การนิเทศติดตาม การเป็นโค้ช และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
5) ภาวะผู้นำเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียน 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล I-Classroom 

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมาย 
วัน เวลา 8.30-9.00 น. 9.00-10.30 น. 10.30-10.45 น. 10.45 -12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00- 14.30 น. 14.30-14.45 น. 14.45-16.30 น. 

 

 
 

ลงทะเบียน 
 

พิธีเปิด 

และการประเมิน

สะท้อนตนเอง 

 Pre-test 
(Self assessment)และ

แนวคิดการพัฒนา

โรงเรียนทั้งระบบ (Whole 

School Approach) 

พักรับประทาน

อาหารว่าง 

ช้ีแจงกรอบแนวคิดการ
พัฒนาหลักสตูร 
Development of 

Integrated Instruction 
Curriculum with  

I-Classroom. 

 รายละเอยีดบทเรียน
ของหลักสูตรและการ
วิเคราะหเ์ชื่อมโยงกับ
สมรรถนะและร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

พักรับประทาน

อาหารกลางวัน 

บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ศึกษานิเทศก์ด้านการหนุน

นำอย่างต่อเนื่อง และ

เทคนิคการหนุนนำอย่าง

ต่อเนื่องในแต่ละบริบท 

การใช้คำถามเพื่อสะท้อน

คิด และการสร้างบท

สนทนาการเรียนรู ้

พักรับประทาน

อาหารว่าง 

เครื่องมือในการหนุนนำ
อย่างต่อเนื่องและการ
สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

และการประเมินสะท้อน
ตนเอง 

 Post-test 
(Self assessment 
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6.1.2 แนวทางการอบรมสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการพัฒนา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้ 
6.1.2.1 หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โมดูล 1-6 

(Learning Module 1-6) 
การอบรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นจำนวน 

6 บทเรียน เพื่อให้ครูผู้จัดการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือที่มี ในการสร้างสื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อความหลากหลายและเหมาะกับ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21   

หลักสูตรอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถสร้างสรรค์สื่อ บทเรียน และชิ้นงานที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเรียนรู้ (Connected) การทำงาน
ร่วมกัน (Collaborated) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะสมตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล (Personal) ผ่าน การใช้งานแท็ปเล็ตในระบบปฏิบัติการ iPadOs ร่วมกับ
แหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพจาก Apple Teacher Learning Center เพื่อทำแบบทดสอบ และรับการ
รับรองเป็น Apple Teacher โดยในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 6 บทเรียน ได้แก่   

1) ทำความรู้จักกับ iPad เพ่ือการศึกษา  
2) สร้างสื่อหนังสือให้มีชีวิตด้วยแอปพลิเคชัน Pages บน iPad 
3) สร้างสื่อแอนิเมชันอย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Keynote บน iPad 
4) วางแผนโครงงานและการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Numbers  บน iPad 
5) สร้างสุนทรียสร้างสรรค์กับเสียงดนตรีด้วยแอปพลิเคชัน GarageBand  บน iPad 
6) สร้างคลิปสอนให้สนุกด้วยแอปพลิเคชัน iMovie สำหรับ iPad 
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กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล I-Classroom 

โมดูลที่ 1-6  (Learning Module 1-6) 
สำหรับครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย 

 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

1 09.00 - 12.00 น. เรียนรู้ส่วนประกอบและพ้ืนฐานการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ทำความรู้จักกับ iPad เพ่ือการศึกษา 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00  - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 
- ลองทำ 
- นำไปใช้ 
- เชื่อมโยง 

 

16.00 - 16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
2 09.00 - 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Pages ในบทเรียนที่ 2 เรื่อง สร้างสื่อหนังสือให้มี

ชีวิตด้วยแอปพลิเคชัน Pages บน iPad   
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 
- ลองทำ 
- นำไปใช้ 
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วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
- เชื่อมโยง 

16.00 - 16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
3 09.00 - 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Keynote ในบทเรียนที่ 3 เรื่อง สร้างสื่อแอนิเมชัน

อย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Keynote บนiPad 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 
- ลองทำ 
- นำไปใช้ 
- เชื่อมโยง 

 

16.00 - 16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
4 09.00 - 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Number ในบทเรียนที่ 4 เรื่อง วางแผนโครงงาน

และการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Numbers บน iPad 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 
- ลองทำ 
- นำไปใช้ 
- เชื่อมโยง 

 

16.00 - 16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
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วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
5 09.00 - 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ GarageBand ในบทเรียนที่ 5 เรื่อง สร้างสุนทรีย

สร้างสรรค์กับเสียงดนตรีด้วยแอปพลิเคชัน GarageBand  บน iPad 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 
- ลองทำ 
- นำไปใช้ 
- เชื่อมโยง 

 

16.00 - 16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
6 09.00 - 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ iMovie ในบทเรียนที่ 6 เรื่อง สร้างคลิปสอนให้สนุก

ด้วยแอปพลิเคชัน iMovie สำหรับ iPad   
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 
- ลองทำ 
- นำไปใช้ 
- เชื่อมโยง 

 

16.00 - 16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  



33 
 

6.1.2.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครู โมดูล 7-9 (Learning Module 7-9) 

เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนเชิง
บูรณาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความพร้อมที ่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และครูผู้สอนมีหลักสูตร และ Application ที่เป็นเครื่องมือ 
สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับ
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 บทเรียน ได้แก่  ดังนี้ 

1) บทเรียนที่ 7 เรื่อง รู้ทันการซื้อ ขาย และส่วนลด 
2) บทเรียนที่ 8 เรื่อง สิทธิ หน้าที่ เยาวชน 
3) บทเรียนที่ 9 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและการป้องกันอุทกภัย 
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กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล I-Classroom 
สำหรับครูปฏิบัติการ 5 กลุ่มสาระวิชา 

วัน เดือน ป ี เวลา  กิจกรรม วิทยากร 
15 มิถุนายน 2565 8.00-8.30 น. ลงทะเบียน เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลย ี

8.30-10.30 น. กิจกรรมที่ 1 กรอบแนวคิดการพฒันาหลักสตูรบรูณาการ สมรรถนะเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญของ
หน่วยการเรียนรู ้

ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณรีุ่งเจรญิ 
 และคณะทีมวิทยากร 

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30-10.40 น. Self Assessment (ประเมินตนเองด้านการจัดการเรยีนรู้) นางสาวสมัชญา แซ่เจา 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสตูรสะเต็มศึกษา สมรรถนะเป้าหมาย กิจกรรมสำคญัของหน่วยการ

เรียนรู้ (ต่อ) 
ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณรีุ่งเจรญิ 

 และคณะทีมวิทยากร 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00- 14.30 น. กิจกรรมที่ 2 แนวทางการนำหลักสูตรไปปฏิบตัิใช้ในช้ันเรียน  

1) การวางแผนการใช้หน่วยการเรยีนรู้ การกำหนดตารางเวลาสอน ครทูี่รับผิดชอบแตล่ะ
หน่วยการเรียนรู้)  

2) การประเมินความพร้อมของการสอนในแต่ละหน่วย (เนื้อหา วิธีการสอน การใช้สื่อ การ
วัดประเมินผล)  (กลุ่มย่อย)  

ดร. นพรัตน์ ศรีเจริญ 
 และคณะทีมวิทยากร 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. แนวทางการนำหลักสตูรไปปฏิบตัใิช้ในช้ันเรียน (ต่อ) 

1) การวางแผนการใช้หน่วยการเรยีนรู้ การกำหนดตารางเวลาสอน ครทูี่รับผิดชอบแตล่ะ
หน่วยการเรียนรู้)  

2) การประเมินความพร้อมของการสอนในแต่ละหน่วย (เนื้อหา วิธีการสอน การใช้สื่อ การ
วัดประเมินผล) (กลุ่มย่อย)  

ดร. นพรัตน์ ศรีเจริญ 
และคณะทีมวิทยากร 
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วัน เดือน ป ี เวลา  กิจกรรม วิทยากร 
16 มิถุนายน 2565 8.00-8.30 น. ลงทะเบียน เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลย ี

8.30-8.40 น.  Pre-test ด้านความรู้พื้นฐานโมดลูเรยีนรู้ 7 และ 8 นางสาวสมัชญา แซ่เจา 
8.40-10.30 น. กิจกรรมที่ 3 Hands on โมดลูที่ 7 เรื่อง รู้ทันการซื้อ ขาย และส่วนลด คณะวิทยากรกิจกรรม 
10.30-10.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.40-12.00 น. การสะท้อนกิจกรรม และสรุปกิจกรรมโมดลูที่ 7 เรื่อง รู้ทันการซื้อ ขาย และส่วนลด คณะวิทยากรกิจกรรม 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00-15.00 น. กิจกรรมที่ 4 Hands on โมดลูที่ 8 เรื่อง สิทธิ หน้าที่ เยาวชน คณะวิทยากรกิจกรรม 
15.00-16.30 น. การสะท้อนกิจกรรม และสรุปกิจกรรมโมดลูที่ 8 เรื่อง สิทธิ หน้าที่ เยาวชน คณะวิทยากรกิจกรรม 

17 มิถุนายน 2565 8.00-8.30 น. ลงทะเบียน  
8.30-8.40 น.  Pre-test ด้านความรู้พื้นฐานโมดลูเรยีนรู้ 9 นางสาวสมัชญา แซ่เจา 
8.40-10.30 น. กิจกรรมที่ 5 Hands on โมดลูที่ 9 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและการป้องกันอุกทกภัย คณะวิทยากรกิจกรรม 
10.30-10.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.40-12.00 น. การสะท้อนกิจกรรม และสรุปกิจกรรมโมดลูที่ 9 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและการ

ป้องกันอุกทกภัย 
คณะวิทยากรกิจกรรม 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00-15.00 น. กิจกรรมที่ 6 แนวทางการนำหลักสูตรไปปฏิบตัิใช้ในช้ันเรียน  

1) การวางแผนการใช้หน่วยการเรยีนรู้ การกำหนดตารางเวลาสอน ครทูี่รับผิดชอบแตล่ะ
หน่วยการเรียนรู้)  

2) การประเมินความพร้อมของการสอนในแต่ละหน่วย (เนื้อหา วิธีการสอน การใช้สื่อ การ
วัดประเมินผล) (กลุ่มย่อย)  

คณะวิทยากรกิจกรรม 

15.00-16.30 น. 1. นำเสนอแนวทางการใช้แผนการจัดการเรยีนรู ้
2. ตอบข้อซักถาม ประมวลผลการอบรมทั้งหมด 
2. Post-test ด้านความรู้พื้นฐานโมดูลเรียนรู้ 7-9 
4. ปิดการอบรม 

ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณรีุ่งเจรญิ 
ดร. นพรัตน์ ศรีเจริญ 
และคณะทีมวิทยากร 
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6.2 การวัดและประเมินผลนักเรียน 
เน้นการประเมินตามสภาพจริงโดย 
1. เน้นการวัดผลระหว่างการเรียนตลอดทุกระดับชั้นเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเร ียน ( In-course assessment and feedback) และการว ัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
(Competency-based assessment) 

2. เน้นการวัดผลที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์
และกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับผลการเรียนรู้ 

3. เน้นการวัดผลอย่างชัดเจนโดยใช้ทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการวัดผล ตามสภาพ
จริง ตามแนวทางการประเมินของโปรแกรมการประเมินสมรรถนะผู้เรีน โดยจัดให้ครูได้มีโอกาสประเมิน
นักเรียนในหลายรูปแบบทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

6.3 การประเมินหลักสูตร 
          1. การประเมินภาพรวมของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom) โดยเน้นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดอ่อนของหลักสูตรที่ควรปรับปรุง
ให้ดยีิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ประเมินครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ประเมินโดยใช้เครื่องมือ ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐาน และช่วยในการเปรียบเทียบระหว่างปีต่าง ๆ 
           3. ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตรหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 

4. ใช ้กลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School-based 
professional development
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7. หน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (I-Classroom)  
7.1 ส่วนที่ 2  บทเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

            โมดูลที่ 7 เรื่อง รู้ทันการซื้อ ขาย และส่วนลด 
           โมดูลที่ 8 เรื่อง สิทธิ หน้าที่ เยาวชน 

โมดูลที่ 9 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและการป้องกันอุทกภัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1           ภาคเรียนที่ 1  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันการซื้อ การขาย และส่วนลด    เวลา 6 ชั่วโมง 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อท่ีได้รับ 
 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอน่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
   ม.1/4 ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
   ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
   ม.1/4 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนตามความสนใจ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต  
 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้     
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   ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สรุปแนวทางในการออกโปสเตอร์โฆษณาตามประเภท และการออกแบบโปสเตอร์เพ่ือการโฆษณา จาก
การวิเคราะห์ใบปลิวโฆษณา และสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
รูปแบบภาษา ความแตกต่างของระดับภาษาที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย คุณค่าในมิติความจริง ความงาม จาก
ภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ เพื่อสื่อสารโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกี ่ยวข้องกับผู้บริโภค และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (K, A) 
 2. สามารถแปลงโปรโมชั่นสินค้าให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาผลต่างหรือเปอร์เซ็นต์
ส่วนลดจากโปสเตอร์โฆษณาท่ีกำหนดได้ (P) 
 3. ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากการเปรียบเทียบ ประเมินคุณค่า และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าจากสื่อออนไลน์ โดยคำนึงถึงรายละเอียดสินค้า จุดเด่น ราคาและส่วนลด จุดมุ่งหมายการรับสารและการ
ส่งสารของสื่อออนไลน์ด้วยทักษะการฟัง การดู และลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี (K, P และ A) 
 4. วางแผนการขายสินค้า โดยคำนึงถึงการสต๊อกสินค้า การกำหนดราคาขาย การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขาย การออกแบบโปสเตอร์โฆษณา เพ่ือขายสินค้าของกลุ่มตนเองให้ได้กำไรสูงที่สุด (K, P และ A) 
 
สาระสำคัญ 
 นักเรียนศึกษาประเภทของโปสเตอร์โฆษณา อาทิเช่น โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัว
อักษร โปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร หลักการและขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา รวมถึง
พิจารณาการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน การใช้ระดับภาษาอย่างเหมาะสม และภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ 
โดยทำงานร่วมกับเพ่ือน ในการวิเคราะห์ใบปลิวโฆษณา และสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพ่ือสร้าง
การสื่อสารที่คำนึงถึงคุณค่าในมิติความจริง ความงาม ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและสังคมได้
อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ มาใช้ในการแปลงโปรโมชั่นสินค้าใน
ชีวิตประจำวันให้อยู่ในรูปภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบผลต่างระหว่างราคาขายและ
ส่วนลดที่ได้รับ หรือคำนวณหาสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงรายละเอียดสินค้า จุดเด่น 
ราคาและส่วนลดผ่านการเปรียบเทียบ การประเมินคุณค่า และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากสื่อ
ออนไลน์ รวมทั้งพิจารณาจุดมุ่งหมายการรับสารและการส่งสารของสื่อออนไลน์ด้วยทักษะการฟัง การดู เช่น 
ฟังหรือดูเพื่อแสวงหาความรู้และความรอบรู้ ฟังหรือดูเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความซาบซึ้ง และฟัง
หรือดูเพื่อให้ได้ข้อคิด และลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การมีสมาธิ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู สามารถจับ
ใจความได้ และไม่มีอคติต่อสารหรือผู้ส่งสาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ตลอดจน
สามารถวางแผนการขายสินค้า โดยคำนึงถึงสินค้าที่ต้องการขาย การคำนวณเต้นทุนและการสต๊อกสินค้า  
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การกำหนดราคาขาย และการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมทั้งออกแบบโปสเตอร์โฆษณาตามหลักการ 
ออกแบบโปสเตอร์โฆษณา เพ่ือขายสินค้าของกลุ่มตนเองให้ได้กำไรสูงที่สุด 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ 
2. การฟังและการดูสื่อ 
3. ความแตกต่างของภาษา 
4. อัตราส่วน 

 
จุดเน้นสู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษท่ี21 (การเรียนรู้ 3R×8C) 
3R 
 R1 - Beading (อ่านออก) 
 R2 - Writing (เขียนได้) 
 R3 - Arithmetic (คิดเลขเป็น) 

8C 
 C1 - Critcal Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน    
     การแก้ปัญหา) 
 C2 - Creativity and lnnovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
 C4 - Collaboration, Teamwork and med Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็น   
     ทีมเเละสภาวะผู้นำ) 
 C7- Career and Leaning Skills (ทักษะอาชีพเเละทักษะการเรียนรู้) 
 C8 - Compasstion (มีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะผู้เรียน 
  การสื่อสาร (Communication) 
  การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 พูดคุยทักทาย 
1.2 นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดโดยใช้คำถาม ดังนี้ 

คำถาม นักเรียนเคยเห็นสื่อโฆษณาในรูปแบบใดบ้าง  
แนวคำตอบ เช่น สื่อวิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
คำถาม นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีความสำคัญอย่างไร 
แนวคำตอบ สื่อโฆษณามีความสำคัญในการเชิญชวนให้ผู ้บริโภคตัดสินใจในเลือกซื้อสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในการอุปโภค บริโภค 
คำถาม การแสดงความคิดเห็น มีความจำเป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ การแสดงความคิดเห็น จะทำให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เกิดมุมมองใหม่ ๆ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) 
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น และหลักการออกแบบ  

โฆษณา 
ขั้นที่ 3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น และหลักการ 
ออกแบบโฆษณา  

3.2 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น และหลักการออกแบบโฆษณา  
3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูตัวอย่างสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่ครูเตรียมให้ แล้วแสดงความคิดเห็นว่าสื่อโฆษณา

ดังกล่าวเป็นอย่างไร ดังหัวข้อต่อไปนี้ ลงในใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1  
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  - ภาษาท่ีใช้ 
  - เนื้อหาที่ใช้ 
  - ตำแหน่งการจัดวาง 
  - การเลือกใช้สี 



43 
 

3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าหลักการออกแบบโฆษณาที่ได้จากการสังเกตสื่อ
โฆษณาสิ่งพิมพ์ และจากการศึกษาในใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการออกแบบโฆษณา ว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  

3.5 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจากการทำใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1  
ขั้นที่ 4 ขัน้ขยายความรู้ (elaboration) 

4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่ตนเองสนใจมาคนละ 1 โฆษณา พร้อมทั้งตอบ
คำถามลงในใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2 ดังนี้ 
- โฆษณาข้างต้นเป็นไปตามแนวทางการออกแบบโฆษณาหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
- นักเรียนคิด จุดเด่นหรือสิ่งที่จูงใจของโฆษณาชิ้นนี้มีอะไรบ้าง 
- นักเรียนคิดว่าโฆษณาชิ้นนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือให้ดึงดูดผู้บริโภคมากข้ึน  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่น Wordwall เพ่ือประเมินความเข้าใจในการเรียนของนักเรียน 

 

ชั่วโมงที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นที่ 1 ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 เกริ่นนำถึงราคาสินค้าและโปรโมชั่นว่า “หลังจากที่เราสำรวจแนวทางในการออกแบบโฆษณา สิ่งถัด 
มาท่ีจะจูงใจผู้ซื้อหรือผู้อุปโภคบริโภคก็ คือ ราคาสินค้า และเม่ือมีราคาสินค้า ก็ต้องมีการลดราคาหรือ
การจัดโปรโมชั่นซึ่งทำให้น่าซื้อขึ้นไปอีก” โดยครูอาจตั้งคำถามเกี่ยวกับชื่อเทศกาลลดราคาที่นักเรยีน
รู้จัก 
แนวคำตอบ เช่น Back to School, Black Friday, Midyear Sale) 

1.2 ครูแสดงภาพโปรโมชั่นเครื่องเขียนจากร้าน See และตั้งคำถาม 
คำถาม เครื่องเขียนชิ้นใดลดราคามากท่ีสุด 
แนวคำตอบ ดินสอกดหกเหลี่ยมแกนไม้ 
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ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) 
2.1 กระตุ ้นความคิดของนักเรียน เกี ่ยวกับส่วนลดของราคาสินค้าเพื ่อชี ้ให้เห็นถึงความจำเป็นหรือ  

ประโยชน์ของการนำความรู้เรื่อง “อัตราส่วน” มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาจตั้งคำถามนำ ดังนี้    
คำถาม เครื่องเขียนชิ้นใดบ้างท่ีมีการลดราคา 10 บาท 
แนวคำตอบ ปากกาลบคำผิด, ปากกาลูกลื่น, ยางลบไซส์ L(สีดำ), ดินสอกดหัวแหลมแบบมีคลิปหนีบ,
ปากกาลบได้, ปากกาไฮไลท์, กล่องเครื่องเขียน, สมุดโน้ตกระดาษรีไซเคิลขนาด A6, และสมุดโน้ต
กระดาษถนอมสายตาขนาด A6 
คำถาม ถ้าเปรียบเทียบกับราคาเริ่มต้น นักเรียนคิดว่ากล่องเครื่องเขียนราคา 105 บาทหรือสมุดโน้ต
กระดาษรีไซเคิลขนาด A6 ราคา 25 บาทมีส่วนลดมากกว่ากัน เพราะอะไร 
แนวคำตอบ สมุดโน้ตกระดาษรีไซเคิลขนาด A6 เพราะสมุดโน้ตมีราคาเริ่มต้น 35 บาท แต่มีส่วนลด
ถึง 10 บาท 
คำถาม นักเรียนคิดว่าไม้บรรทัดเหล็กราคา 145 บาทหรือชุดกระดาษโน้ต 5 ชุดราคา 115 บาทมี
ส่วนลดมากกว่ากัน เพราะอะไร 
แนวคำตอบ ชุดกระดาษโน้ต 5 ชุด เพราะได้ส่วนลด 35 บาท ในขณะที่ราคาเริ่มต้น 150 บาทเท่ากัน 

2.2 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายรายละเอียดในการคำนวณจากสองคำถามข้างต้น ถึงสาเหตุที่นักเรียน
สามารถตอบคำถามได้ทันที เนื่องจากคำถามแรกมีส่วนลดเท่ากันจึงสามารถดูราคาเริ่มต้นได้ และ
คำถามที่สองมีราคาเริ่มต้นเท่ากันจึงสามารถดูที่ส่วนลดโดยตรงได้เลย แต่ถ้าหากทั้งส่วนลดและราคา
เริ่มต้นไม่เท่ากัน นักเรียนคิดว่าเราจะใช้อะไรตัดสินว่า “เครื่องเขียนชิ้นใดลดราคามากที่สุด” หรือ 
“ถ้าเราต้องคำนึงถึงราคาเริ่มต้น เครื่องเขียนชิ้นใดลดราคามากที่สุด” เพื่อนำไปสู่การนำความรู้เรื่อง 
“อัตราส่วน” มาช่วยในการคำนวณ 

ขั้นที่ 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
3.1 ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง “อัตราส่วน” 

 
และเสริมว่า นักเรียนสามารถใช้ความรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มาช่วยสร้างอัตราส่วนที่
เกี่ยวกับร้อยละได้ โดยให้คำนึงถึงความหมายของการเปรียบเทียบเป็นสิ่งสำคัญ ดังนี้ 

ความสมัพนัธท์ี่แสดงการเปรียบเทียบปรมิาณสองปรมิาณ ซึง่อาจมีหน่วยเดียวกนั หรือตา่งกนัก็ไดน้ัน้ 

เรียกว่า “อตัราส่วน” 

การเขยีนอตัราส่วนท่ีแสดงการเปรียบเทียบปรมิาณสองปรมิาณที่มีหน่วยเดียวกนั และมีความชดัเจนว่าเป็น

หน่วยของส่ิงใด ไม่นิยมเขียนหน่วยก ากบัไว ้แตก่ารเขียนอตัราส่วนท่ีแสดงการเปรียบที่เทยีบของปรมิาณสองปรมิาณ

ที่มีหน่วยตา่งกนั จะตอ้งเขยีนหน่วยก ากบัไวท้ี่ค  าอธิบาย 

ประโยคที่แสดงการเทา่กนัของอตัราส่วนสองอตัราส่วน เรยีกวา่ สดัส่วน 

การเปรียบเทียบจ านวนใดจ านวนหนึ่งกบั 100 เรียกว่า รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซ็นต ์

การเขยีนรอ้ยละ a หรือ a% ในรูปอตัราส่วน สามารถเขียนแทนดว้ย a:100 หรือ a/100 
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ส่วนลด (เปอร์เซ็นต์) / ราคาทุน (เปอร์เซ็นต์) = ส่วนลด (ราคาจริง) / ทุน (ราคาจริง) เช่นเดียวกับ
คำถามกล่องเครื่องเขียนราคา 105 บาทหรือสมุดโน้ตกระดาษรีไซเคิลขนาด A6 ราคา 25 บาทที่นักเรียน
สามารถหาเปอร์เซ็นตส์่วนลดโดยการตั้งสมการ ดังนี้ 
x / 100 = (115-105)/115 โดย x แทน เปอร์เซ็นตส์่วนลดของกล่องเครื่องเขียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.7% 
หรือนักเรียนสามารถหาได้อีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ y แทนราคาท่ีลดลง ซึ่งจะได้ว่า 

ราคาที่ลดลง (เปอร์เซ็นต์)

ราคาทุน (เปอร์เซ็นต์) 
=

y

100
=

ราคาที่ลดลง (ราคาจริง)

ทุน (ราคาจริง)
=

105

115
 

ซ่ึง y จะมีค่าเท่ากับ 91.3% นั่นคือ y = 100–x = 100–8.7 = 91.3 นั่นเอง 
3.2 นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 2 ด้วยตนเอง โดยครูคอยเดินสำรวจวิธีการคิดของนักเรียนเพื่อช่วยแก้ไข 

หากมีจุดผิดพลาด และมองหานักเรียนที่มีวิธีการคิดที่น่าสนใจเพื่อนำมาแบ่งปันเพื่อนหน้าชั้นเรียน 
3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปใบกิจกรรมที่ 2 โดยอาจใช้คำตอบของคำถามข้อ 2.4 ในใบกิจกรรม 

(นักเรียนใช้ “ส่วนลด” หรือ “เปอร์เซ็นต์ส่วนลด” เพื่อเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะอะไร) 
เพ่ือเน้นย้ำถึงความจำเป็นหรือประโยชน์ของการใช้ความรู้เรื่อง “อัตราส่วน” 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
4.1 นักเรียนสำรวจโปรโมชั่นอ่ืน ๆ เพื่อแสดงคำโฆษณาหรือประเด็นย่อยอื่น ๆ ที่มีในใบโฆษณา 

คำถาม นักเรียนเคยเจอคำศัพท์อะไรบ้างในใบโฆษณา และมีความหมายว่าอย่างไร 
แนวคำตอบ ลดสูงสุด 40% หมายถึง ลดราคาตั้งแต่ 0-40%/ ซื้อ 1 แถม 1/ ราคาเริ่มต้นที่ 39 
หมายถึง ราคาตั้งแต่ 39 บาทข้ึนไป/ สั่งเลย ฟรีค่าส่ง/ สั่ง 1 ฟรี 3 หมายถึง สั่งอาหารหลัก 1 รายการ 
ฟรีของทานเล่น น้ำ หรืออาหารที่ร่วมรายการอ่ืน ๆ อีก 3 รายการ 

 
ชั่วโมงที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4.2 นักเรียนค้นหาสินค้าอุปโภคหรือบริโภคที่ตนเองต้องการจะชื้อเพียง 1 รายการ ซึ่งอาจแอพพลิเคชั่น

ต่าง ๆ (อาทิเช่น shopee, lazada, ปันโปร, Safari) โดยต้องมีราคาสุทธิ (ราคาที่ได้รับส่วนลดแล้ว) 
อยู่ในช่วง 500-1000 บาท และบันทึกผลการค้นหาลงในใบกิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  - เหตุผลหรือความจำเป็นที่นักเรียนต้องการซื้อสินค้าชิ้นนี้ 
  - รายละเอียดสินค้า 
  - รีวิวหรือจุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้ที่ควรมี 
  - จำนวนผู้รีวิว/ คะแนนร้านค้า 
  - ราคาและส่วนลดที่ได้รับ 
  - ที่ตั้งร้านค้าท่ีจะไปซื้อ/ การเดินทาง/ ค่าขนส่ง 
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ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
5.1 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การฟังและการดูสื่อ 
5.2 นักเรียนรับชมวิดิทัศน์เก่ียวกับดังนี้ 

โฆษณาที่ 1 (https://www.youtube.com/watch?v=Zn8FgshVpUU)   
โฆษณาท่ี 2 (https://www.youtube.com/watch?v=s9T17_sBLDc) 
โฆษณาท่ี 3 (https://youtu.be/yap2RGDBFrE)  
พร้อมทั้งตอบคำถามสอดแทรกความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ที่ 2 ลงในใบกิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 2 
ดังนี้ 
1) การสื่อสารจากการฟังและการดู 
คำถาม จากโฆษณาเป็นการส่งรับสารแบบใด  
แนวคำตอบ จากโฆษณาที่ 1 โฆษณาท่ี 2 และโฆษณาที่ 3 เป็นการรับสารทีไ่มม่ีการโต้ตอบ  
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว 
2) จุดมุ่งหมายของการรับสารด้วยทักษะการฟังและการดู  
คำถาม จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด 
แนวคำตอบ โฆษณาที่ 1 เป็นการฟังและการดู เพื่อให้ได้ข้อคิด เพราะมีข้อคิดที่มีประโยชน์สามารถ
นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้  
  - โฆษณาท่ี 2 เป็นการฟังและการดู เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและความรู้ 
  - โฆษณาท่ี 3 เป็นการฟังและการดู เพ่ือแสวงหาความรู้และความรอบรู้) 
คำถาม จากการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาสินค้าราคา 500-1000 บาทและร้านค้าที่
นักเรียนต้องการซื้อ นักเรียนคิดว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านโฆษณาครั้งนี้ คืออะไร เพราะอะไร 
แนวคำตอบ เพ่ือแสวงหาความรู้ เพราะต้องการนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเปรียบเทียบกัน 
3) ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี 
คำถาม การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง 
แนวคำตอบ จากโฆษณาที่ 1 โฆษณาที่ 2 และโฆษณาที่ 3 ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี จะต้องมีสมาธิ 
ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู และสามารถจับใจความได้) 

 
ชั่วโมงที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 พูดคุยทักทาย 
1.2 นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดโดยใช้คำถาม ดังนี้ 

คำถาม นักเรียนคิดว่าสินค้าที่เลือกจากชั่วโมงก่อนหน้า ภาษาที่ปรากฏแต่ละที่ (โปสเตอร์โฆษณา, 
รายละเอียดสินค้า, เวปบอร์ดรีวิว) มีลักษณะเป็นอย่างไร ทำให้นักเรียนอยากซื้อสินค้าชิ้นนี้หรือไม่ 

https://www.youtube.com/watch?v=s9T17_sBLDc
https://youtu.be/yap2RGDBFrE
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แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับสินค้าที่นักเรียนสืบค้น เช่น ภาษาที่ปรากฏมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่ไม่
เป็นทางการ 
คำถาม นักเรียนคิดว่าภาษาพูด และภาษาเขียน แตกต่างกันอย่างไร 
แนวคำตอบ ภาษาพูด เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือเรียกว่า ภาษาปาก ส่วนภาษาเขียน หากมีลักษณะ
เคร่งครัดในหลักทางภาษา เรียกว่า ภาษาแบบแผน แต่ถ้าไม่เคร่งครัดมากนัก เรียกว่า ภาษากึ่งแบบ
แผน หรือภาษาไม่เป็นทางการ 
คำถาม นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ ว่าประโยคใดเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน “อาทติย์หน้าให้
ทำงานมาส่งครู” และ “สัปดาห์หน้าให้ทำงานมาส่งครู” 
แนวคำตอบ อาทิตย์หน้าให้ทำงานมาส่งครู เป็นภาษาพูด ส่วนสัปดาห์หน้าให้ทำงานมาส่งครู เป็น
ภาษาเขียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) 
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นวิดีโอโฆษณาสินค้า กลุ่มละ 1 วิดีโอ ที่สื ่อสารถึงผลกระทบต่อ

ผู้บริโภคและสังคม  ตามหัวข้อดังนี้ 
  - กลุ่มที่ 1-3 สินค้าประเภทยา (ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดข้อ เข่า จากสารสกัดลำไย , 
ผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงของผู้หญิงที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ ,  ผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่มีสารสกัดจากผลไม้
ธรรมชาติ) 
  - กลุ่มที่ 4-6 สินค้าประเภทเครื่องสำอาง (ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีสารสกัดจากเมือกหอย
ทาก และสารสกัดสำคัญจากพืชพรรณธรรมชาติ , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษ์โลก , ผลิตภัณฑ์แชมพู
และครีมนวดผมทีไ่ม่ทดลองกับสัตว์ และใช้วัสดุรีไซเคิล) 
  - กลุ่มที่ 7-9 สินค้าประเภทเครื่องดื่ม (ผลิตภัณฑ์วิตามินซีขวดเขียว , ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่มี  
บรรจภุัณฑ์นิ่ม บิดได ้, ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมขวดใส อร่อยซ่า รีไซเคิลได้ 100 % )  
พร้อมทั้งตอบคำถามลงในใบกิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 โดยมีหัวข้อดังนี้ 
  - รูปภาพโฆษณาสินค้าที่กลุ่มตนเองสืบค้น 
 คำถาม ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับวิดีโอโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
 เนื้อหาสั้นกระชับมีความชัดเจน ไม่ใช้ภาษากำกวม ใช้คำพูดที่น่าสนใจ จดจำได้ง่าย เป็นต้น 
 คำถาม มีการพูดโน้มน้าวใจอย่างไรบ้าง  
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับวิดีโอโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น มีการอ้างอิงข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ มีคำปิดท้ายสั้นๆ จำได้ง่าย เพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้า ใช้น้ำเสียง
นุ่มนวล และมีจังหวะในการพูด เป็นต้น 
คำถาม เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด เพราะเหตุใด 
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แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับวิดีโอโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่ม
วัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน ลุ่มวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น 
คำถาม คลิปวิดีโอโฆษณาสินค้ามีการตระหนักถึงผลกระทบที่เกี ่ยวข้องกับผู้ บริโภค และสังคม
อย่างไร  
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับวิดีโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้ ใช้ส่วนผสมหรือสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภค 
คำถาม จากคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้านักเรียนจะปรับคำพูดโน้มน้าวใจอย่างไร เพ่ือแสดงถึงผลกระทบ
ที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค และสังคม  
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับวิดีโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น ควรบอกแหล่ง
อ้างอิงข้อมูล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ควรใช้คำพูดที่ยั่วยุในการจูงใจให้ซื้อสินค้า โดยต้อ งคำนึงถึง
ผู้บริโภคและสังคม เป็นต้น 

2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของภาษา 
2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนจากใบกิจกรรมที่ 4 

ตอนที่ 2 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

3.1 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำใบกิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 มีประเด็นหัวข้อดังนี้  
   - ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นอย่างไร 
   - มีการพูดโน้มน้าวใจอย่างไรบ้าง  
   - กลุ่มเป้าหมายใด เพราะเหตุใด 
   - คลิปวิดีโอโฆษณาสินค้ามีการตระหนักถึงผลกระทบที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค และสังคมอย่างไร 

  - จากคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้านักเรียนจะปรับคำพูดโน้มน้าวใจอย่างไร เพื่อแสดงถึงผลกระทบ
ที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค และสังคม 

3.2 นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการโฆษณาและวิธีการพูดโน้มน้าวใจ ของสินค้าแต่ะละ
ประเภทว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาที่ใช้ในการโฆษณา การ
พูดโน้มน้าวใจในการโฆษณา 
 

ชั่วโมงที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 

4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน จะได้ประมาณ 8 ร้านค้า) สวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้า (ชื่อร้านค้า 
คือ ชื่อกลุ่ม) เพื่อวางแผนการซื้อสินค้าตามต้นทุนที่กำหนด นำสินค้าที่ซื้อมาจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการ
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ขาย และทำโปสเตอร์เพื่อโฆษณาโปรโมชั่น โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การขายให้ได้กำไรมากที่สุด ซึ่งแต่
ละข้ันตอนของกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) นักเรียนแต่ละกลุ่ม (ร้านค้า) เลือกสินค้าที่ต้องการขายเพียง 3 ชิ้น (อาจเลือกจากสินค้าที่สมาชิก
กลุ่มสืบค้นมาจากชั่วโมงก่อนหน้า หรือสืบค้นใหม่) 
2) แต่ละร้านค้ามีทุนเริ่มต้นร้านละ 10000 บาทเพ่ือใช้ในการจัดการสต๊อกสินค้า 
3) นักเรียนแต่ละกลุ่ม (ร้านค้า) บันทึกข้อมูลรายการ จำนวน และราคาของสินค้า ดังตารางด้านล่าง 

ตาราง : สต๊อกสินค้า 
รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
สินค้า ก 7 500 3500 
สินค้า ข 4 800 3200 
สินค้า ค 5 600 3000 

รวมเป็นเงิน 9700 
    

 4) นักเรียนแต่ละกลุ่ม (ร้านค้า) กำหนดราคาขาย และสร้างโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพ่ือให้ได้กำไร   
  มากที่สุด ดังตารางด้านล่าง 

ตาราง : โปรโมชั่น 
 

รหัสการขาย รายการสินค้า (โปรโมชั่น) ราคาขาย ราคาโปรโมชั่น 
A1 สินค้า ก 700 650 
A2 สินค้า ข 1000 900 
A3 สินค้า ค 800 800 
A4 สินค้า ก คู่กับสินค้า ข 1700 1500 
A5 สินค้า ก คู่กับสินค้า ค 1500 1350 
A6 สินค้า ข คู่กับสินค้า ค 1800 1500 
A7 สินค้า ก ข และ ค 2500 2200 

    
5) นักเรียนบันทึกข้อมูลร้านค้าท้ังหมด (ข้อมูลในข้อ 3 รายการสต๊อกสินค้าและข้อ 4 โปรโมชั่น) ลงใน
ใบกิจกรรมที่ 5 และแอปพลิเคชัน Numbers เพ่ือให้ครูรวบรวมข้อมูลแต่ละร้านค้า 
6) นักเรียนออกแบบโปสเตอร์เพื่อโฆษณาโปรโมชั่นโดยใช้ Template ของแอปพลิเคชัน Pages และ
ในโปสเตอร์ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ราคาสินค้า 2) โปรโมชั่น และ 3) รายละเอียดของสินค้าที่
แสดงจุดเด่นและผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคม 

4.2 อัปโหลดโปสเตอร์โฆษณาของแต่ละร้านค้าไว้ในแอปพลิเคชัน Numbers 
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ชั่วโมงที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 

5.1 นักเรียนแต่ละคนได้รับบทบาทเป็นผู้ซื้อสินค้า โดยมีเงินคนละ 3000 บาท เพื่อเลือกซื้อสินค้าให้ได้
เปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุด โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 
1) นักเรียนแต่ละคนเข้าชมโปสเตอร์โฆษณาจากร้านค้าของเพ่ือน ๆ (ประมาณ 8 ร้านค้า) 

2) ครูให้นักเรียนแต่ละคนมีเงินคนละ 3000 บาท เพ่ือเลือกซื้อสินค้าหรือโปรโมชั่นจากร้านค้าของ

เพ่ือน ๆ ให้ได้รับจำนวนเปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุดและเหลือเงินน้อยที่สุด 

3) ครูแชร์แอปพลิเคชัน Numbers ของจำนวนสินค้า เพ่ือให้นักเรียนทุกคนในห้องได้ทราบจำนวน

สินค้าท่ีคงเหลือล่าสุด 

4) นักเรียนเขียน “รหัสการขาย” ต้องการซื้อ แล้วนำมาให้ครูกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน 

Numbers 

5.2 นักเรียนบันทึกรหัสการขาย และคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับลงในใบกิจกรรมที่ 6 
5.3 ประกาศนักเรียนที่ได้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุด และกลุ่มที่ขายได้กำไรสูงที่สุด 

สำหรับการจัดอันดับนักเรียนที่ซื้อสินค้าหรือโปรโมชั่นแล้วเปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุด  
 คะแนนการเลือกซื้อสินค้า = เปอร์เซ็นต์ส่วนลด – (เงินที่เหลือ/100) 
 ตัวอย่างการคำนวณคะแนนการเลือกซ้ือสินค้า 

รหัสการขาย รายการสินค้า (โปรโมชั่น) ราคาขาย ราคาโปรโมชั่น ส่วนลดที่ได้รับ 
ปลาน้อย1 ปากกา 500 400 100 
แมวน้ำ3 เบอร์เกอร์คู่กับปืนฉีดน้ำ 1200 1000 200 
แพนด้า7 สีน้ำ จานสี กระดาษ 1500 1200 300 

รวม 3200 2600 600 
   

  3000 – 2600 = 400  ดังนั้น เหลือเงิน 400 บาท 
  600/3200 * 100 = 18.75  ดังนั้น ได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 18.75% 
 คะแนนการเลือกซื้อสินค้า = 18.75 – (400/100) = 14.75 
สำหรับการจัดอันดับกลุ่มที่ขายได้กำไรสูงที่สุด 
 คะแนนการขายสินค้า  
  = จำนวนเงินที่ได้จากการขาย – (10000–จำนวนเงินทีส่ต๊อกสินค้า) – จำนวนเงินของสินค้าที่เหลือ 
 ตัวอย่างการคำนวณคะแนนการขายสินค้า 
 กลุ่มปลาน้อยขายสินค้าได้เงินทั้งหมด 12150 บาท 
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รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ขายได้ (ชิ้น) คงเหลือ จำนวนเงิน 
สินค้า ก 7 500 3500 6 1 500 
สินค้า ข 4 800 3200 4 0 0 
สินค้า ค 5 600 3000 4 1 600 

รวมเป็นเงิน 9700 เหลือสินค้า 1100 
 คะแนนการขายสินค้า  
  = 12150 – (10000–9700) – 1100  
  = 10750 
 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพโปรโมชั่นอาหารและเมนูอาหาร 
2. วิดีโอโฆษณาสินค้า 
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น และหลักการออกแบบโฆษณา 
4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การฟังและการดูสื่อ 
5. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ความแตกต่างของภาษา 
6. ใบกิจกรรมที่ 1 
7. ใบกิจกรรมที่ 2 
8. ใบกิจกรรมที่ 3 
9. ใบกิจกรรมที่ 4 
10. ใบกิจกรรมที่ 5 
11. ใบกิจกรรมที่ 6 
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การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน (K) 

แบบประเมินใบกิจกรรที่ 4 ตอนที่ 2 ได้ 5 คะแนนขึ้น
ไป (คะแนนเต็ม 
8 คะแนน) 

2. หาผลต่างของราคาอาหารเริ่มต้นและ
ราคาจากโปรโมชั่นที่กำหนดให้ได้ (K) 

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2 ได้ 10 คะแนนขึ้น
ไป (คะแนนเต็ม 
16 คะแนน) 

3. หาเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของราคาอาหาร
จากโปรโมชั่นอาหารที่กำหนดให้ได้ (K) 

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2 ได้ 10 คะแนนขึ้น
ไป (คะแนนเต็ม 
16 คะแนน) 

4. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากสื่อต่าง ๆ (P) 

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 1 
แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 1 

ได้ 7 คะแนนขึ้น
ไป (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน)  

5. ประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อย
ละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ (P) 

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 6 ได้ 3 คะแนนขึ้น
ไป (คะแนนเต็ม 
6 คะแนน) 

6. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (A) (Digital Literacy) 

- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2 
- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 1 
- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 4 ตอนที่ 1 
- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 5 ตอนที่ 3 

มีระดับคุณภาพ
ผ่าน/พอใช้ขึ้นไป 

7. สามารถนำเสนอโปสเตอร์โฆษณาได้ (A) 
(Communication) 

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 5 ตอนที ่ 2 
และ 3 

ได้ 10 คะแนนขึ้น
ไป (คะแนนเต็ม 
15 คะแนน) 

8. การทำงานร่วมกัน (A) แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 5 ตอนที่ 1  
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ใบความรูท้ี่ 1 
เรื่อง หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น  

การเขียนแสดงความคิดเห็น เป็นทักษะการเขียนอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมี
เหตุผล ซึ่งผู้เขียนต้องมีความรู้ในเรื่องที่แสดงความคิดเห็น โดยมีหลักการเขียน ดังนี้ 

1. ผู้เขียนจะต้องรู้ว่าจะแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนั้นอย่างดีพอ 
2. ผู้เขียนต้องหยิบยกทั้งข้อดี ข้อด้อย ของสิ่งที่แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์

วิจารณ์ ต้องปราศจากอคต ิ
3. ผู้เขียนต้องชี้แจงสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ทั้งในทางดีและไม่ดีให้เห็นชัดเจน 
4. ผู้เขียนต้องเสนอแนะว่าควรแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีอย่างไร ถ้าแก้ไขแล้วจะเกิดผลอย่างไร 
5. ผู้เขียนต้องแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

การเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อในสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ทุกวัน จากการที่ผู้เห็นได้ยิน ได้ฟัง

สิ่งใด ถ้าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่ชอบมักมีผู ้ออกมาวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหน้าหนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ และผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ถ้าสังคมมีความขัดแย้ง การแสดงความคิดเห็นยิ่งมีความหลากหลาย ซึ่ง
มักแสดงออกในรูปของบทความที่ผู้เขียนมักจะหยิบยกปัญหาในสังคมขณะนั้นมาเขียน มีทั้งปัญหาส่วนรวม
และปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาส่วนรวม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง ปัญหาส่วน
บุคคล เช่น การป้องกันอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น บางครั้งก็มีผู้แสดงความคิดเห็นตอบโต้
บทความที่มีผู้อื่นเขียนขึ้นเพ่ือจะแสดงแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งของตนด้วย 
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เรื่อง หลักการออกแบบโฆษณา 

การออกแบบโฆษณา จัดเป็นงานออกแบบพาณิชยศิลป์ ซึ่งหมายถึง การออกแบบที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การค้าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก เช่น การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ การจัดตู้โชว์สินค้า การจัด
เวที การจัดสถานที่แสดง เป็นต้น ถือเป็นงานศิลปะที่จัดทำขึ้นโดยมุ่งประโยชน์ทางการค้าเป็นสำคัญ ลักษณะ
ของงานที่ออกแบบเป็นงานซึ่งมีจุดเด่นเน้นที่ความแปลกตาในต้านของรูปแบบ สีสัน ลวดลาย ซึ่งสามารถโน้ม
น้าว หรือดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความสนใจได้ เช่น ภาพโปสเตอร์ ปกหนังสือ กล่องบรรจุแผ่นซีดี (CD) ตีวีตี 
(DVD) เพลง หรือภาพยนตร์ลายผ้า ภาพประกอบเรื่อง กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
รูปแบบของการโฆษณา 

งานออกแบบโฆษณามีหลักสำคัญอยู่ที่ต้องการสื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้พบ
เห็น งานโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนต่างๆ ในปัจจุบันมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ อาจใช้การโฆษณาผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์ ใบปสิว แผ่นป้าย 
ฯลฯ แต่งานโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในทุกวงการ ก็คือ การ
ใช้โปสเตอร์ในการโฆษณาสินค้าและประชาสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะของโปสเตอร์มีทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และเป็นแผ่น
ป้ายขนาดต่างๆ 
ประเภทของโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา 

การจัดแบ่งประเภทของโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา สามารถจัดแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้
อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งในท่ีนี้จะใช้ลักษณะการออกแบบเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถจัดแบ่งโปสเตอร์ได้เป็น 3 
รูปแบบ คือ โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร และโปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร  

ในแต่ละรูปแบบของโปสเตอร์โฆษณาข้างต้นแม้จะมีหลักการในการออกแบบที่แตกต่างกัน แต่ก็ล้วนมี
จดุมุ่งหมายเดียวกัน คือ เผยแพร่ข้อมูลและมีลักษณะพิเศษด้านการโน้มน้าวใจต่อผู้พบเห็น 
1. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ เป็นโปสเตอร์โฆษณาที่ใช้วิธีการทางทัศนศิลป์ โดยใช้ภาพวาด ภาพถ่าย และ
ภาพกราฟิกตามที่ออกแบบ โดยไม่มีตัวอักษรปรากฏอยู่ หรือถ้ามีก็จะน้อยมาก ภาพประกอบจึงต้องมีบทบาท
สำคัญ โดยภาพจะต้องถูกออกแบบให้สื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน สื่อสารได้ตรง ดูแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที 
โดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ หลักในการสร้างสรรค์โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ มีดังนี้ 
 1. ออกแบบรูปภาพให้มีจุดสนใจอยู่เพียงจุดเดียว มีขนาดใหญ่เหมาะสมกับขนาดโปสเตอร์ มีการจัด
องค์ประกอบที่ลงตัว ดูง่ายสบายตา 
 2. ภาพต้องสื่อความหมายที่เข้าใจได้ชัดเจน ประเด็นที่ต้องการสื่อควรมีประเด็นเดียวและไม่ซับซ้อน 
 3. มีสีสันสะดุดตา โดยใช้หลักจิตวิทยาของสีและทฤษฎีสี ในการสร้างและดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น 
2. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร เป็นโปสเตอร์โฆษณาที่มุ่งสื่อสารข้อมูลโดยใช้คำ หรือข้อความที่เป็นตัวอักษร 
การออกแบบโปสเตอร์ลักษณะนี้นั้น ตัวอักษรจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งโปสเตอร์ที่จะโดนใจจะตอ้ง 
มีข้อความ คำคมที่อ่านแล้วสะดุดใจ หรือมีการออกแบบตัวอักษรที่แปลกใหม่ในการถ่ายทอดข้อมูล ซึ่งหลักใน
การสร้างสรรค์โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร มีดังนี้ 
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1. ออกแบบตัวอักษรให้มีความสะดุดตาและให้ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหา หรือข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสาร 

2. ใช้ตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน เห็นได้แต่ไกล ข้อความถูกต้อง มีความหมาย ใช้ถ้อยดำกระชับ โดดเด่น 
น่าสนใจ เป็นคำคม กระตุ้นความคิด 

3. มีสีสันสะดุตตา มีหลักการเลือกใช้สีที่โดดเด่น มีความเข้มของสี โดยต้องคำนึงเสมอว่า ตัวอักษรเป็น
เสมือนภาพ ต้องออกแบบให้มีความเด่นชัด 
3. โปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร โปสเตอร์เพื่อการโฆษณาในรูปแบบนี้ จะสื่อสารข้อมูลโดยใช้รูปภาพและ
ตัวอักษรที่ประสานสัมพันธ์กัน คือ ทั้งรูปภาพและตัวอักษรจะสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกันและใช้พ้ืนที่ที่
เป็นภาพกับพื้นที่ที ่เป็นข้อความ หรือคำในขนาดที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากโปสเตอร์แบบนี้มีรูปภาพและ
องค์ประกอบสำคัญ จึงต้องใช้ทักษะในการออกแบบจัดวางให้มีส่วนเด่น ส่วนรองและจัดส่วนประกอบให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องและกลมกลืนกัน ซึ่งมีหลักการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. กำหนดถ้อยคำ หรือหัวเรื่องให้กระชับ ชัดเจน ตลอดจนออกแบบข้อความและส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่
จะช่วยขยายความหัวเรื่องให้เหมาะสม 

2. ออกแบบตัวอักษร โดยมีชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่อง และถ้อยคำรองให้มีขนาดที่ลดหลั่นกันตามลำตับ
ความสำคัญที่ต้องการสื่อความหมาย แต่ถ้าให้มีขนาดเดียวกัน ก็ควรให้ตัวอักษรมีสีแตกต่างกัน 

3. ออกแบบภาพที่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ หรือเกือบสมบูรณ์ ทั้งนี้ รูปภาพควรเป็นจุดเด่น 
จุดสนใจมากกว่าส่วนถ้อยคำซึ่งเป็นส่วนเสริม เพราะภาพจะช่วยดึงดูดความสนใจได้มากกว่า แต่ถ้าต้องการให้
ตัวอักษรเป็นจุดเด่น ก็ต้องเลือกใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่  มีสีสันสะดุดตา ส่วนรูปภาพถือเป็นส่วนประกอบ 
หรือเป็นส่วนรอง ก็ควรลดขนาดภาพให้เล็กลง หรือไม่ใช้ภาพที่มีสีสันฉูดฉาด โดยอาจใช้ภาพเพียงสีเดียว เพ่ือมิ
ให้ภาพไปข่มความสำคัญของตัวอักษร 

4. ออกแบบให้มีสีสันที่ช่วยดึงดูดความสนใจ เพราะสีจะกระทบสายตาเป็นอันดับแรก โดยสีนี้จะไป
กระตุ้น หรือทำให้สายตาจดจ่อรวมศูนย์กลางไปท่ีโปสเตอร์มากข้ึน 
หลักการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา 

รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประเภทโปสเตอร์ทั้ง 3 รูปแบบ คือ โปสเตอร์ที่
มีเฉพาะรูปภาพ โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร และโปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร ดังกล่าวมานั้น เป็นการ
ออกแบบที่นำเอาองค์ประกอบทางศิลปะมาประกอบกันให้เกิดเป็นผลงานใหม่ เพ่ือนำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน  

งานทัศนศิลป์ในการออกแบบเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม จะต้องอาศัย
หลักการจัดองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ มาเป็นแนวทาง ดังนี้ 

1. ความเป็นเอกภาพ หมายถึง การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แบ่งแยกออกเป็นหลายรูปแบบ
ในเนื้อหาสาระเดียวกัน 

2. ความมีสมดุล หมายถึง ไม่ควรเอนเอียงหรือหนักไปข้างใตข้างหนึ่งจนเกินไป 
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3. การโน้มน้าวใจ หมายถึง ผลงานที่ออกแบบมานั้น ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร และการใช้ภาษาจะต้อง
สามารถทำให้เกิดการจูงใจ เร้าใจให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจ อยากได้ อยากมีในสิ่งที่โฆษณาออกไป ซึ่งการเน้น 
สามารถเน้นด้วยการใช้สี รูปร่าง รูปทรง ตลอดจนเนื้อหาของภาพ ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมาย
หรืออ่ืนๆ ก็ได้ 
ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา 

ในการออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ ไปยังสาธารณชนให้รับรู้ ใน
ที่นี้จะขอแนะนำขั้นตอนการสร้างสรรค์โปสเตอร์แบบง่ายๆ โดยจะเลือกแบบที่มีทั้งภาพประกอบและตัวอักษร
เป็นหลัก เพราะนิยมใช้กันมากและสื่อความหมายได้ง่ายกว่าแบบโปสเตอร์ที่มีเฉพาะภาพ หรือโปสเตอร์ที่มี
เฉพาะตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ซึ่งข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถปฏิบัติตามแนวทาง คังนี้ 

1. ศึกษา หรือเลือกหัวข้อภาพโปสเตอร์ที่ต้องการสื่อสาร เช่น โปสเตอร์ต่อต้านโรคเอดส์ โปสเตอร์
ต่อต้านสิ่งเสพติต โปสเตอร์โฆษณาสินค้า โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

2. วิเคราะห์หัวข้อที่เลือกว่าต้องการสื่อถึงเรื ่องอะไร และมีจุดมุ ่งหมายที่ต้องการให้เกิดผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

3. ออกแบบ หรือร่างภาพประกอบ คิดคำ ถ้อยคำ สโลแกน หรือคำขวัญประกอบภาพโปสเตอร์นั้นๆ 
4. ออกแบบตำแหน่งการจัดวางภาพตามเนื้อหา โดยจะออกแบบเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ตาม

ความเหมาะสม 
5. ร่างภาพตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยมีจุดเด่นของภาพโปสเตอร์ ที่มีท้ังภาพประกอบและ

มีตัวอักษรแสดงข้อความประกอบ 
6. เตรียมสีให้พร้อม ใช้สีตามความถนัด ระบายสี ตกแต่งภาพให้ดูสวยงามมีสีสันสะดุดตา 
7. ตรวจสอบผลงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กล่าวได้ว่า งานออกแบบโฆษณาจัดเป็นงานออกแบบทางด้านพาณิชยศิลป์ชนิดหนึ่ง ที่มีเป้าหมายเพ่ือ

โน้มน้าวใจผู้พบเห็นให้เกิดความสนใจและกระทำในสิ่งที่ผู้ทำการโฆษณาคาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการใ ห้ซื้อ
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ หรือให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
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ใบความรูท้ี่ 2 

เรื่อง การฟังและการดสูื่อ 
1. การสื่อสารจากการฟังและการดู 
 การฟังและการดู เป็นทักษะการรับสารของมนุษย์ที่มักเกิดร่วมกันเสมอ เช่น การชมภาพยนตร์ ต้องใช้
ทักษะทั้งการฟังและดูประกอบกันจึงจะเข้าใจเรื่องนั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งการใช้ทักษะทั้งสองนี้ก็อาจ
เกิดแยกกัน เช่น การฟังวิทยุ ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะการดู หรือการดูป้ายสัญญาณจราจร ก็ไม่ต้องอาศัย
ทักษะการฟัง เป็นต้น 
 การรับสารสามารถแบ่งโดยใช้ทักษะการฟังและการดูออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1 การรับสารโดยการฟังและการดูประกอบกัน 
 การรับสารโดยการฟังและการดูประกอบกันนี้ เป็นลักษณะการรับสารจากสื่อภาพและเสียงพร้อมกัน ซึ่ง
สามารถแบ่งการรับสารลักษณะนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1) การรับสารที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
สามารถส่งสารโต้ตอบกันได้ เช่น การพูดจาสนทนา การประชุมอภิปราย การสื่อสารลักษณะนี้ต้องตั้งใจฟังสาร
ที่ผู้ส่งสารส่งมา ประกอบกับดูลักษณะท่าทางหรือการแสดงออกทางสีหน้าที่ผู้ส่งสารใช้ผู้รับสารจึงสามารถ
วิเคราะห์ ใครครวญอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารได้  
  ดังนั้น ผู้รับสารต้องใช้วิจารณญาณในการตีความ ประเมินค่าสาร และตอบกลับด้วยถ้อยคำที่
เหมาะสม สุภาพ มีมารยาท และมีกิริยาที่งดงาม โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กันทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
  2) การรับสารที่ไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว เช่น การดูข่าว 
การฟังเทศน์ การดูภาพยนตร์ การสื่อสารลักษณะนี้ผู้รับสารไม่มีโอกาสโต้ตอบกับผู้ส่งสาร ดังนั้น ผู้รับสารต้อง
ตั้งใจฟังและดูเพื่อติดตามเรื่องราวให้ครบถ้วน และนำมาพิจารณาประกอบกัน เช่น การดูละครเวที ต้องตั้งใจ
ฟังบทสนทนาและพิจารณากิริยาท่าทางการแสดงของตัวละคร แสง สี เสียง เพลงที่นำมาประกอบ เพ่ือ
วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าสาร จึงจะทำให้ได้รับข้อคิด ความรู้ ข้อเท็จจริง หรือความบันเทิงจากสาร
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 การรับสารโดยการฟังหรือการดูอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 การรับสารโดยใช้การฟัง หรือการดูอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นลักษณะของการรับสารจากสื่อภาพ หรือสื่อ
เสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้นำทักษะทั้งสองมาใช้ร่วมกัน สามารถแบ่งการรับสาร ลักษณะนี้ออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
 1) การรับสารที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถ
โต้ตอบกันได้ เช่น การพูดคุยกันทางโทรศัพท์ ผู้รับสารสามารถใช้ทักษะการฟังเพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงต้อง
ตั้งใจฟังสารประกอบกับการพิจารณาน้ำเสียงของผู้ส่งสาร จึงจะช่วยให้การรับสารนั้นมีประสิทธิภาพ หรือการ
สนทนาทางอินเทอร์เน็ต เราไม่ได้ใช้ทักษะการฟัง ใช้แต่ทักษะการดูเพ่ืออ่านข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่ผู้ส่งสาร
ส่งมาแล้วพิจารณาตีความก็สามารถเกิดความเข้าใจสารได้ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารทั้งสองลักษณะนี้ผู้รับสาร
ต้องพิจารณาวิเคราะห์สารที่ได้รับให้ดี และสามารถโต้ตอบกลับไปให้เหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์การ
สื่อสารนั้นๆ 
 2) การรับสารที่ไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น การฟังรายการวิทยุ  การดูป้ายสัญญาณ
จราจร การดูสื่อโฆษณาตามถนน การฟังเพลง หรือดูภาพยนตร์แบบออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆ การรับสาร
เหล่านี้ ผู้รับสารไม่ต้องส่งสารโต้ตอบกลับไป อาศัยเพียงทักษะด้านการฟังหรือการดูอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สาร เพื่อทำความเข้าใจและประเมินค่าหรือบางครั้งก็เพื่อปฏิบัติตาม เช่น การดู
สัญญาณมือของตำรวจจราจร เป็นต้น 
2. จุดมุ่งหมายของการรับสารด้วยทักษะการฟัง การดู  
 โดยทั่วไปการรับสารด้วยทักษะการฟัง การดูนั้น ผู้รับสารควรจะต้องตั้งจุดประสงค์ไว้ ซึ่งจุดประสงค์
เหล่านี้มีอยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) ฟังหรือดูเพื่อแสวงหาความรู้และความรอบรู้ การรับสารลักษณะนี้มุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความงอกงาม
ทางสติปัญญา เช่น การฟังคำอธิบาย การฟังบรรยาย การอ่านบทความทางวิชาการ ผู้รับสารต้องรู้จักจับ
ใจความและประเด็นสำคัญ โดยอาศัยหลักการไตร่ตรองใคร่ครวญ ตีความ และการพิจารณาหาเหตุผล 
 2) ฟังหรือดูเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความซาบซึ้ง การรับสารลักษณะนี้มุ่งเน้นความสนุกสนาน 
บันเทิง หรือเพื่อสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ เป็นการพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล เช่น การชมภาพยนตร์ การชมนิทรรศการ การดูการแสดงละครเวที หรือการละเล่นต่างๆ เป็นต้น 
 3) ฟังหรือดูเพื่อให้ได้ข้อคิด การรับสารลักษณะนี้มุ่งหมายเพื่อหาข้อคิดเป็นคติชีวิตของบุคคล จึงต้อง
อาศัยการพิจารณาด้วยเหตุผล ตัดสินว่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด และมีข้อคิดใดที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้
ในการดำเนินชีวิตของตนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมบ้าง เช่น การฟังบรรยายเรื่อง " ใช้ชี วิตอย่ าง ไรให้มี
ความสุข" เป็นต้น 
3. ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ด ี
 ผู้รับสารด้วยการฟัง การดูที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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 1) มีจุดมุ่งหมายในการฟัง การดู ผู้รับสารต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการฟัง การดู จึงจะทำให้การรับสารนั้นมี
ประสิทธิภาพ เพราะเมื่อผู้รับสารมีจุดมุ่ งหมายในการรับสารแล้ว ย่อมมีความสามารถจับใจความสำคัญที่
ต้องการได้ดีกว่าการรับสารโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย เพราะสุดท้ายอาจได้สารที่ไม่สมบูรณ์ 
 2) มีความพร้อมในการฟัง การดู การรับสารด้วยการฟัง การดูจะมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของผู้รับสารทั้งความพร้อมทางกาย เช่น มีการรับรู้ทางภาพและเสียงดี สุขภาพร่างกายดี ไม่ปวด
ศีรษะ เป็นไข้ และความพร้อมทางจิตใจ คือ มีความตั้งใจ อารมณ์ไม่เครียด ไม่มีความหวาดกลัวหรือวิตกกังวล 
นอกจากนั้นความพร้อมของบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ดีก็มีส่วนสำคัญ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มี
เสียงหรือกลิ่นรบกวน อากาศถ่ายเทได้ดี ย่อมส่งเสริมให้การรับสารมีประสิทธิภาพ 
 3) มีสมาธิ การมีสมาธิในการรับสารทั้งการฟังและการดูเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่ฟังหรือดูไม่ควรคิดเรื่องอ่ืน เนื่องจากจะทำให้ผู้รับสารเสียสมาธิ นอกจากนี้ผู้รับสารต้อง
ฝึกฝนสมาธิให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ และพยายามให้ความสนใจในสิ่งที่ฟังหรือดู 
 4) มีความสนใจในสาร ขณะรับสารจะต้องให้ความสนใจในสาร ความสนใจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเรื่องที่ฟัง
หรือดูนั้นสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้รับสาร ฉะนั้นผู้รับสารจะต้องอ่านมาก ฟังมากเห็นมาก เพื่อให้มี
ประสบการณ์กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้มีความสนใจในสารต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
 5) มีความตั้งใจฟัง ตั้งใจดู การฟังหรือดูที่เรียกว่า "ตั้งใจ" ผู้รับสารต้องมีความเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับเรื่อง
ที่ฟัง มีความอดทนฟังและดูตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะการรับสารเพียงบางส่วนจะทำให้ได้สารไม่สมบูรณ์และการ
สื่อสารจะไม่มีประสิทธิภาพ 
 6) มีอาการสำรวมและมีมารยาทอันดี ให้เกียรติผู้ส่งสาร ในบางสถานการณ์ผู้รับสาร ต้องพิจารณาถึง
มารยาทในการฟัง การดู และให้เกียรติผู้ส่งสาร เช่น ในการฟังบรรยาย ไม่ควรเข้าห้องบรรยายสายกว่ากำหนด 
ขณะที่ผู้บรรยายกำลังพูด ก็ไม่ควรพูดจาหยอกล้อกัน หรือลุกเดินเข้าออกโดยไม่จำเป็น เป็นต้น 
 7) มีความสามารถในการจับใจความ การรับสารด้วยการฟัง การดูให้มีประสิทธิภาพผู้รับสารต้อง
สามารถจับใจความและจับประเด็นสำคัญของเรื่อง แล้วสรุปเป็นความคิดของตนเองได้ผู้รับสารต้อง สามารถ
วิเคราะห์เจตนาของผู้ส่งสารว่ามีจุดประสงค์และแนวคิดใดในการส่งสารการจับใจความต้องได้รับการฝึกฝน
เช่นเดียวกับการมีสมาธิ บุคคลที่มีทักษะการจับใจความได้ดีจับประเด็นสำคัญได้รวดเร็ว ย่อมมีความสามารถใน
การเรียนรู้ได้เร็ว 
 8) ไม่มีอคติต่อสารหรือผู้ส่งสาร การรับสารด้วยการฟัง การดู ผู้รับสารต้องมีจิตใจเป็นกลาง ไม่มีอคติ
ลำเอียงต่อสารหรือผู้ส่งสาร เพราะอคติความลำเอียงเหล่านี้จะทำให้รับสารโดยปราศจากเหตุผล การสรุปผล
อาจเข้าข้างผู้ส่งสารหรือปฏิเสธการรับรู้สารได้ การรับข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังนั้น ผู้รับ
สารต้องรับสารด้วยความเป็นธรรม จึงจะทำให้การพิจารณาความคิดเห็นเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับสาร 
 9) ตริตรองด้วยปัญญา การฟัง การดูสื ่อต่างๆ สั่งสมให้เกิดความรอบรู้ จึงต้องรู้จักเลือกสารที่เป็น
ประโยชน์ เมื่อรับสารแล้วต้องคิดพิจารณาด้วยตนเอง แยกแยะให้เห็นเหตุและผล คุณและโทษข้อดีและข้อเสีย 
ต้องตริตรองให้เห็นชัด จึงจะตกลงปลงใจที่จะเชื่อถือสารนั้นด้วยเหตุผลและปัญญา 
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 10) จดบันทึกสิ่งที่ฟังที่ดูมาแล้วนำไปใช้ประโยชน์ การจดบันทึกเป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งใน "หัวใจ
นักปราชญ์" ผู้ที่ฝึกนิสัยจดบันทึกการฟัง การดูอยู่เสมอย่อมจะจดจำเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็นมาและนำไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มารยาทในการฟัง การดูสื่อต่างๆ 
 มารยาท เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะปกติมนุษย์ไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวในโลก การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่บุคคลในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในโรงเรียน ในสังคม ต้องมีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
อยู่เสมอ มารยาทการฟัง การดูจึงจัดเป็นมารยาททางสังคม ถ้าขาดมารยาทเหล่านี้ไปจะทำให้กลายเป็นบุคคล
เห็นแก่ตัว ไม่มีความสุภาพ เช่น การเปิดวิทยุเสียงตัง ทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น 
 บุคคลผู้มีมารยาทในการฟัง การดู ถือเป็นผู้มีวัฒนธรรมตีงาม ย่อมได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคล
อื่น และยังเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ทำให้การติดต่อสื่อสารบรรลุผลได้โดยง่ายมารยาทการฟัง การตูจึง
นับเป็นคุณธรรมประการหนึ่ง ทั้งยังเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องปลูกฝัง มารยาทการฟัง การตูที่ดี มีตังนี้ 
 1) แสดงความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการฟัง การดู ผู้รับสารควรแสดงความตั้งใจในการฟัง 
การดู ด้วยการมองผู้ส่งสารด้วยความสนใจตั้งใจอย่างจริงจัง การมองดูควรดูอย่างสงบไม่ใช่ดูอย่างยิ้มเยาะหรือ
ดูหมิ่นดูแคลน ดังนั้น อาการของการมองดูผู้พูดจึงต้องแสดงความสนใจอย่างแท้จริง และคิดตามขณะที่ฟังหรือ
ดู รวมทั้งจดบันทึกไว้ เมื่อเห็นว่าสารนั้นมีประโยชน์ศวรแก่การจดจำ ไม่ควรวาตภาพล้อเลียน วาตรูปเล่น หรือ
จดบันทึกสิ่งอื่นๆ 
 2) มีความสำรวม คือ แสดงอาการสงบในขณะที่ฟัง หรือดู ผู้รับสารควรมีความสงบจดจ่อกับการฟัง การ
ตู ไม่ทำกิริยาลุกลนหันไปหันมาไม่อยู่นิ่ง โดยเฉพาะในการเข้าร่วมประชุม เพราะจะทำให้ผู้อื่นรำคาญ ต้อง
แสดงความสนใจขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ ถ้ามีข้อสงสัยควรรอให้ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามได้ 
 3) มีมารยาทในการฟัง การดูในที่ชุมนุมชน ผู้รับสารควรมีมารยาทในการปฏิบัติตน ดังนี้ 
  1. ถ้าเป็นการประชุม ควรไปให้ตรงเวลา หรือก่อนประชุมเล็กน้อย ถ้ามีเอกสารประกอบการประชุม
จะต้องอ่านมาล่วงหน้า 
  2. อยู่ในอาการสงบไม่พูดคุยกัน หรือทำกิจธุระส่วนตัว เพราะอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อ่ืน 
  3. ไม่ควรนำเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วย เพราะอาจทำเสียงดัง หรือลุกขึ้นเดินวิ่งเล่นทำกิริยา
อาการรบกวนผู้อ่ืน 
  4. ไม่ลุกเดินเข้าออกโดยไม่จำเป็น ถ้าจะต้องลุกขึ้นเพ่ือออกก่อนเวลา ควรเลือกนั่งใกล้ประตูทางออก 
  5. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียวเข้าไปรับประทาน เพราะจะไปรบกวนผู้อ่ืนและอาจทำให้
สถานที่สกปรก 
  6. ไม่แสดงอาการไม่เหมาะสมต่อเพื่อนต่างเพศในสถานที่ประชุม หรือในการชมมหรสพ เพราะผิด
กาลเทศะและแสดงถึงการขาดวัฒนธรรมอันดีงาม 
  7. ควรปรบมือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูดเมื่อมีการแนะนำผู้พูดและเมื่อจบการพูด รวมทั้งปรบมือ
ให้แก่สถานที่เมื่อการแสดงสิ้นสุดลง อันเป็นมารยาทท่ีดีงาม 
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  8. การดูมหรสพไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ หรือการฟังดนตรี เมื่อมีเพลงสรรเสริญพระบารมี ควร
ยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพจนกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีจะจบลง ไม่ควรลุกเดินขณะเพลงสรรเสริญพระ
บารมียังบรรเลงอยู่ หรือพูดคุยกันระหว่างที่เพลงสรรเสริญพระบารมียังไม่จบ 
 การฟัง การดูเป็นทักษะการรับสารที่ใช้สม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน ผู้รับสารควรมีลักษณะของผู้ฟังผู้ดูที่ดี 
รู้จุดมุ่งหมายของการรับสารด้วยทักษะการฟัง การดู ตลอดจนมีมารยาทในการฟัง การดูสื่อ เพราะจะทำให้
ผู้รับสารสามารถสรุปความ ซึ่งรวมไปถึงจับประเด็นสำคัญจากสื่อต่างๆ ได้อย่างขัดเจน ถูกต้อง ทั้งยังส่งเสริมให้
การฟัง การดูมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะการฟัง การดูที่ดี 
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ใบความรู้ที่ 3 

เรื่อง ความแตกต่างของภาษา 
การสื ่อสารที ่ดีผู ้ใช้ภาษาจะต้องมีความรู้เรื ่องการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเข้าใจความหมาย 

ลักษณะภาษาพูด ภาษาเขียน สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา และระดับภาษาเหมาะสมแก่
กาลเทศะและบุคคลผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารจะทำให้เข้าใจตรงกัน  ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใดย่อม
ประสบผลสำเร็จ 
1. ภาษาพูด 
 ภาษาพูด หมายถึง ภาษาท่ีใช้พูดในชีวิตประจำวันผู้พูดไม่เคร่งครัดในระเบียบของภาษา มุ่งเน้นให้สามารถ
สื่อสารเข้าใจได้ตรงกันและบรรลุผลตามที่ต้องการเท่านั้น 

1.1 ระดับภาษาที่ใช้ในการพูดสื่อสาร 
การพูดในชีวิตประจำวันมีลักษณะการใช้ภาษาแต่ละระดับแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ภาษาพิธีการ มีลักษณะเป็นแบบแผน ใช้ถ้อยคำประณีตบรรจง มุ่งให้ผู้รับสารฟังด้วยความ
สำรวม มักพบในการพูดสดุดี คำกล่าวบวงสรวง คำกล่าวในพิธีต่างๆ 

2) ภาษาทางการ มีลักษณะเป็นแบบแผน แต่ใช้ถ้อยคำกะทัดรัดกว่าระดับพิธีการ ถ้อยคำ มี
ความสละสลวย แต่ชัดเจน เคร่งครัดไวยากรณ์ ใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการไปสู่สาธารณชน มักพบในการแสดง
ปาฐกถา 

3) ภาษากึ่งทางการ มีลักษณะการใช้ถ้อยคำคล้ายคถึงกับภาษาทางการ แต่ลดระดับความ
เป็นทางการ ลดความเคร่งครัดในไวยากรณ์ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีส่วนร่วมในการ
สื่อสาร มักพบในการอภิปราย การประชุม การบรรยายในชั้นเรียน 

4) ภาษาสนทนา มีการใช้ถ้อยคำที่เป็นกันเองมากข้ึน ระยะห่างระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร     
มีน้อยลง เป็นภาษาที่ใช้เพื่อการสนทนาอย่างมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ใช้ในการพูดคุย สนทนากับบุคคลทั่วไปที่
รู้จักกันในวงสนทนา หรือคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง 

5) ภาษากันเอง มีการใช้ถ้อยคำที่เป็นกันเองมากขึ้น ไม่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องทาง
ไวยากรณ์ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความสนิทสนมกัน ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจกันเป็นการส่วนตัว คำเฉพาะกลุ่ม 
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2. ภาษาเขียน 
ภาษาเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความคิด ความเข้าใจของมนุษย์โดยใช้

อักษรหรือใช้สัญลักษณ์อื่นๆ แทนคำพูด เช่น แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่ เพื ่อให้ผู ้อื ่นได้รับรู้ เข้าใจ และ
ตอบสนองตามที่ผู้เขียนต้องการ การเขียนเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ได้ ผู้เขียนสามารถตรวจทาน ทบทวน แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้ ซึ่งแตกต่างจากภาษาพูดเพราะการพูดเป็น
การสื่อสารเฉพาะหน้าที่มีโอกาสแก้ไขคำพูดของตนน้อยมาก ภาษาพูดจึงอาจผิดพลาดไม่เหมาะสมได้เท่ากับ
ภาษาเขียน 

2.1 ลักษณะของภาษาเขียน 
การเขียนเป็นการบันทึกความรู้ ความคิด ความเข้าใจต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแตกต่างจาก

ภาษาพูด ผู้เขียนสามารถขัดเกลาภาษาให้สละสลวย ทำให้ภาษาเขียนมีลักษณะสุภาพ ถูกต้องตามระดับภาษา 
ตรงความหมาย และสะกตถูกต้อง ภาษาเขียนโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ 

1) เขียนตามภาษาพูดที่พูดในชีวิตประจำวัน เหมาะสมกับลักษณะวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
บุคคล เช่น การเขียนบันทึกส่วนตัว บันทึกความรู้จากการอ่าน การเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย นิทานอัตชีวประวัติ 
เป็นต้น 

2) เขียนโดยใช้ภาษาที่กลั่นกรองถ้อยคำอย่างละเมียดละไม มีความประณีตในการใช้ภาษาใช้
ภาษาที่ถูกต้องตามพจนานุกรม ตามรูปแบบ ตามระเบียบ และตามขนบธรรมเนียมของภาษา เช่นการเขียน
เรียงความ ย่อความ บทความ สารคดี รายงาน โครงงาน และร้อยกรอง เป็นต้น 

2.2 การใช้ภาษาเขียน 
การสื่อสารด้วยภาษาเขียนนั้น ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักภาษาและสามารถใช้ภาษา

เขียนถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ ความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ เป็นตัวอักษรสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาเขียนขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสารและรูปแบบการเขียน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 
2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การเขียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการเขียนถ่ายทอดเหตุการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้เขียน เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมาย การเขียนเล่าเรื่อง การแต่งเพลง การเขียนเรื่องสั้น 
นวนิยาย เป็นต้น ให้ผู้อื่นได้รับรู้ หรือเก็บไว้อ่านเอง ภาษาเขียนอย่างไม่เป็นทางการเป็นการถ่ายทอดอารมณ์
ของผู้สื่อสารเหมือนเสียงพูดของมนุษย์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

2) การเขียนอย่างเป็นทางการ เป็นการเขียนอย่างมีแบบแผน มีหลักในการเขียน เช่นการ
เขียนเรียงความ ย่อความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานโครงงาน 
รายงานการวิจัย การเขียนบันทึกข้อความ จดหมายราชการ เป็นต้น การใช้ภาษาเขียนต้องมีการขัดเกลาภาษา
ให้ละเมียดละไม ไพเราะสละสลวย เหมาะสมกับระดับภาษา สถานภาพบุคคลโอกาส และสถานการณ์ ถูกต้อง
ตามข้อบังคับองค์ประกอบ และรูปแบบที่กำหนด 
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 2.3 เปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียน 
ภาษาพูด ภาษาเขียน 

1. มุ่งสื่อสารอย่างรวดเร็วทำให้ใช้คำในประโยดไม่
สมบูรณ์ กำกวม อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิด เช่น ขอ
หอมหน่อย อาจหมายถึง ขอต้นหอม หรือขอหอม 
(แก้ม) ก็ได้ 

1. มุ่งสื่อสารให้เข้าใจ รู้จักคิดและดีความ ผู้เขียนมี
เวลาในการกลั่นกรองถ้อยคำและผู้อ่านมีเวลาในการ
พิจารณาสาร 

2. ใช้ภาษาไม่ประณีต มักใช้ภาษาระดับกันเองและ
ภาษาสนทนาหรือกึ่งทางการ 

2. มีการใช้ภาษาประณีดกว่าภาษาพูดเพราะผู้เขียน    
มีเวลาในการชัดเกลาภานาให้สละสลวยตรงกับ
ระดับภาษา 

3. มักพูดคำไทยปนกับภาษาต่างประเทศและเลียน
เสียงภาษาต่างประเทศ ทำให้เสียงในภาษาเปลี่ยนไป 

3. มีการใช้ภาษาต่างประเทศในงานเขียนที ่เป็น
วิชาการ หากเขียนเล่าเรื ่องจะอธิบายความหมาย
ของคำภาษาต่างประเทศด้วย 

4. การพูดไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง นอกจาก
บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพไว้เท่านั้น 

4. การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงได้ 

5. การพูดเป็นการสื่อสารเฉพาะหน้า ผู้พูดมีเวลาคิด
ตอบคำถามน้อย อาจพูดผิดพลาดได้ และไม่สามารถ
เรียกคำพูดกลับมาแก้ไขได ้

5. การเขียนผู้เขียนมีเวลาคิดหาคำตอบ หาข้อมูล
หลักฐานอ้างอิงทำให้การเขียนมีความน่าเชื่อถือ 

6. การพูดเป็นการสื่อสารประจันหน้า อาจมีคำพูดที่
มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจผู้ฟัง จนเกิดการตอบไต้กันทั้ง
ทางวาจาและทางกาย 

6 การเขียนตอบไต้โดยไม่ได้ประจันหน้ากัน แม้ความ
คิดเห็นจะไม่ตรงกัน แต่ก็สามารถลดระดับความ
ขัดแย้งได้ 

7. การพูดปัจจุบันมักออกเสียงผิดเพี้ยน ทำให้ภาษา
เปลี่ยนแปลงได้มาก หากพูดผิดก็ทำให้เขียนผิดด้วย 

7. การใช้ภาษาในงานเขียน ผู้เขียนมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ภาษา มักสร้างคำใหม่ สำนวนใหม่ มีการตั้งสมญา
นาม ซึ่งเป็นแบบอย่างของการใช้ภาษาท้ังดีและไม่ดี 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

ตอนที่ 1  
คำชี้แจง : จากการสังเกตแนวทางในการออกแบบโฆษณา ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. ภาษาที่ใช้เป็นอย่างไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2. เนื้อหาที่ใช้เป็นอย่างไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3. ตำแหน่งการจัดวางเป็นอย่างไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4. การเลือกใช้สีเป็นอย่างไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 
คำชี้แจง : นักเรียนสืบค้นสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่ตนเองสนใจมาคนละ 1 โฆษณา พร้อมทั้งตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
ชื่อสินค้า : ………………………...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โฆษณาข้างต้นเป็นไปตามแนวทางการออกแบบโฆษณาหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. นักเรียนคิด จุดเด่นหรือสิ่งที่จูงใจของโฆษณาชิ้นนี้มีอะไรบ้าง  
.................................................................................................................................. ............................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. นักเรียนคิดว่าโฆษณาชิ้นนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือให้ดึงดูดผู้บริโภคมากข้ึน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่ 1 (เฉลย) 

ใบกิจกรรมท่ี 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ตอนที่ 1 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
คำชี้แจง : จากการสังเกตแนวทางในการออกแบบโฆษณา ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. ภาษาท่ีใช้เป็นอย่างไร (2 คะแนน) 
 - ใช้ภาษาท่ีมีความเป็นสามัญ (ภาษาทั่วไป)  
 - สามารถสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการ   
 - เข้าใจง่าย มีความสุภาพ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  
 - หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่มีความหมายกำกวม หรือส่อไปในทางส่อเสียดหรือทับถมผู้อื่น 
2. เนื้อหาที่ใช้เป็นอย่างไร (1 คะแนน) 
 - ใช้ข้อความที่สั้น กระชับได้ใจความ   
 - มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
3. ตำแหน่งการจัดวางเป็นอย่างไร (2 คะแนน) 
 - มีความกลมกลืน ไปในทิศทางเดียวกัน  
 - มีการจัดวางตัวอักษร รูปภาพ ให้มีความสมดุลกัน  
 - ตัวอักษรที่ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป แบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจน  
 - เว้นระยะขอบให้มีความเหมาะสม สวยงาม 
4. การเลือกใช้สีเป็นอย่างไร (1 คะแนน) 
 - สีของตัวอักษรตัดกับสีพ้ืนหลัง เพ่ือสามารถอ่านง่ายและดึงดูดสายตา  
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ตอนที่ 2 (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 
คำชี้แจง : นักเรียนสืบค้นสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่ตนเองสนใจมาคนละ 1 โฆษณา พร้อมทั้งตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
ชื่อสินค้า : ………………………...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. โฆษณาข้างต้นเป็นไปตามแนวทางการออกแบบโฆษณาหรือไม่ อย่างไรบ้าง (1 คะแนน) 
 - เป็นไปตามแนวทางการออกแบบโฆษณา เช่น มีรูปภาพ ตัวอักษร และการใช้ภาษาที่ทำให้ผู้ซื ้อเกิด
แรงจูงใจในการซื้อสินค้า มีการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แบ่งแยกออกเป็นหลายรูปแบบในเนื้อหา
สาระเดียวกัน เน้นการใช้สีที่อ่านง่ายชวนติดตาม เป็นต้น 
2. นักเรียนคิด จุดเด่นหรือสิ่งที่จูงใจของโฆษณาชิ้นนี้มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 
 - สี อ่านง่ายและดึงดูดสายตา  
 - ภาษา เข้าใจง่าย ไม่กำกวม 
 - ราคา มีความเหมาะสม 
 - ส่วนลด  
3. นักเรียนคิดว่าโฆษณาชิ้นนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือให้ดึงดูดผู้บริโภคมากข้ึน (1 คะแนน) 
 ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียน เช่น รูปภาพ ความสมดุล ภาษาท่ีใช้ เป็นต้น 
  



70 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 1 
ข้อ 

(คะแนนเต็ม) 
รายการประเมิน คะแนน คะแนนรวม 

1. 
(2) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 3-4 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 3-4 คำตอบ ประกอบด้วย  
1. ใช้ภาษาท่ีมีความเป็นสามัญ (ภาษาทั่วไป) 
2. สามารถสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการ   
3.เข้าใจง่าย มีความสุภาพ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
4. หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่มีความหมายกำกวม หรือส่อไป
ในทางส่อเสียดหรือทับถมผู้อื่น  

2 2 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1-2 คำตอบ 1 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

2. 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 2 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 2 คำตอบ ประกอบด้วย  
1. ใช้ข้อความที่สั้น กระชับได้ใจความ   
2. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 1 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

3. 
(2) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 3-4 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 3-4 คำตอบ ประกอบด้วย 
1. มีความกลมกลืน ไปในทิศทางเดียวกัน  
2. มีการจัดวางตัวอักษร รูปภาพ ให้มีความสมดุลกัน  
3. ตัวอักษรที่ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป แบ่งสัดส่วน
ได้อย่างชัดเจน  
4. เว้นระยะขอบให้มีความเหมาะสม สวยงาม 

2 2 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1-2 คำตอบ 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
4.  
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นหลัง เพ่ือ
สามารถอ่านง่ายและดึงดูดสายตา 

1  

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ  
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เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 2 

 

 
  

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) 

รายการประเมิน คะแนน คะแนนรวม 

1. 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นไปตามแนวทางการออกแบบ
โฆษณา เช่น มีรูปภาพที่สื ่อความหมายได้ดี  บอก
รายละเอียดของสินค้าชัดเจน ข้อความพาดหัวมี
ความโดดเด่น ชวนติดตาม เป็นต้น 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
2. 
(2) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 3-4 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 3-4 คำตอบ ประกอบด้วย  
1. สี อ่านง่ายและดึงดูดสายตา 
2. ภาษา เข้าใจง่าย ไม่กำกวม 
3. ราคา มีความเหมาะสม 
4. ส่วนลด  

2 2 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1-2 คำตอบ 1 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

3. 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียน 
เช ่น ร ูปภาพ ข ้อความพาดห ัว ข ้อความบอก
รายละเอียด เป็นต้น 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
 ครูโอ๋รับหน้าทีจ่ัดมื้ออาหารในวันทัศนศึกษาของโรงเรียน โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้ คณะครูจะพานักเรียน
ไปเรียนรู้ประโยชน์ของป่าชายเลนที่ส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 1 วัน 
 นักเรียนจะช่วยครูโอ๋ตัดสินใจเลือกเมนูอาหารในแต่ละม้ืออย่างไร 

1. มื้ออาหารเช้า 

 
1.1 นักเรียนสามารถจับคู่เมนูอาหารได้กี่แบบ อะไรบ้าง 
                
                
                 
1.2 การจับคู่เมนูอาหารมีราคาที่แตกต่างกันทั้งหมดก่ีแบบ ราคาเท่าไรบ้าง 
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1.3 ถ้าครูโอ๋เลือกเซตอาหารเช้ากับบราวนี่ช็อกโกแลตเป็นคู่เมนูอาหาร นักเรียนคิดว่าการจับคู่นี้คุ้มค่าหรือไม่ 
(ถ้าไม่คุ้มค่า นักเรียนจะแนะนำการจับคู่เมนูอาหารแบบใด เพราะอะไร) 
                
                
                 

2. มื้ออาหารกลางวัน 

 
2.1 อาหารแต่ละเมนูมีส่วนลดกี่บาท 
                
                
                 
2.2 อาหารแต่ละเมนูมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเท่าใด 
                
                
                 
2.3 นักเรียนจะแนะนำเมนูใดเป็นอาหารในมื้อกลางวัน เพราะอะไร 
                
                
                 
2.4 นักเรียนใช้ “ส่วนลด” หรือ “เปอร์เซ็นต์ส่วนลด” เพ่ือเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะอะไร 
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3. มื้ออาหารว่างในช่วงบ่าย 

 

3.1 “โปรโมชั่นแซนด์วิช 4 ชิ้น” ลดราคาต่อชิ้นแตกต่างกับ “โปรโมชั่นแซนด์วิชชิ้นเดียว” กี่บาท 
                
                 
3.2 หากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 203 คน ครูโอ๋จะต้องเตรียมชำระเงินสำหรับมื้ออาหารว่าง
ในช่วงบ่ายทั้งหมดก่ีบาท 
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ใบกิจกรรมที่ 2 (เฉลย) 

ใบกิจกรรมท่ี 2 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 

1. มื้ออาหารเช้า (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
1.1 นักเรียนสามารถจับคู่เมนูอาหารได้กี่แบบ อะไรบ้าง (2 คะแนน) 
10 แบบ ประกอบด้วย 
1.เซตอาหารเช้า 2 ชุด 2.ไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอกกับ 2 ชุด 
3.บราวนี่ช็อกโกแลต 2 ชุด 4.บราวนี่ชาเขียวทูโทน 2 ชุด 
5.เซตอาหารเช้ากับไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอก 6.เซตอาหารเช้ากับบราวนี่ช็อกโกแลต 
7.เซตอาหารเช้ากับบราวนี่ชาเขียวทูโทน 8.ไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอกกับบราวนี่ช็อกโกแลต 
9.ไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอกกับบราวนี่ชาเขียวทูโทน 10.บราวนี่ช็อกโกแลต กับบราวนี่ชาเขียวทูโทน 

1.2 การจับคู่เมนูอาหารมีราคาที่แตกต่างกันทั้งหมดก่ีแบบ ราคาเท่าไรบ้าง (2 คะแนน) 
 6 แบบ ประกอบด้วย  

1. 89+89 = 178  2. 89+69 = 158 
3. 89+65 = 154  4. 69+69 = 138 
5. 69+65 = 134  6. 65+65 = 130 

1.3 ถ้าครูโอ๋เลือกเซตอาหารเช้ากับบราวนี่ช็อกโกแลตเป็นคู่เมนูอาหาร นักเรียนคิดว่าการจับคู่นี้คุ้มค่าหรือไม่ 
(ถ้าไม่คุ้มค่า นักเรียนจะแนะนำการจับคู่เมนูอาหารแบบใด เพราะอะไร) (1 คะแนน) 
แนวคำตอบที่หนึ่ง: ไม่คุ้มค่า ควรเลือกเซตอาหารเช้า 2 ชุด เพราะลดราคามากท่ีสุด 49 บาท (178-129=49) 
แนวคำตอบที่สอง: ไม่คุ้มค่า ควรเลือกเซตอาหารเช้ากับไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอก เพราะถึงแม้ลดราคาเพียง 29 
บาท (158-129=29) แต่จะได้เมนูอาหารถึง 2 แบบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนม้ืออาหารว่างในช่วงเช้า 

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) 

รายการประเมิน คะแนน คะแนนรวม 

1.1 
(2) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 8-10 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 10 แบบ ประกอบด้วย  
1.เซตอาหารเช้า 2 ชุด 
2.ไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอกกับ 2 ชุด 
3.บราวนี่ช็อกโกแลต 2 ชุด 
4.บราวนี่ชาเขียวทูโทน 2 ชุด 
5.เซตอาหารเช้ากับไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอก 
6.เซตอาหารเช้ากับบราวนี่ช็อกโกแลต 
7.เซตอาหารเช้ากับบราวนี่ชาเขียวทูโทน 
8.ไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอกกับบราวนี่ช็อกโกแลต 
9.ไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอกกับบราวนี่ชาเขียวทูโทน 
10.บราวนี่ช็อกโกแลต กับบราวนี่ชาเขียวทูโทน 

2 2 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 4-7 คำตอบ 1 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0-3 คำตอบ 0 

1.2 
(2) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 4-6 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 6 แบบ ประกอบด้วย  
1. 89+89 = 178 2. 89+69 = 158 
3. 89+65 = 154 4. 69+69 = 138 
5. 69+65 = 134 6. 65+65 = 130 

2 2 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 2-3 คำตอบ 1 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0-1 คำตอบ 0 

1.3 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง พร้อมระบุเหตุผลที่ใช้ 
ตัวอย่างคำตอบ 
แนวคำตอบที่หนึ่ง: ไม่คุ้มค่า ควรเลือกเซตอาหารเช้า 
2 ช ุด เพราะลดราคามากที ่ส ุด 49 บาท (178-
129=49) 
แนวคำตอบที่สอง: ไม่คุ้มค่า ควรเลือกเซตอาหารเช้า
กับไข่กระทะไข่ดาวไส้กรอก เพราะถึงแม้ลดราคา
เพียง 29 บาท (158-129=29) แต่จะได้เมนูอาหาร
ถึง 2 แบบ 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง แต่ไม่ระบุเหตุผล 
ตัวอย่างคำตอบ ไม่คุ้มค่า 

0 
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2. มื้ออาหารกลางวัน (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

 
2.1 อาหารแต่ละเมนูมีส่วนลดกี่บาท (3 คะแนน) 

สเต็กไก่ซอสแจ่ว+สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ลดราคา 168-99 = 69 บาท 
สเต็กสันคอหมู+น้ำส้ม (แก้ว) ลดราคา 214-159 = 55 บาท 
สเต็กปลาแซลมอน+สลัดผักผลไม้ ลดราคา 248-139 = 109 บาท 

2.2 อาหารแต่ละเมนูมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเท่าใด (3 คะแนน) 
สเต็กไก่ซอสแจ่ว+สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (168-99)/168 *100 = 41% 
สเต็กสันคอหมู+น้ำส้ม (แก้ว) มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (214-159)/214 *100 = 25% 
สเต็กปลาแซลมอน+สลัดผักผลไม้ มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (248-139)/248 *100 = 43% 

2.3 นักเรียนจะแนะนำเมนูใดเป็นอาหารในมื้อกลางวัน เพราะอะไร (1 คะแนน) 
สเต็กปลาแซลมอน+สลัดผักผลไม้ เพราะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุด 

2.4 นักเรียนใช้ “ส่วนลด” หรือ “เปอร์เซ็นต์ส่วนลด” เพ่ือเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะอะไร 
(1 คะแนน) 

แนวคำตอบที่หนึ่ง: ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เพราะมีการเปรียบเทียบระหว่างส่วนลดกับราคาเริ่มต้น 
แนวคำตอบที่สอง: ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เพราะแต่ละเมนูมีส่วนลดหรือราคาเริ่มต้นแตกต่างกัน ซึ่ง

การใช้ “ส่วนลด” ในการคำนวณจำเป็นต้องมีส่วนลดหรือราคาเริ่มต้นเท่ากันอย่างน้อย 1 อย่าง 
  



78 
 

เกณฑ์การให้คะแนนม้ืออาหารกลางวัน 

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) 

รายการประเมิน คะแนน 
คะแนน
รวม 

2.1 
(3) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 3 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 1. สเต็กไก่ซอสแจ่ว+สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ลด
ราคา 168-99 = 69 บาท 

2. สเต็กสันคอหมู+น้ำส้ม (แก้ว) ลดราคา 214-
159 = 55 บาท 

3. สเต็กปลาแซลมอน+สลัดผักผลไม้  ลดราคา 
248-139 = 109 บาท 

3 3 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 2 คำตอบ 2 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 1 
เงื่อนไข ไม่มีคำตอบถูกต้อง 0 

2.2 
(3) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 3 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ 1. สเต็กไก่ซอสแจ่ว+สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า  
มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (168-99)/168 *100 = 41% 

2. สเต็กสันคอหมู+น้ำส้ม (แก้ว)  
มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (214-159)/214 *100 = 25% 

3. สเต็กปลาแซลมอน+สลัดผักผลไม้  
มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (248-139)/248 *100 = 43% 

3 3 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 2 คำตอบ 2 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 1 
เงื่อนไข ไม่มีคำตอบถูกต้อง 0 

2.3 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 
ตัวอย่างคำตอบ สเต็กปลาแซลมอน+สลัดผักผลไม้ เพราะเปอร์เซ็นต์
ส่วนลดมากที่สุด 

1 1 

เงื่อนไข ไม่มีคำตอบถูกต้อง 
ตัวอย่างคำตอบ สเต็กไก่ซอสแจ่ว+สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า หรือ สเต็ก
สันคอหมู+น้ำส้ม (แก้ว) 

0 

2.4 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง พร้อมระบุเหตุผลที่ใช้ 
ตัวอย่างคำตอบ แนวคำตอบที่หนึ่ง: ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เพราะมี
การเปรียบเทียบระหว่างส่วนลดกับราคาเริ่มต้น 

แนวคำตอบที่สอง: ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เพราะแต่
ละเมนูมีส่วนลดหรือราคาเริ่มต้นแตกต่างกัน ซึ่งการใช้ “ส่วนลด” 
ในการคำนวณจำเป็นต้องมีส่วนลดหรือราคาเริ่มต้นเท่ากันอย่างน้อย 
1 อย่าง 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง แต่ไม่ระบุเหตุผล 
ตัวอย่างคำตอบ ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลด 

0 
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3. มื้ออาหารว่างในช่วงบ่าย (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

 
3.1 “โปรโมชั่นแซนด์วิช 4 ชิ้น” ลดราคาต่อชิ้นแตกต่างกับ “โปรโมชั่นแซนด์วิชชิ้นเดียว” กี่บาท (1 คะแนน) 
แตกต่างกัน 4 บาท 

โปรโมชั่นแซนด์วิช 4 ชิ้น ลดราคาเหลือชิ้นละ 25 บาท (100/4 = 25 บาท) 
โปรโมชั่นแซนด์วิชชิ้นเดียว ลดราคาเหลือชิ้นละ 29 บาท 

3.2 หากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 203 คน ครูโอ๋จะต้องเตรียมชำระเงินสำหรับมื้ออาหารว่าง
ในช่วงบ่ายทั้งหมดก่ีบาท (2 คะแนน) 
เตรียมเงินทั้งหมด 5087 บาท 

ใช้โปรโมชั่นแซนด์วิช 4 ชิ้นทั้งหมด 50 ครั้ง คิดเป็นเงิน 5000 บาท (100*50 = 5000 บาท) 
ใช้โปรโมชั่นแซนด์วิชชิ้นเดียวทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นเงิน 87 บาท (29*3 = 87 บาท) 

เกณฑ์การให้คะแนนม้ืออาหารว่างในช่วงบ่าย 
ข้อ 

(คะแนนเต็ม) 
รายการประเมิน คะแนน 

คะแนน
รวม 

3.1 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 
ตัวอย่างคำตอบ แตกต่างกัน 4 บาท 

1 1 

เงื่อนไข ไม่มีคำตอบถูกต้อง 0 
3.2 
(2) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบและวิธีการคำนวณถูกต้อง 
ตัวอย่างคำตอบ เตรียมเงินทั้งหมด 5087 บาท 

ใช้โปรโมชั่นแซนด์วิช 4 ชิ้นทั้งหมด 50 ครั้ง คิดเป็นเงิน 
5000 บาท (100*50 = 5000 บาท) 

ใช้โปรโมชั่นแซนด์วิชชิ้นเดียวทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นเงิน 87 
บาท (29*3 = 87 บาท) 

2 2 

เงื่อนไข คำตอบผิด แต่มีแนวการคำนวณถูกต้อง 1 
เงื่อนไข คำตอบและแนวการคำนวณผิด 0 
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ใบกิจกรรมที่ 3 
ตอนที่ 1 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นลงตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อสินค้าอุปโภคหรือบริโภคท่ีนักเรียนต้องการจะซื้อ       
2. เหตุผลหรือความจำเป็นที่นักเรียนต้องการซื้อสินค้าชิ้นนี้ 
                
                
                 
3. รายละเอียดสินค้า (ถ้ามี) เช่น ฟังก์ชันการใช้งาน ความจุของแบตเตอรี่  ชนิดวัสดุ ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
                
                
                
                 
4. รีวิวหรือจุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้ที่ควรมี 
จากแหล่งข้อมูลที่ 1             
                
                 
จากแหล่งข้อมูลที่ 2             
                
                 
จากแหล่งข้อมูลที่ 3             
                
                 
5. ราคาและส่วนลดที่ได้รับ พร้อมคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 
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6. ระบุร้านค้าท่ีจะซื้อ และสาเหตุที่เลือกร้านนี้ 
                 
                 
                 
ตอนที่ 2  
คำชี้แจง : นักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. คลิปวิดีโอโฆษณาที่ 1 
 1.1 จากคลิปวิดีโอเป็นการส่งรับสารแบบใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 1.2 จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 1.3 การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
2. คลิปวิดีโอโฆษณาที่ 2 
 2.1 จากคลิปวิดีโอเป็นการส่งรับสารแบบใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 2.2 จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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2.3 การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. คลิปวิดีโอโฆษณาที่ 3 

 3.1 จากคลิปวิดีโอเป็นการส่งรับสารแบบใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 3.2 จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................
 3.3 การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
4. จากการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาสินค้าราคา 500-1000 บาทและร้านค้าที่นักเรียนต้องการซื้อ 
นักเรียนคิดว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านโฆษณาครั้งนี้ คืออะไร เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ใบกิจกรรมที่ 3 (เฉลย) 

ใบกิจกรรมท่ี 3 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 

ตอนที่ 1 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นลงตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
คำถามข้อ 1–3 ไม่มีคะแนน 
4. รีวิวหรือจุดเด่นของสินค้าชิ้นนี้ที่ควรมี (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
จากแหล่งข้อมูลที่ 1             
                 
จากแหล่งข้อมูลที่ 2             
                 
จากแหล่งข้อมูลที่ 3             
                 
นักเรียนเชื่อถือแหล่งข้อมูลใดบ้าง เพราะเหตุใด 
                
                 
5. ราคาและส่วนลดที่ได้รับ พร้อมคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 
แสดงการคำนวณส่วนลดหรือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดถูกต้อง       
                 
                 
6. ระบุร้านค้าท่ีจะซื้อ และสาเหตุที่เลือกร้านนี้ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
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เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 1 
หัวข้อการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

คะแนน

ที่ได้ 
การประเมิน
ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล 
(ข้อ 4) 

3 คะแนน  
มีการอนุมานเหตุผลที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับกลุ่มความคิดเห็น 
และสามารถเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลโดยมีเหตุผล
สนับสนุน (เช่น จำนวนผู้รีววิ การแนบภาพสินค้า คะแนนร้านค้า) ที่
เหมาะสม 

 

2 คะแนน  
มีการอนุมานเหตุผลที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับกลุ่มความคิดเห็น 
หรือสามารถเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลโดยมีเหตุผล
สนับสนุน (เช่น จำนวนผู้รีววิ การแนบภาพสินค้า คะแนนร้านค้า) ที่
เหมาะสม 
1 คะแนน  
มีการอนุมานเหตุผลที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับกลุ่มความคิดเห็น 
แต่ไม่พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลไม่มีความ
น่าเชื่อถือ 
0 คะแนน  
ไม่แสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์
และการ
ประเมินคุณค่า
เพ่ือตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า 
(ข้อ 5-6) 

3 คะแนน 
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากส่วนลดได้อย่างถูกต้อง และให้เหตุผลที่แสดงถึง
ความคุ้มค่าของสินค้าโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง คูปอง
ส่วนลด ระยะเวลาในการได้รับสินค้า และการรีวิว ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสม 

 

2 คะแนน 
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากส่วนลดได้อย่างถูกต้อง หรือให้เหตุผลที่แสดงถึง
ความคุ้มค่าของสินค้าโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง คูปอง
ส่วนลด ระยะเวลาในการได้รับสินค้า และการรีวิว ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสม 
1 คะแนน 
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากส่วนลดได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
0 คะแนน 
ไม่แสดงความคิดเห็น 
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ตอนที่ 2 

คำชี้แจง : นักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
1. คลิปวิดีโอโฆษณาที่ 1  
 1.1 จากคลิปวิดีโอเป็นการส่งรับสารแบบใด (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ เป็นการรับสารที่ไมม่ีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว 
 1.2 จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ เป็นการฟังและการดู เพื่อให้ได้ข้อคิด เพราะมีข้อคิดที่มีประโยชน์สามารถนำไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  
 1.3 การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี จะต้องมีสมาธิ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู และสามารถจับใจความได้ 
2. คลิปวิดีโอโฆษณาที่ 2  
 2.1 จากคลิปวิดีโอเป็นการส่งรับสารแบบใด (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ เป็นการรับสารที่ไมม่ีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว 
 2.2 จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ เป็นการฟังและการดู เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและความรู้ 
 2.3 การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี จะต้องมีสมาธิ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู และสามารถจับใจความได้  
3. คลิปวิดีโอโฆษณาที่ 3 
 3.1 จากคลิปวิดีโอเป็นการส่งรับสารแบบใด (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ เป็นการรับสารที่ไมม่ีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว
 3.2 จากการฟัง และการดูคลิปวิดีโอ  นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายใด (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ เป็นการฟังและการดู เพ่ือแสวงหาความรู้และความรอบรู้ 
 3.3 การดูคลิปวิดีโอครั้งนี้ นักเรียนใช้ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีอย่างไรบ้าง (1 คะแนน) 
  จากคลิปวิดีโอ ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี จะต้องมีสมาธิ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู และสามารถจับใจความได้ 
4. จากการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาสินค้าราคา 500-1000 บาทและร้านค้าที่นักเรียนต้องการ
ซื้อ นักเรียนคิดว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านโฆษณาครั้งนี้ คืออะไร เพราะอะไร (1 คะแนน) 
  เพ่ือแสวงหาความรู้ เพราะต้องการนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเปรียบเทียบกัน 
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เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 2 
ข้อ 

(คะแนนเต็ม) 
รายการประเมิน คะแนน คะแนนรวม 

1.1 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการรับสารที่ไม่มีการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
1.2 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการฟังและการดู เพื ่อให้ได้
ข้อคิด เพราะมีข้อคิดที่มีประโยชน์สามารถนำไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
1.3 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี จะต้องมี
สมาธิ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู และสามารถจับใจความได้ 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

2.1  
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการรับสารที่ไม่มีการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
2.2 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการฟังและการดู เพื่อให้เกิด
ความเพลิดเพลินและความรู้ 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

2.3 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการฟังและการดู เพื่อให้เกิด
ความเพลิดเพลินและความรู้ 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
3.1 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการรับสารที่ไม่มีการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
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3.2 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการฟังและการดู เพื่อแสวงหา
ความรู้และความรอบรู้ 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
3.3 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ลักษณะของผู้ฟัง ผู้ดูที่ดี จะต้องมี
สมาธิ ตั้งใจฟัง ตั้งใจดู และสามารถจับใจความได้ 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
4. 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เพื่อแสวงหาความรู้ เพราะต้องการ
นำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเปรียบเทียบกัน 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 
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ใบกิจกรรมที่ 4 

ตอนที่ 1 
คำชี้แจง : จากการสืบค้นวิดีโอโฆษณาสินค้า ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
ประเภทสินค้า............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2. มีการพูดโน้มน้าวใจอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................. ............
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
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3. เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4. คลิปโฆษณามีการตระหนักถึงผลกระทบที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค และสังคมอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
5. จากคลิปโฆษณานักเรียนคิดว่าควรปรับคำพูดโน้มน้าวใจหรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................  
 

ตอนที่ 2 
คำชี้แจง : นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนที่กำหนดให้  
1. ภาษาพูด                        .     ................................................................................................................. .
              ................................................................................................................ .. 
2. ภาษาพูดระดับกันเอง               ............................................................................................... ...................  
        ...................................................................................................... ............ 
3. ภาษาพูดระดับสนทนา              .................................................................................................................  
        ....................................................................................... .......................... 
4. ภาษาพูดระดับทางการ             ........................................................................................... ...................... 
        ......................................................................... ........................................ 
5. ภาษาพูดระดับพิธีการ              ......................................................................................... ......................... 
       ......................................................... ......................................................... 
6. ภาษาเขียน                          ....................................................................................... ........................... 
       ................................................................................................................. 
7. ภาษาเขียนอย่าง                    ........................................................................................ ......................... 
ไม่เป็นทางการ     .................................................................................................................  
8. ภาษาเขียนอย่าง                    ........................................................................................ ......................... 
เป็นทางการ     .................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่ 4 (เฉลย) 

ตอนที่ 1 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
คำชี้แจง : จากการสืบค้นวิดีโอโฆษณาสินค้า ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
ประเภทสินค้า............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นอย่างไร (1 คะแนน) 
 - ใช้ภาษาเข้าใจง่าย  
 - เนื้อหาสั้นกระชับ บอกสรรพคุณสินค้าได้ชัดเจน 
 - มีความชัดเจน ไม่ใช้ภาษากำกวม 
 - ใช้คำพูดที่น่าสนใจ จดจำได้ง่าย 
2. มีการพูดโน้มน้าวใจอย่างไรบ้าง และการพูดโน้มน้าวใจนั้นเกี่ยวข้องกับคุณค่าของสินค้าอย่างไร (1 คะแนน) 
 - มีการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ 
 - มีคำปิดท้ายสั้นๆ จำได้ง่าย เพ่ือจูงใจให้ซื้อสินค้า 
 - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล และมีจังหวะในการพูด 
3. เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด เพราะเหตุใด (1 คะแนน) 
 ขึ้นอยู่กับวิดีโอโฆษณาสินที่นักเรียนสืบค้น เช่น  
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  - กลุ่มเด็ก  
  - กลุ่มวัยรุ่น  
  - กลุ่มวัยทำงาน  
  - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ  
4. คลิปวิดีโอโฆษณาสินค้ามีการตระหนักถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค และสังคมอย่างไร (2 คะแนน) 
 ขึ้นอยู่กับวิดีโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น 
  - ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้ 
  - ใช้ส่วนผสมและสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
5. จากคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้านักเรียนจะปรับคำพูดโน้มน้าวใจอย่างไร เพื่อแสดงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค และสังคม (1 คะแนน) 
 ขึ้นอยู่กับวิดีโฆษณาสินค้าที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษา เช่น  
  - ควรบอกแหล่งอ้างอิงข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ  
  - ควรใช้คำพูดที่ยั่วยุในการจูงใจให้ซื้อสินค้า โดยต้องคำนึงถึงผู้บริโภคและสังคม เป็นต้น 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนนที่ได ้
6 คะแนน  
(ข้อ 1) สรุปลักษณะของภาษาที่ใช้ในการโฆษณาได้ถูกต้อง และ 
(ข้อ 2) วิเคราะห์คุณค่าในมิติความจริง ความดี ความงามจากภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ
ที่เก่ียวข้องกับสินค้าได้อย่างเหมาะสม และ 
(ข้อ 3) วิเคราะห์ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและโฆษณาได้ถูกต้อง และ 
(ข้อ 4 และ 5) สามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค และสังคมได้อย่างเหมาะสม  

 

4 คะแนน 
(ข้อ 1) สรุปลักษณะของภาษาที่ใช้ในการโฆษณาได้ถูกต้องบางส่วน และ 
(ข้อ 2) วิเคราะห์คุณค่าในมิติความจริง ความดี ความงามจากภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ
ที่เก่ียวข้องกับสินค้าได้ และ 
(ข้อ 3) วิเคราะห์ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและโฆษณาได้ถูกต้องบางส่วน และ 
(ข้อ 4 และ 5) สามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค และสังคมได้ 
2 คะแนน 
(ข้อ 1) สรุปลักษณะของภาษาที่ใช้ในการโฆษณาได้ถูกต้องบางส่วน และ/หรือ 
(ข้อ 2) วิเคราะห์คุณค่าในมิติความจริง ความดี ความงามจากภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ
ที่เก่ียวข้องกับสินค้าได้ และ/หรือ 
(ข้อ 3) วิเคราะห์ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและโฆษณาได้ถูกต้องบางส่วน  และ/
หรือ 
(ข้อ 4 และ 5) สามารถสื่อสารเพื่อระบุผลกระทบที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค และสังคมได ้
0 คะแนน 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) (ข้อละ 1 คะแนน) 
คำชี้แจง : นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนที่กำหนดให้  
1. ภาษาพูด                              ภาษาท่ีใช้พูดในชีวิตประจำวัน ไม่เคร่งครัดในระเบียบของภาษา  
2. ภาษาพูดระดับกันเอง               ไม่เคร่งครัดในระเบียบทางภาษา ใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน ระหว่างคน 
         ใกล้ชิด สนิทสนมกัน 
3. ภาษาพูดระดับสนทนา             ใช้สนทนากับผู้ที่ไม่คุ้นเคย ต้องติดต่อกันตามมารยาททางสังคม 
4. ภาษาพูดระดับทางการ             ใช้สื่อสารกับมวลชนหรือสนทนากับคนกลุ่มใหญ่  
5. ภาษาพูดระดับพิธีการ              ใช้สื่อสารในงานพิธีการ ใช้ภาษาตามระเบียบแบบแผน 
6. ภาษาเขียน                           การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก ความเข้าใจมนุษย์โดยใช้อักษร หรือ 
        สัญลักษณ์อ่ืนๆ แทนคำพูด 
7. ภาษาเขียนอย่าง                    ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ของผู้สื่อสารเหมือนเสียงพูดของมนุษย์ที่พูดสื่อสารใน
ไม่เป็นทางการ            ชีวิตจริง 
8. ภาษาเขียนอย่าง                    เป็นการเขียนอย่างมีแบบแผน มีหลักในการเขียน ใช้ภาษาสบะสลวย 
เป็นทางการ       
 
เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 2 

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) 

รายการประเมิน คะแนน คะแนนรวม 

1. 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน ไม่
เคร่งครัดในระเบียบของภาษา 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

2. 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง  คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ไม่เคร่งครัดในระเบียบทางภาษา ใช้
สนทนาในชีวิตประจำวัน ระหว่างคนใกล้ชิด สนิท
สนมกัน 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

3. 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ใช้สนทนากับผู ้ที ่ไม่คุ ้นเคย ต้อง
ติดต่อกันตามมารยาททางสังคม 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

4.  เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 1 1 
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(1) ตัวอย่างคำตอบ ใช้สื่อสารกับมวลชนหรือสนทนากับ
คนกลุ่มใหญ่ 
เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0 

5. 
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ใช้สื ่อสารในงานพิธีการ ใช้ภาษา
ตามระเบียบแบบแผน 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0  
6. 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ การถ่ายทอดความรู ้ ความรู ้สึก 
ความเข้าใจมนุษย์โดยใช้อักษร หรือสัญลักษณ์อื่นๆ 
แทนคำพูด 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0  
7.  
(1) 
 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ของผู ้สื ่อสาร
เหมือนเสียงพูดของมนุษย์ที่พูดสื่อสารในชีวิตจริง 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0  
8. 
(1) 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 1 คำตอบ 
ตัวอย่างคำตอบ เป็นการเขียนอย่างมีแบบแผน มี
หลักในการเขียน ใช้ภาษาสบะสลวย 

1 1 

เงื่อนไข มีคำตอบถูกต้อง 0 คำตอบ 0  
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ใบกิจกรรมที่ 5 

ตอนที่ 1 แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์โฆษณา 
คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์โฆษณาของกลุ่มตนเอง 
1. เป้าหมาย 
                 
                 
                 
 
2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและหน้าที่ 
2.1 การแบ่งภาระงานของแต่ละคนในการทำโปสเตอร์โฆษณา โดยมีภาระงานย่อย ดังนี้  
  1) เตรียมรูปภาพสินค้าในโปสเตอร์โฆษณา 
  2) เตรียมข้อความ (จุดเด่นสินค้าหรือคำพูดโน้มน้าวใจ) ในโปสเตอร์โฆษณา 
  3) กำหนดราคาขายของสินค้า 
  4) นำสินค้ามาจัดโปรโมชั่น และกำหนดราคาโปรโมชั่น 
  5) บันทึกข้อมูลการสต๊อกสินค้าและโปรโมชั่นลงในตารางและ google form 
  6) บันทึกแบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์โฆษณา 
เวลาในการเตรียมข้อมูลการทำโปสเตอร์โฆษณา  นาท ี
 - สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล       หน้าที่     
   การวางแผนการทำงานของตัวเอง          
   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง        
                   
 - สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล       หน้าที่     
   การวางแผนการทำงานของตัวเอง          
   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง        
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 - สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล       หน้าที่     
   การวางแผนการทำงานของตัวเอง          
   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง        
                   
 - สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล       หน้าที่     
   การวางแผนการทำงานของตัวเอง          
   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง        
                   
 - สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล       หน้าที่     
   การวางแผนการทำงานของตัวเอง          
   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง        
                   
 
2.2 การรวบรวมงานในภาระงานย่อย            เวลาในการรวบรวมงานในภาระงานย่อย นาที  
 - กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการรวบรวมงานในภาระงานย่อยอย่างไร 
                 
                 
                 
 - หากมีการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละภาระงานย่อย กลุ่มของนักเรียนดำเนินการอย่างไร 
                 
                 
                 
 
3. สรุปการทำงานร่วมกัน 
 การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  
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 กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 
                 
                 
                 
                 
                 
 การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
                 
                 
                 
                 
                 
 
5. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ ่มเป็นผู ้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสิน ใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ังรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด    
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 
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ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกที่ไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพื่อน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ต ักเต ือนและให ้คำแนะนำเพ ื ่อให ้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ตอนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลการสต๊อกสินค้าและโปรโมชั่น 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการสต๊อกสินค้าและโปรโมชั่นลงในตารางและแอปพลิเคชัน Numbers 
 
1. ชื่อกลุ่ม.............................. 
 
2. ตาราง : สต๊อกสินค้า 

รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
สินค้า..............................    
สินค้า..............................    
สินค้า..............................    

รวมเป็นเงิน  
 
3. ตาราง : โปรโมชั่น 

รหัสการขาย รายการสินค้า (โปรโมชั่น) ราคาขาย ราคาโปรโมชั่น 
....................    
....................    
....................    
....................    
....................    
....................    
....................    
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ตอนที่ 3 โปสเตอร์โฆษณา 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำโปสเตอร์โฆษณาแอปพลิเคชัน Keynote 
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ใบกิจกรรมที่ 5 (เฉลย) 

ใบกิจกรรมท่ี 5 คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ตอนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลการสต๊อกสินค้าและโปรโมชั่น (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการสต๊อกสินค้าและโปรโมชั่นลงในตาราง 
1. ชื่อกลุ่ม ปลาน้อย 
2. ตาราง : สต๊อกสินค้า 

รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
สินค้า ก 7 500 3500 
สินค้า ข 4 800 3200 
สินค้า ค 5 600 3000 

รวมเป็นเงิน 9700 
3. ตาราง : โปรโมชั่น 

รหัสการขาย รายการสินค้า (โปรโมชั่น) ราคาขาย ราคาโปรโมชั่น 
ปลาน้อย1 สินค้า ก 700 650 
ปลาน้อย2 สินค้า ข 1000 900 
ปลาน้อย3 สินค้า ค 800 800 
ปลาน้อย4 สินค้า ก คู่กับสินค้า ข 1700 1500 
ปลาน้อย5 สินค้า ก คู่กับสินค้า ค 1500 1350 
ปลาน้อย6 สินค้า ข คู่กับสินค้า ค 1800 1500 
ปลาน้อย7 สินค้า ก ข และ ค 2500 2200 
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เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมท่ี 5 ตอนที่ 2 

หัวข้อการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 0 
ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

คำนวณสต๊อก
สินค้าได้ถูกต้อง 

คำนวณสต๊อก 
สินค้าผิด 1 จุด 

คำนวณสต๊อก 
สินค้าผิด 2 จุด 

คำนวณสต๊อก 
สินค้าผิด 3 จุด 

ข้อมูลในตาราง
สอดคล้องกับข้อมูลใน 
google form 

กรอกข้อมูลลงใน 
google form ได้
ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลลงใน 
google form ผิด 
1 จุด 

กรอกข้อมูลลงใน 
google form ผิด 
2 จุด 

กรอกข้อมูลลงใน 
google form ผิด 
3 จุด 
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ตอนที่ 3 โปสเตอร์โฆษณา (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำโปสเตอร์โฆษณา 
เกณฑ์การให้ใบกิจกรรมที่ 5 คะแนนตอนที่ 3 

หัวข้อการ
ประเมิน 

คะแนน คะแนน
ที่ได้ 3 2 1 0 

การวัดสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
1. ข้อมูลใน
โปสเตอร์
โฆษณา
สอดคล้องกับ
ข้อมูลใน
ตาราง 

ข้อมูลใน
โปสเตอร์
โฆษณา
สอดคล้องกับ
ข้อมูลใน
ตารางทุกจุด 

ข้อมูลในโปสเตอร์
โฆษณาไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลในตาราง 
1 จุด 

ข้อมูลในโปสเตอร์
โฆษณาไม่
สอดคล้องกับ
ข้อมูลในตาราง 2 
จุด 

ข้อมูลใน
โปสเตอร์โฆษณา
ไมส่อดคล้องกับ
ข้อมูลในตาราง 3 
จุด 

 

2. การ
คำนวณใน
โปสเตอร์
โฆษณา 

คำนวณ
ส่วนลดหรือ
เปอร์เซ็นต์
ส่วนลดใน
โปสเตอร์
โฆษณาถูกต้อง 

คำนวณส่วนลดหรือ
เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
ในโปสเตอร์โฆษณา
ผิด 1 จุด 

คำนวณส่วนลด
หรือเปอร์เซ็นต์
ส่วนลดใน
โปสเตอร์โฆษณา
ผิด 2 จุด 

คำนวณส่วนลด
หรือเปอร์เซ็นต์
ส่วนลดใน
โปสเตอร์โฆษณา
ผิด 3 จุด 

 

3. การ
สร้างสรรค์
โปสเตอร์
โฆษณา 

- มีครบทุก
องค์ประกอบ และมี
จุดเด่นในการ
นำเสนอและสื่อสาร
ได้อย่างครบถ้วน 

มีครบทุก
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบไม่
ครบ 

 

รวมคะแนนสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
การวัดสมรรถนะด้านการสื่อสาร 
4. ภาษาท่ีใช้
ในโปสเตอร์
โฆษณา 

- เลือกใช้ภาษาที่สื่อ
ความง่าย และ
ถูกต้อง และมีคำพูด
โน้นน้าวใจที่
สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

เลือกใช้ภาษาที่สื่อ
ความง่าย และ
ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

เลือกใช้ภาษาที่
สื่อความง่าย 
และถูกต้อง 

 

5. โฆษณา
คำนึงถึง

- สามารถสื่อสารโดย
คำนึงถึงผลกระทบที่

สามารถสื่อสาร
โดยระบุผลกระทบ

ไม่มีการคำนึงถึง
ผลกระทบที่
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หัวข้อการ
ประเมิน 

คะแนน คะแนน
ที่ได้ 3 2 1 0 

ผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคและ
สังคม 

เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค และสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

ที่เก่ียวข้องกับ
ผู้บริโภค และ
สังคมได้ 

เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค และ
สังคม 

รวมคะแนนสมรรถนะด้านการสื่อสาร  
 



104 
 

 

ใบกิจกรรมที่ 6 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าหรือโปรโมชั่นลงในตาราง และตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
1. กรอกข้อมูลในตาราง 

รหัสการขาย รายการสินค้า (โปรโมชั่น) ราคาขาย ราคาโปรโมชั่น ส่วนลดที่ได้รับ 
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
 
2. จาก “รหัสการขาย” ที่เลือกข้างต้น นักเรียนเหลือเงินก่ีบาท 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. จาก “รหัสการขาย” ที่เลือกข้างต้น นักเรียนได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเท่าไร 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่ 6 (เฉลย) 

ใบกิจกรรมท่ี 6 คะแนนเต็ม 6 คะแนน 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าหรือโปรโมชั่นลงในตาราง และตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
1. กรอกข้อมูลในตาราง (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 

รหัสการขาย รายการสินค้า (โปรโมชั่น) ราคาขาย ราคาโปรโมชั่น ส่วนลดที่ได้รับ 
ปลาน้อย1 ปากกา 500 400 100 
แมวน้ำ3 เบอร์เกอร์คู่กับปืนฉีดน้ำ 1200 1000 200 
แพนด้า7 สีน้ำ จานสี กระดาษ 1500 1200 300 

     
     
     
     

รวม 3200 2600 600 
 
2. จาก “รหัสการขาย” ที่เลือกข้างต้น นักเรียนเหลือเงินก่ีบาท (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
  3000 – 2600 = 400 
  นั่นคือ เหลือเงิน 400 บาท 
 
3. จาก “รหัสการขาย” ที่เลือกข้างต้น นักเรียนได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเท่าไร (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
  600/3200 * 100 = 18.75 
  นั่นคือได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 18.75% 
 
เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมท่ี 6 

หัวข้อการประเมิน 
คะแนน 

2 1 0 
การคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
ในแต่ละคำถาม 

มีการคำนวณถูกต้อง มีการคำนวณผิด 1 จุด มีการคำนวณผิด 2 จุด 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                           ภาคเรียนที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ เยาวชน      เวลา 6 ช่ัวโมง 
_________________________________________________________________________ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 

และธำรงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ม.1/2 ระบุความสามารถของตนในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ 
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลาและเรียบเทียบวัน 
เวลาของโลก 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และ 

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟัง 

และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น   

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ม.1/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  

หรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   

กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  

โดยการพูดและการเขียน 
ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 

เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ม.1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อ่านและระบุพิกัดภูมิศาสตร์บนแผนที่จากการใช้ Google Earth (K)  
2. เขียนสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน จากการ

วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ (K, P)  
3. อธิบาย วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของเยาวชน เพ่ือ

สร้างข้อคิดเห็นของตนเองในการสื่อสารได้สมเหตุสมผล มีความเป็นกลาง ตามกฎหมายได้ (K, P) 
4. วิเคราะห์ และสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับอคติทางความคิด จากการทำงานร่วมกับเพื่อน เพื่อ เข้าใจ 

ปรับปรุง และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่าง
มีความสุข โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (K, P และ A) 
 5. สร้างคำอธิบายร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อกระตุ้นการตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ในการ
สร้างสังคมที่น่าอยู ่ และสามารถสื ่อสารได้อย่างสมเหตุสมผล มีความเป็นกลาง ตามกฎหมาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษได้ (K, P และ A) 
 
สาระสำคัญ 

นักเรียนร่วมกับเพื่อน ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง
ไปสู่รูปแบบอื่น ช่วยให้รู ้ตำแหน่งที่ตั ้ง ขอบเขตและความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ทันสมัย สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปอ่านและระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เหตุการณ์การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนใน
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ประเทศต่าง ๆ บนแผนที่จากการใช้ Google Earth ศึกษาบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และผลกระทบของวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย
ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมือง สิทธิสตรีในการเลือกตั้ง การ เหยียดเชื้อ
ชาติทางภาษา การคว่ำบาตรโอลิมปิก และการไม่ยอมรับในความหลากหลายทางเพศ เพื่อเขียนสรุปใจความ
สำคัญโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติตามกฎหมาย 
ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่น ซึ่งการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น จะมีกฎหมายเป็นกรอบทางสังคม เพื่อให้การใช้
เสรีภาพอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยนักเรียนจะต้องอธิบาย วิเคราะห์
ข้อดี ข้อด้อย และผลกระทบ จากการอ่านบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างข้อคิดเห็น วิเคราะห์ 
และสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับอคติทางความคิด สามารถสื่อสารได้สมเหตุสมผล มีความกลาง ตามกฎหมายได้ 
เสนอแนวทางในการปรับปรุงและปฏิบัติตน และการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 
ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองด ีมีค่านิยมท่ีดีงาม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุข  
 
สาระการเรียนรู้ 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
2. พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด, ลองจิจูด) 
3. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ  
4. การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
5. การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
6. ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
7. จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้เหมาะสม 
9. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
จุดเน้นสู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษท่ี21 (การเรียนรู้ 3R×8C) 
3R 
 R1 - Beading (อ่านออก) 
 R2 - Writing (เขียนได้) 
 R3 - Arithmetic (คิดเลขเป็น) 

8C 
 C1 - Critcal Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน    
     การแก้ปัญหา) 
 C2 - Creativity and lnnovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
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 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
 C4 - Collaboration, Teamwork and med Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็น   
     ทีมเเละสภาวะผู้นำ) 
 C7- Career and Leaning Skills (ทักษะอาชีพเเละทักษะการเรียนรู้) 
 C8 - Compasstion (มีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะผู้เรียน 
  การสื่อสาร (Communication) 
  การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 1 พิกัดภูมิศาสตร์ 

1.1 ครูให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดงถึงความขัดแย้งทั้งในและต่างประเทศท่ีน่าสนใจใน 
ปัจจุบัน 
แนวคำตอบ ความขัดแย้งระหว่างรัฐเซียกับ ฝั่งรัสเซียมองว่ายูเครนเป็นกันชนสำคัญในการต้าน 
อิทธิพลจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ ส่วนยูเครนมองว่ารัสเซียเป็นผู้บุกรุกที่ยึด 
ครองดินแดนของตนไปแล้วบางส่วน **เหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่นักเรียน 
ยกตัวอย่าง** 

1.2 ครูเชื่อมโยงเหตุการณ์จากท่ีนักเรียนยกตัวอย่าง เข้าสู่บทเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยนำ 
ภาพหรือคลิปวิดีโอของประเทศท่ีเกิดเหตุการณ์มาให้นักเรียนดู จากนั้นกระตุ้นความคิดโดยใช้คำถาม  
ดังนี้ 
คำถาม ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใดบ้าง 
แนวคำตอบ รูปถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ 
คำถาม นักเรียนคิดว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร 



110 
 

แนวคำตอบ มีความสำคัญ เพราะช่วยให้มองเห็นภาพของโลกได้อย่างชัดเจน เนื่องจากโลกมีพ้ืนที่
กว้างขวาง ทำให้มีความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแต่ละ
บริเวณ การทำความเข้าใจจึงต้องใช้เครื่องมือช่วย 
คำถาม เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง 

 แนวคำตอบ แผนที่ ดาวเทียม เข็มทิศ GPS ลูกโลก 
1.3 นักเรียนชมวิดิโอเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ดาวเทียม GPS 

 
ที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=5alIdOPqIGE แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ ดังน ี้ 
คำถาม เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร 
แนวคำตอบ สิ่งที่ใช้รวบรวมบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทำให้เข้าใจปรากฎการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คำถาม เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้แก่อะไรบ้าง 
แนวคำตอบ แผนที่, ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพถ่ายทางดาวเทียม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)  

1.4 นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ผ่านเว็บไซต์ Blooket เพ่ือตรวจสอบความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอ 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) 
2.1 นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาความรู้จากใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 
2.3 นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ โดยระบุพิกัดของประเทศท่ีมีการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนผ่าน Application Earth  
2.4 ครูตั้งประเด็นคำถามเก่ียวกับปัญหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาต ่อไป 
 คำถาม นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 แนวคำตอบ เพศ, ความเชื่อ, ภาษา และวัฒนธรรม เป็นต้น 
  

ชั่วโมงที่ 2-3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 Human Rights Violations 

2.5 นักเรียนและครูร่วมกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน แล้วเปรียบเทียบ 
ความเหมือนและความแตกต่าง 

https://www.youtube.com/watch?v=5alIdOPqIGE
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2.6 นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

แนวคำตอบ วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ได้แก่  
1. วัฒนธรรมด้านภาษา  
2. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการปลุกกระแสชาตินิยม  
3. วัฒนธรรมด้านศาสนา  
4. วัฒนธรรมด้านความเชื่อและทัศนคติเชิงลบ 
5. วัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 

2.7 นักเรียนตอบคำถามในประเด็นที่ว่า ความเข้าใจผิดเหล่านี้ส่งผลให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบอย่างไร 
ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชาตินิยม เช่น การเหยียดผิวสีของคนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้
เกิดการประท้วง อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง 

2.8 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน จำนวน 5 กลุ่ม  
2.9 นักเรียนร่วมกันศึกษาบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

จากใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง Human Rights Violations โดยมีบทความทั้งหมด 5 เรื่อง  
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับบทความท่ีแตกต่างกัน 

• บทความที่ 1 เรื่อง Mahatma Gandhi 

• บทความที่ 2 เรื่อง Speaking Up for Earth 

• บทความที่ 3 เรื่อง Consequences of China’s one-child policy 

• บทความที่ 4 เรื่อง A Symbol of Peace 

• บทความที่ 5 เรื่อง Women's Suffrage 
2.10 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทความที่ได้รับ โดยมีหัวข้อในการวิเคราะห์ตามใบกิจกรรมที่ 2  

เรื่อง Human Rights Violations คือ ปัญหา/สาเหตุและผลกระทบจากบทความที่ศึกษา 
(เขียนคำตอบเป็นภาษาอังกฤษสั้น ๆ), คำศัพท์จากบทความ และทำลงใน Application Pages 

2.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเคราะห์จากบทความท่ีกลุ่มตนเองได้รับ 
(นำเสนอเป็นภาษาไทย) 

2.12 น ักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดจากการนำเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 

ชั่วโมงที่ 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

2.13 ครูเชื่อมโยงปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าสู่เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 
 คำถาม จากปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม นักเรียนมีส่วนทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ และ 

มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
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 แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
2.14 นักเรียนร่วมกันออกความคิดผ่าน Application Mentimeter โดยมีประเด็นคำถาม คือ  

บทบาทหน้าที่ของนักเรียนมีอะไรบ้าง 
แนวคำตอบ เคารพกฎกติกาของสังคม, ปฏิบัติตามกฎหมาย, ใฝ่เรียนรู้, มีความซื่อสัตย์, 
มีระเบียบวินัย, มีคุณธรรมจริยธรรม, มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม, รักษาสาธารณสมบัติ, 
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของไทย, เคารพสิทธิและเสรีภาพ 
ของตนเองและผู้อื่น 

2.15 นักเรียนรับชมวิดีโอเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

 
ที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=xkbiwL3FU04 

2.16 นักเรียนร่วมกันศึกษาบทความภาษาไทยจากใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและ 
เยาวชน 

2.17 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทความที่ได้รับ        
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

3.1 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง สิทธิและหน้าที่ของเยาวชน จากบทความ 
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะอะไร ผ่าน Jamboard 

3.2 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย โดยนำความเห็นที่ต่างกันของนักเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือกระตุ้น 
ให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างทางความคิด 
แนวทางการสรุป นักเรียนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ 
จะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นกัน เพราะฉะนั้นสังคมจึงมีกฎหมายเพ่ือเป็นกรอบ 
ให้เสรีภาพอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข **แนวทางการสรุป  
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้องเรียน** 

 
ชั่วโมงที่ 5  

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 4 อคติทางความคิด 

4.1 ครูนำข่าว “บูลลี่ในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องเล็ก” มาร่วมกันแสดงความเห็นถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหา  
และการปฏิบัติตัวเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานี้ 

https://www.youtube.com/watch?v=xkbiwL3FU04
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 เนื้อหาเพิ่มเติม https://www.thairath.co.th/news/society/1729051 
 
4.2 ครูยกตัวอย่างเรื่อง การบูลลี่ เพื่อนำเข้าสู่การวิเคราะห์ตนเองในกิจกรรมที่ 4 

เรื่อง อคติทางความคิด โดยมีประเด็นคำถาม ดังนี้ 
คำถาม เมื่อเราพูดถึงการบูลลี่ นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง 
แนวคำตอบ คำพูดเหยียดหยาม กิริยาท่าทางท่ีแสดงถึงการดูถูก 
คำถาม นักเรียนเคยถูกบูลลี่บ้างหรือเปล่า 
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
คำถาม นักเรียนเคยเผลอบูลลี่คนอื่นบ้างหรือไม่ 
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
คำถาม ส่วนใหญ่เรามักบูลลี่กันในเรื่องอะไรบ้าง 
แนวคำตอบ การแต่งตัว, สีผวิ, รูปร่างหน้าตา, ผลการเรียน, นิสัยบางอย่าง, รสนิยมที่ไม่ตรงกัน 

      4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจเรื่อง อคติทางความคิด โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับ 3 Fallacy  
 ที่แตกต่างกัน จากนั้นบันทึกความรู้ที่ได้ลงในใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง อคติทางความคิด 

4.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ 3 Fallacy ที่กลุ่มตนเองได้รับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอ่ืน 
 ผ่าน Google Slides จากนัน้แต่ละกลุ่มศึกษา Fallacy ทั้งหมด ใช้เวลา 10 นาที 

4.5 นักเรียนแต่ละคนทำใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง Fallacy ของฉัน  
 

 
 

https://www.thairath.co.th/news/society/1729051
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ชั่วโมงที่ 6 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 5 สร้างคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ และเสรีภาพของผู้อ่ืน เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้น่าอยู่ 

5.1 นักเรียนร่วมกันตอบคำถามความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนเรื่อง สิทธิและเสรีภาพ 
ผ่าน Application Quizizz 

5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียน 1 คำ มาสร้างคลิปวิดีโอ 
รณรงค์ให้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิ และเสรีภาพของผู้อ่ืนเพ่ือสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ 
ความยาวไม่เกิน 1 นาท ี ผ่าน Application iMovie 

5.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคลิปวิดีโอ 
  

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 
2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 
3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง Human Rights Violations 
4. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 
5. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง อคติทางความคิด 
6. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง Fallacy ของฉัน 
7. ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่อง สร้างคลิปวิดีโอเพ่ือรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น 

เพ่ือสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ 
7. วิดีโอ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ดาวเทียม GPS 

ที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=5alIdOPqIGE 
8. วิดีโอ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนนน 

ที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=xkbiwL3FU04 
9. ข่าว “บูลลี่ในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องเล็ก”  
 ที่มาจาก https://www.thairath.co.th/news/society/1729051 
10. Apple Tools  

- Safari 
- Google Earth 
- Pages 
- iMovie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkbiwL3FU04
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การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. อ่านและระบุพิกัดภูมิศาสตร์บนแผนที่
จากการใช้ Google Earth (K)  

แบบประเมินใบกิจกรรมที ่1 
เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2. เข ียนสร ุปใจความสำคัญเกี ่ยวกับ
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน จากการวิเคราะห์ปัญหา/
สาเหตุ และผลกระทบจากเหตุการณ์ 
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ (K, P)  

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง Human Rights Violations 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

3. อธิบาย วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย และ
ผลกระทบท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับส ิทธ ิและ
เสรีภาพของเยาวชน เพื่อสร้างข้อคิดเห็น
ของตนเองในการสื่อสารได้สมเหตุสมผล 
มีความเป็นกลาง ตามกฎหมายได้ (K, P) 

แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3 
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและ
เยาวชน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

4. วิเคราะห์ และสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับ
อคติทางความคิด จากการทำงานร่วมกับ
เพ่ือน เพ่ือเข้าใจ ปรับปรุงและปฏิบัติตน 
ตามหน ้าท ี ่ ของการเป ็นพลเม ืองดี  
มีค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยอย่างมีความสุข โดยสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (K, P และ A) 

- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 4 
เรื่อง อคติทางความคิด 
- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 5 
เรื่อง Fallacy ของฉัน 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
หรือระดับคุณภาพ 2 

ขึ้นไป 

5. สร้างคำอธิบายร่วมกับเพ่ือนในกลุ่ม 
เพ่ือกระตุ้นการตระหนักถึงสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อ่ืน ในการสร้างสังคมท่ีน่า
อยู่ และสามารถสื่อสารได้อย่าง
สมเหตุสมผล มีความเป็นกลาง ตาม
กฎหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ (K, P 
และ A) 

- แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 6 
เรื่อง สร้างคลิปวิดีโอเพ่ือรณรงค์ให้
เกิดการตระหนักถึงสิทธิ และ
เสรีภาพของผู้อ่ืนเพ่ือสร้างสังคมไทย
ให้น่าอยู่ 
- แบบประเมินการสร้างคลิปวิดีโอ 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
หรือระดับคุณภาพ 2 

ขึ้นไป 
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ใบความรู้ที่ 1 

เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับตำแหน่ง 

ทำเล ที่ตั้ง การกระจาย ขอบเขต ความหนาแน่น และปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมายถึง ค่าพิกัดของจุด ที่เกิดจากการลากเส้นเมริเดียนกับเส้นขนานละติจูดมาตัดกัน จะ

ได้ค่า "ละติจูด" และ "ลองจิจูด" 

 
ละติจูด (latitude) 

คือ ค่าระยะเชิงมุมที่นับจากจุดศูนย์กลางของโลกบนระนาบเส้นศูนย์ (0 องศา) ไปตามเส้นเมริเดียนที่

ผ่านจุดพิจารณา จนถึงจุดที่เส้นขนานละติจูดผ่านจุดพิจารณานั้น มีค่าเป็น องศาลิปดา และพิลิปดาสูงสุดที่ข้ัว

โลกทั้งสอง (90 องศา) 

▪ เมื่อลากเส้นต่อเชื่อมจุดตามค่าองศารอบโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก จะเป็นเส้นขนานหรือ

เส้นขนานละติจูด (parallel of latitude) 
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▪ นับไปทางซีกโลกเหนือ ใช้อักษร N กำกับ ถ้านับไปทางซีกโลกใต้ ใช้อักษร S กำกับ 

ลองจิจูด (longitude) 

คือ ค่าระยะเชิงมุมที่นับจากจุดศูนย์กลางของโลกบนระนาบเส้นเมริเดียนแรก (0 องศา) ไปตามเส้น

ศูนย์สูตรที่ผ่านจุดพิจารณา จนถึงจุดที่เส้นขนานละติจูดผ่านจุดพิจารณานั้น มีค่าเป็น องศาลิปดา และพิลิปดา

ไปสุดที่เส้นวันที่ (180 องศา) 

▪ เมื่อลากเส้นต่อเชื่อมจุดตามค่าองศาจากข้ัวโลกทั้งทิศเหนือและทิศใต้ จะเป็นเส้นเมริเดียน 

(meridian) 

▪ นับไปทางซีกโลกตะวันออก ใช้อักษร E กำกับ ถ้านับไปทางซีกโลกตะวันตก ใช้อักษร W กำกับ 

 
สิ่งที่นักเรียนควรรู้ 

1. เส้นเมริเดียน หรือเส้นแวง เป็นเส้นสมมติที่ลากเชื่อมข้ัวโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นครึ่งวงกลม โดย

ผ่านค่าของมุมลองจิจูดเดียวกัน  เมื่อมีการอ้างอิงในแผนที่เส้นเมริเดียนใช้ในการคำนวณเวลาและ

กำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ 

2. เส้นขนาน หรือเส้นรุ้ง เป็นเส้นสมมติที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือ 90 องศา และทางใต้ 

90 องศา โดยลากผ่านค่าของมุมละติจูดเดียวกันไปรอบโลก เมื่อมีการอ้างอิงในแผนที่ เส้นขนานใช้ใน

การวิเคราะห์เขตอากาศของโลกและกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ 

ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

มีหน่วยวัดเป็นค่า องศา ลิปดา ฟิลิปดา 
สัญลักษณ์ (๐) (’) (”) 

1 องศา = 60 ลิปดา    1 ลิปดา = 60 ฟิลิปดา 

1 ฟิลิปดา ขององศาลองจิจดู = 30.07 เมตร 1 ฟิลิปดา ขององศาละติจดู = 30.73 เมตร 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 

เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเหตุการณ ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้พร้อมระบ ุสถานทีเ่กิดเหตุการณ์ 

และพิกัดภูมิศาสตร์ นำหมายเลขเหตุการณ์ในแต่ละข้อที่ได้ไประบุพิกัดภูมิศาสตร์บนภาพที่กำหนด 

 
 

1. เหตุการณ์ : Mahatma Gandhi   2. เหตุการณ์ : Speaking Up for Earth 

- สถานทีเ่กิดเหตุการณ์……………………………………          - สถานทีเ่กิดเหตกุารณ…์………………………………… 

- พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…….          - พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…….

   

3. เหตุการณ์ : Consequences of China’s one-child policy 

- สถานที่เกิดเหตุการณ์…………………………………… 

- พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........……. 

 

4. เหตุการณ์ : A Symbol of Peace   5. เหตุการณ ์: Women's Suffrage 

- สถานที่เกิดเหตุการณ์……………………………………   - สถานที่เกิดเหตุการณ์………………………………… 

- พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…….  - พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…… 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 

เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเหตุการณ ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้พร้อมระบ ุสถานทีเ่กิดเหตุการณ์ 

และพิกัดภูมิศาสตร์ นำหมายเลขเหตุการณ์ในแต่ละข้อที่ได้ไประบุพิกัดภูมิศาสตร์บนภาพที่กำหนด 

 
 

1. เหตุการณ์ : Mahatma Gandhi   2. เหตุการณ์ : Speaking Up for Earth 

- สถานทีเ่กิดเหตุการณ์……………………………………          - สถานทีเ่กิดเหตกุารณ…์………………………………… 

- พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…….          - พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…….

   

3. เหตุการณ์ : Consequences of China’s one-child policy 

- สถานที่เกิดเหตุการณ์…………………………………… 

- พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........……. 

 

4. เหตุการณ์ : A Symbol of Peace   5. เหตุการณ ์: Women's Suffrage 

- สถานที่เกิดเหตุการณ์……………………………………   - สถานที่เกิดเหตุการณ์………………………………… 

- พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…….  - พิกัดภูมิศาสตร์……………………………….........…… 

ประเทศอินเดีย นิวยอร์ก 

ประเทศจีน 

ประเทศยูเครน ประเทศสหัฐเอมริกา 

20o59’16” N 82o95’09” E 40o41’50” N 73o58’46” W 

35o46’49” N 104o08’14” E 

48o20’09” N 31o10’43” E 37o36’00” N 95o39’53” E 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรมที่ 1 

เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

- สถานที่เกิดเหตุการณ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ตอบถูกต้องตามแนวคำตอบ 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

- พิกัดภูมิศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ตอบถูกต้องตามแนวคำตอบ 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 
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ใบกิจกรรมท่ี 2  

เรื่อง  Human Rights Violations  

ตอนที่ 1  

คำสั่ง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบทความที่กลุ่มตนเองได้รับ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์บทความโดยมี

หัวข้อดังต่อไปนี้ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษสั้น ๆ) 

1. ชื่อบทความ 

2. ปัญหา/สาเหตุ 

3. ผลกระทบจากบทความที่ศึกษา 

 
ตอนที่ 2  

      คำสั่ง ให้นักเรียนบันทึกคำศัพท์ (คำศัพท์ยาก) ที่พบในบทความพร้อมระบุคำแปล 
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1. Article title 
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2. Problem/Cause 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................. 
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................................................................................................................................................................ 

3. The impact of the article 
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................  
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Article 1 

Mahatma Gandhi 

            Throughout history, most national heroes have been warriors, but Gandhi ended British rule over 
his native India without striking a single blow. A frail man, he devoted his life to peace and brotherhood in 
order to achieve social and political progress. He fought for freedom by adopting peace and non-violence.  
            Gandhi was married to KastubaGandhu at the age of 13. When he was 19, he defied custom by 
going abroad to study. He studied law at University College in London. In 1891, he returned to India. 
Unsuccessful in Bombay, he went to South Africa in 1893. He suffered through discrimination against black 
people in Africa. After 21 years of practicing law in South Africa, he returned to India. 
           In India, British company was ruling and the condition of Indians was worse than ever. Gandhi tried 
to unite all the farmers, peasants, and laborers to fight against the excessive land tax and discrimination. 
He also led campaigns for reducing poverty, women’s rights, ending untouchability, and achieving complete 
freedom (self-rule) or Purna Swaraj. He also worked to reconcile all classes and religious sects, especially 
Hindus and Muslims.  
          In 1920, Gandhi launched a noncooperation campaign against Britain, urging Indians to spin their 
own cotton and to boycott British goods, courts, and government. This led to his imprisonment from 1922 
to 1924. In 1930, in protest of a salt tax, Gandhi led thousands of Indians on a 200-mile (320-kilometer) 
march to the sea to collect their own salt. Again, he was jailed. Gradually he became convinced that India 
would receive no real freedom as long as it remained in the British Empire.  
           Early in World War II he demanded immediate independence as India’s price for aiding Britain in 
the war. He was imprisoned for the third time, from 1942 to 1944. Gandhi’s victory came in 1947 when 
India won independence. The subcontinent split into two countries (India and Pakistan) and brought Hindu-
Muslim riots. Again, Gandhi turned to nonviolence, fasting until Delhi rioters pledged peace to him. On Jan. 
30, 1948, while on his way to prayer in Delhi, Gandhi was killed by a Hindu who had been maddened by 
the Mahatma’s efforts to reconcile Hindus and Muslims. Later, India celebrates Martyr’s day every year on 
January 30. They pay their tribute to Gandhi, the Father of the Nation, on his death anniversary to honor 
his contribution to India’s freedom struggle through non-violent methods. 

      ที่มา: https://learnenglishgrammar.in/paragraph-on-mahatma-gandhi/?fbclid=IwAR0MXfUATeuVun65 

8TFbvTx_qIFGXvy3p3Eb4Ald8WuqTEiCrazeROJ1qg 
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Article 2 

Speaking Up for Earth 

            Greta Thunberg is an environmental activist. She was born in Stockholm, Sweden, in 2003. Greta 
first learned about climate change in elementary school. She saw a video that showed extreme weather 
and flooding. Her teacher explained that these were because of climate change. This made Greta worried. 
The more she learned, the more baffled she became as to why so little was being done about it. 
             In August 2018, Greta Thunberg skipped school. She sat outside one of Sweden’s main 
government buildings with a sign. It read “School Strike for Climate,” in Swedish. Greta was protesting. She 
was speaking out for the future of the planet. She was doing it alone. Greta’s strike was picked up by the 
Swedish media, and the word started to spread. Soon enough, tens of thousands of students from around 
the world joined her #FridaysforFuture strikes – skipping school on Fridays to protest against climate 
change. 
             In March 2019, climate campaigners across the world, and inspired by Greta, came together to 
co-ordinate the first Global Strike for Climate. It was huge – over 1.6 million people from 125 countries 
took part! There are further global strikes planned in the future. 
Since her strike began, Greta’s life has become a whirlwind! She has given rousing speeches to politicians, 
to the EU parliament, the UK parliament, to protesters and more. She has appeared in documentaries and 
had loads of books and articles written about her. She has even been nominated for a Nobel Peace Prize!  
             In August 2019, Greta travelled on a wind and solar-powered boat from Plymouth, UK, to New 
York, USA – the journey took 15 days! Greta will be at the United Nations Climate Action Summit in New 
York, where she will demand action from world leaders. Greta asked the leaders to focus on science. 
Scientists have been warning about climate change for many years. Greta is angry that people in power 
have not taken action. “How dare you?” she said in her speech. 
              Greta has inspired millions of people to speak out. There have been climate marches in countries 
all over the world. People carry signs. They wave flags. They raise their voices in chants. People do this to 
raise awareness about climate change. What actions can you take to help the environment? 
 

      ที่มา: https://www.timeforkids.com/g2/speaking-up-earth-2/?rl=en-

560&fbclid=IwAR2NX1NDKpg81xAOLP1cSY5glw5OMIdnrvyW17VJyj8PGsrKeOz4WObuWOE 
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Article 3 

Consequences of China’s one-child policy 
            The one-child policy was a rule implemented by the Chinese government mandating that the vast 
majority of couples in the country could only have one child. This was intended to cut the social, 
economic, and environmental problems associated with the country's rapidly growing population. The rule 
was introduced in 1979 and phased out in 2015. 
            The one-child policy produced consequences beyond the goal of reducing population growth. 
Most notably, the country’s overall sex ratio became skewed toward males—roughly between 3 and 4 
percent more males than females. Traditionally, male children (especially firstborn) have been preferred—
particularly in rural areas—as sons inherit the family name and property and are responsible for the care 
of elderly parents. When most families were restricted to one child, having a girl became highly undesirable, 
resulting in a rise in abortions of female fetuses , increases in the number of female children who were 
placed in orphanages or were abandoned, and even infanticide of baby girls. Over time, the gap widened 
between the number of males and females and, as those children came of age, it led to a situation in 
which there were fewer females available for marriage. 
             Another consequence of the policy was a growing proportion of elderly people, the result of the 
concurrent drop in children born and rise in longevity since 1980. That became a concern, as the great 
majority of senior citizens in China relied on their children for support after they retired, and there were 
fewer children to support them. 
              A third consequence was instances in which the births of subsequent children after the first went 
unreported or were hidden from authorities. Those children, most of whom were undocumented, faced 
hardships in obtaining education and employment. Although the number of such children is not known, 
estimates have ranged from the hundreds of thousands to several millions. 
              Sporadic efforts were made to modify the one-child policy. In addition to earlier exceptions such 
as for minority peoples or for those whose firstborn was handicapped, those measures included allowing 
rural families in some areas to have two or even three children and permitting parents whose firstborn was 
a girl or who both were only children to have a second child.  
                Chinese officials announced that the one-child policy was ending in 2015. Beginning in early 
2016, all families would be allowed to have two children, but that change did not lead to a sustained 
increase in birth rates. Couples hesitated to have a second child for reasons such as concerns about being 
able to afford another child, the lack of available childcare, and worries about how having another child 
would affect their careers, especially for mothers. 

 

 
      ท่ีมา: https://www.investopedia.com/terms/o/one-child-policy.asp 
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Article 4  

A Symbol of Peace 

           On February 24 2022, Russian forces launched an attack on Ukraine. The next day, Russian troops 
reached the edge of the country’s capital, Kyiv. The move came after weeks of Russian troop buildup 
along Ukraine’s borders. Volodymyr Zelenskyy is Ukraine’s president. He has called on world leaders to 
provide military assistance and sanctions against Russia. A sanction is a punishment, often one designed 
to hurt a country economically. 
          Large anti-war protests have taken place in cities around the world, including in Russia. Thousands 
of Russians have taken to the streets to protest their country’s decision to invade Ukraine. On February 
24 alone, more than 1,700 people across 53 Russian cities were detained by authorities. Displaying 
sunflowers is one of the many ways the world has shown solidarity with the Ukrainian people. 
Globally, awareness of the association between sunflowers and Ukraine has grown. The flower has come 
to be seen as a symbol of resistance. Since the invasion began, on February 24, Ukrainians have fought 
back against the Russian army. And many countries have sent military aid to help Ukraine fight the war. 
Displaying the sunflower has become a way of saying the world must continue to exhibit the courage 
that Ukrainians have shown. 
         Sunflowers have a long history in Ukraine. They are called soniashnyky in Ukrainian. They have 
been grown in the country since the mid–18th century, according to the 1993 Encyclopedia of Ukraine. 
The flower’s seeds are a popular snack. The sunflower also helps fuel the country’s economy. Ukraine 
and Russia supply up to 80% of the world’s sunflower-oil exports. “The ubiquitous presence of the 
sunflower in the villages and countryside of Ukraine has made it an unofficial national symbol,” the 
encyclopedia says. 
         Throughout Ukraine’s history, the sunflower has been used as a symbol of peace. In June 1996, 
defense ministers from Ukraine, Russia, and the United States met at a missile base in southern Ukraine. 
They went to celebrate Ukraine giving up its nuclear weapons. During a ceremony, they planted 
sunflowers. 
         More than 25 years later, Russia and Ukraine are at war. However, the meaning of sunflowers as 
symbols of peace has not changed. Sunflowers continue to crop up around the world. They are a call for 
leaders to plant the seeds again for a more peaceful future. 

ที่มา: https://www.timeforkids.com/g56/war-in-ukraine-2/?rl=en-

880&fbclid=IwAR2qPo_Ogf3HxuLH7sRu5iVYNx1WL7pA6MyH2pr0_D88neO4GWtA2YKyw0k 

 

 

https://www.timeforkids.com/g56/war-in-ukraine-2/?rl=en-
https://www.timeforkids.com/g56/war-in-ukraine-2/?rl=en-
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Article 5 

Women's Suffrage 

         Women's suffrage is the right of women to vote and to hold an elected office. Gaining equal rights 
for women including the right to vote in the United States was a long and slow process. The first real fight 
for women's suffrage came out of the antislavery movement by the abolitionists in 1840s and 50s. These 
people felt that not only should slavery come to an end, but that all people should be treated equal 
regardless of race or gender. 

The first women's rights convention was held in Seneca Falls, New York in 1848. Around 300 
people attended the meeting which was led by Lucretia Mott and Elizabeth Cady Stanton. The main 
outcome of the meeting was the "Declaration of Sentiments", a document similar to the Declaration of 
Independence. It stated that women should have equal rights to men including the right to vote. 

Two groups were formed to support the movement of women’s suffrage. The National Women's 
Suffrage Association was created in 1869 by women leaders Susan B. Anthony and Elizabeth Cady 
Stanton. The other was the American Woman Suffrage Association founded in 1869 by Lucy Stone, Julia 
Ward Howe, and Henry Blackwell. In 1894, the two groups merged under the leadership of Susan B. 
Anthony and became the National American Woman Suffrage Association. Their main goal was to get the 
19th amendment passed. 

Although women did not have the right to vote from the federal government, they began to 
make progress in certain states and territories. In 1893, Colorado became the first state to adopt an 
amendment that granted women voting rights. Soon other western states followed including Utah and 
Idaho in 1896 and Washington State in 1910. More and more states began to make amendments to their 
constitution and the momentum for the passage of the 19th amendment grew in the early 1900s. 

In 1917, the National Women's Party was formed to help fight for women's rights. Leaders such as 
Alice Paul and Lucy Burns organized protests in Washington. At the time, President Woodrow Wilson was 
against the 19th amendment. Alice Paul was arrested and sent to jail where she held a hunger strike. In 
1918, President Wilson changed his mind and decided to support the amendment and on August 26, 
1920 the 19th Amendment was signed into law. 
 

ทีม่า: 

https://www.ducksters.com/history/civil_rights/womens_suffrage.php?fbclid=IwAR1ICVfnKFP5rcVEr4NUgWO6KMFk_vZjTDLoD

byB6RZiZmQjV4lDzMg8CC8
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Mahatma Gandhi 

 

India was governed by British. British implemented several rules to make 

Indians’ lives difficult. Gandhi fought to free India by adopting peace and non-

violence. He created several campaigns and inspired others to resist British’s 

government. 

 

 
With continuing effort of Gandhi to use peace and non-violence, India 

successfully declared independence from British. This relentlessly effort caused 

him to be jailed several times. He was even killed by a Hindu who was angry 

with his attempt to settle down Hindus and Muslims. India celebrates Martyr’s 

day every year on January 30 to honor Gandhi’s death anniversary. 
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Speaking Up for Earth 

 

Greta Thunberg learned about climate change since she was in 

elementary school. The more she learned, the more frustrated she became. She 

thought there was little action to stop climate change.  

 

 Greta has spoken out for climate change She first started the protest 

alone by skipping school with a sign “School Strike for Climate”. Then, students 

around the world skipped school on Fridays to protest against climate change. In 

2019, the first Global Strike for Climate influenced by Greta’s action took place. 

Greta still continued making her voice heard by travelling on a wind and solar-

powered boat from Plymouth, UK, to New York, USA to demand leaders to focus 

on taking measures on climate change. Greta has inspired millions of people to 

raise an awareness on climate change. 
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Consequences of China’s one-child policy. 

 

Chinese government implemented a policy to stop rapidly growing 

population from 1979 to 2015. It was called one-child policy in which a couple 

could only have one child.  

 

 There were consequences from the policy. First, the overall sex ratio in 

China was imbalanced. Male population was over female approximately 3 or 4 

percent. Abortion and sex discrimination happened. Male were more favorable 

because sons inherit the family name and property and are responsible for the 

care of elderly parents. Second, the policy cause the decrease in the number of 

birth rate. The elderly would not have children to take care of them when they 

were retired. Last, a number of subsequent children were not reported to 

authorities. These undocumented children would face a major problem in 

education and employment.  

 

 

https://www.britannica.com/topic/surname
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A symbol of peace 

Russia made war with Ukraine on February 24. A majority of people 

around the world made a protest against this war. 

 

 

Several countries sent military and imposed sanction to support Ukraine. 
A lot of people around the world including the Russians disagreed with the war. 
The Russians made protests and arrested by Russian authorities. Also, showing 
sunflowers is known as a sign to support Ukrainian people. The display of 
sunflowers raised a global awareness and has become a symbol of resistance.  
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Women’s suffrage 

Women in the U.S. did not gain the right to vote. The movement to call 

for women’s suffrage began after the end of slavery. People believed that every 

person should be treated equally no matter which race or gender he/she 

belonged to. 

 

 
The National Women’s Suffrage Association and the American Women 

Suffrage Association were founded. The two organizations were eventually merged 
to be the National American Woman Suffrage Association to support the 
movement of women voting rights. Some cities or states made an amendment to 
endorse women’s suffrage. Finally, the 19th Amendment was legally signed to 
guarantee American women the right to vote. 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรมที่ 2  

เรื่อง Human Rights Violations  

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ข้อที่ 1 Article title 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ตอบถูกต้อง ครบถ้วน 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

ข้อที่ 2 Problem/Cause 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ตอบถูกต้อง ได้ใจความต่อเนื่อง 2 
ตอบถูกต้องได้บ้างบางส่วน 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

ข้อที่ 3 The impact of the articles 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ตอบถูกต้อง ได้ใจความต่อเนื่อง 2 
ตอบถูกต้องได้บ้างบางส่วน 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

ตอนที่ 2 Difficult words 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
เขียนคำศัพท์สอดคล้องกับบทความและแปลความหมายถูกต้องมากกว่า 10 ขึ้นไป  5 
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เขียนคำศัพท์สอดคล้องกับบทความและแปลความหมายถูกต้อง 8 คำ 4 
เขียนคำศัพท์สอดคล้องกับบทความและแปลความหมายถูกต้อง 6 คำ 3 
เขียนคำศัพท์สอดคล้องกับบทความและแปลความหมายถูกต้อง 4 คำ 2 
เขียนคำศัพท์สอดคล้องกับบทความและแปลความหมายถูกต้อง 2 คำ 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 
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ใบกิจกรรมท่ี 3  

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาบทความต่อไปนี้และวิเคราะห์บทความเพ่ือตอบคำถาม 

 

ทำไมต้องใส่ชุดนักเรียน? 
        คำถามที่กลายมาเป็นประเด็นร้อนในรอบวันที่ผ่านมา หลังจากนักเรียนในหลายโรงเรียนทั่วประเทศ
ชวนกันแต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียน ภายใต้ธีม ‘1ธันวาบอกลาเครื่องแบบ’ เพื่อเป็นการตั้งคำถามถึงการ
บังคับใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน 
        แน่นอนว่า การลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเป็น มักมาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย
ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ ด้วยมุมมองและวิธีคิดท่ีแตกต่างกันออกไป 
        The MATTER ลองสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มที่สนับสนุนให้นักเรียนยังคงแต่งชุดนักเรียน  แล้ว
นำไปพูดคุยกับตัวแทนต่าง ๆ ได้แก่ 

– ขวัญข้าว ตัวแทนนักเรียนจากภาคีนักเรียน KKC 
– พลอย ตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลว 
– นิ้ง ตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลว 
– ครูทิว-ธนวรรธน์ สุวรรณปาล จากกลุ่มครูขอสอน 

โดยให้พวกเขาแสดงความเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ชุดนักเรียนลดความเหลื่อมล้ำ? 
       ขวัญข้าวกล่าวว่า ต่อให้เราใส่ชุดนักเรียน เราก็วัดความเหลื่อมล้ำได้จากอย่างอื่นเหมือนกัน เช่น 
นาฬิกา หรือการมาโรงเรียนด้วยรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ โดยตัวเขาตั้งคำถามกลับว่า ชุดนักเรียนเป็นสิ่ง
ที่ปกปิดความเหลื่อมล้ำของนักเรียน หรือว่าเป็นสิ่งที่ปกปิดความผิดพลาดของภาครัฐที่ทำให้คนเหลื่อมล้ำ
กันแน ่
        ขณะที่ นิ้งมองว่า การบังคับให้เด็กใส่ชุดนักเรียนเป็นการซุกปัญหาความเหลื่อมล้ำเอาไว้  ไม่ได้เป็น
การมองหาทางแก้ไขที่แท้จริง เช่นเดียวกับ ครูทิวที่ย้อนถามกลับไปว่า ชุดนักเรียนมันทำให้ใครมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้นเหรอ ทั้งยังบอกว่า เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละที่ก็แสดงความเหลื่อมล้ำ ทั้ง
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนวัด ที่มีเครื่องแบบแตกต่างกัน 
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         นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุว่า ครัวเรือน 10% ที่ยากจนที่สุด มีภาระค่าเครื่องแบบ
นักเรียนถึง 14.6% ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมด ในขณะที่ครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% ของประเทศ มี
ภาระค่าเครื่องแบบเพียง 4.3% ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งแปลว่า คนจนต้องควักเงินในสัดส่วน
ที่มากกว่าคนรวยเพื่อจ่ายให้กับค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 
ชุดนักเรียนช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย? 
         เสื้อนักเรียน กางเกงนักเรียน รองเท้านักเรียน อาจจะมีราคาอยู่ที่หลักร้อย แต่หากนักเรียนต้องใส่ให้
ครบชุด ราคาเหล่านั้นก็รวมกันไปถึงหลักพันบาท โดยนิ้งเล่าว่า เครื่องแบบนักเรียนมีราคาประมาณ 700-
1,500 บาท และใช้ได้แค่ 2-3 ปีก็ต้องเปลี่ยน เพราะแต่ละช่วงชั้นก็มีเครื่องแบบที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง 
เด็กบางคนที่เติบโตขึ้นจนไม่สามารถใส่เสื้อผ้าแบบเดิมได้ ก็ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
         นอกจากนี้ นิ้งยังมองว่า ชุดนักเรียนเป็น fast fashion รูปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
และไม่ได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริง ตรงข้ามกับชุดไปรเวทใส่ได้นานหลายปีกว่า และยังใส่ไปนอก
โรงเรียนได้ด้วย ถือว่ามีโอกาสใช้งานที่หลากหลายกว่า 
        ประเด็นนี้ พลอยเสริมว่า ชุดไปรเวทมีหลายราคา ซ่ึงแต่ละคนสามารถซ้ือได้ตามกำลังจ่ายของตนเอง 
และถ้าใครกลัวว่าเด็กๆ จะไปซื ้อชุดตามเพื ่อน เธอก็มองว่า นั ่นเป็นเรื ่องปัจเจก และเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความแตกต่างในสังคม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกว่าการบังคับ
ให้ทุกคนใส่ชุดนักเรียน 
 
ช่วยให้มีสมาธิกับการเรียน? 
        ขวัญข้าวยกผลวิจัยจากต่างประเทศที่สำรวจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับเครื่องแบบ
นักเรียน โดยผลวิจัยนั้นระบุว่า ผลการเรียนไม่ได้สัมพันธ์กับการใส่ชุดนักเรียนแต่อย่างใด ดังนั้น เขาจึงไม่
อยากให้คนที่สนับสนุนชุดเครื่องแบบ ยกเอาเหตุผลนี้มาอ้างโดยที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน 
         นอกจากนี้ ทั้งขวัญข้าวและครูทิว ต่างยกเรื่องการแต่งตัวไปเรียนพิเศษของเด็กๆ ที่ใส่ชุดไปรเวทกัน 
โดยทั้งคู่ระบุว่า เด็กๆ ก็สามารถเรียนหนังสือกันได้อย่างไม่มีปัญหา แม้จะไม่ใส่ชุดนักเรียน หรือหากมีเรื่อง
กวนใจทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ก็ไม่เก่ียวข้องกับชุดนักเรียนเช่นกัน 
          ตรงจุดนี้ นิ้งเสริมด้วยว่า ผลการเรียนของเด็กๆ จะดีได้นั้น ขึ้นอยู่กับหลักสูตร การสอนของครู 
บรรยากาศในห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนมากกว่าเครื่องแบบของนักเรียน 
 
ช่วยเสริมความเป็นวินัย? 
          ครูทิวตอบคำถามข้อนี้ว่า การใส่ชุดนักเรียน เป็นการตีกรอบด้วยการบังคับสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกาย
ของเด็ก และเป็นการฝึกให้เด็กทำตามสิ่งที่ถูกกำหนดไว้โดยไม่คัดค้านหรือตั้งคำถาม จึงถือเป็นการทำให้เด็ก
เชื่องมากขึ้น 
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         ซึ่งตรงจุดนี้ ทั้งขวัญข้าว นิ้ง และพลอย ต่างเห็นตรงกันว่า การฝึกฝนระเบียบวินัยนั้น ไม่ได้มาจาก
การบังคับแต่งชุดนักเรียน และเรื่องของความเป็นระเบียบวินัยนั้นสามารถสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ เช่น การ
ฝึกให้รู้จักเข้าแถว ทำตามกฎจราจร ซึ่งถือเป็นการสอนเชิงบวกมากกว่าด้วย 
 
ช่วยรักษาความปลอดภัย? 
       ขวัญข้าวยกตัวอย่างให้ฟังว่า เด็กใส่ชุดนักเรียนไปม็อบ แต่ก็โดนฉีดน้ำกลับมา ก็เป็นหลักฐานว่าชุด
นักเรียนไม่ได้จะช่วยคุ้มครองอะไรนักเรียนเลย เช่นเดียวกับพลอยกล่าวว่า ชุดนักเรียนไม่ใช่ชุดเกราะ และ
การคุกคาม การล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ ก็ยังเกิดขึ้นโดยที่เด็กยังใส่ชุดนักเรียน 
        นอกจากนี ้พลอยยังย้ำว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรได ้ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้น 
        ขณะที่ครูทิว เล่าว่า ชุดนักเรียนช่วยให้ครูกับโรงเรียนจัดการได้ง่าย เพราะทำให้รู้ว่าใครเป็นนักเรียน 
แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะอาจมีคนใส่ชุดนักเรียนเดินเข้ามาก็ได้ ทั้งยังยกตัวอย่างถึง
กรณีของพนักงานบางบริษัทที่ใส่ชุดไปรเวทไปทำงาน โดยมองว่า บริษัทก็มีวิธีจัดการให้รู้ว่าใครเป็นพนักงาน 
โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงเครื่องแบบใดๆ 
 
ดูสุภาพเรียบร้อย? 
           นิ้งมองถึงประเด็นนี้ว่า ต้องเป็นการสอนให้เด็กๆ เข้าใจถึงกาลเทศะในการแต่งกาย มากกว่าจะ
บังคับให้ทุกคนใส่ชุดแบบเดียวกัน จนไม่เข้าใจการแต่งกายในชีวิตจริง 
          เช่นเดียวกับครูทิว ที่เล่าว่า มีเด็กหลายคนที่เติบโตขึ้นมาโดยไม่ได้ค้นหารูปแบบการแต่งกายที่เข้า
กับตัวเอง ไม่รู้ว่าต้องแต่งแบบไหนถึงจะเหมาะสม เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้และลองผิดลองถูกมาก่อน จน
กลายมาเป็นปัญหาเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น และต้องออกมาเจอโลกการทำงานจริงๆ 
           นอกจากประเด็นที่เรารวบรวมมานี้ ยังมีอีกหลายข้อถกเถียงถึงการใส่เครื่องแบบนักเรียน โดยกลุ่ม
นักเรียนที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ก็มองว่า พวกเขาไม่ได้ต่อต้านการใส่ชุดนักเรียน เพียงแต่ต้องการให้เปิดเสรี
ให้กับการแต่งกายของเด็กๆ ให้พวกเขามีสิทธิเลือกที่จะแต่งตามความต้องการและเพศวิถีของตัวเอง และ
เป็นการตั้งคำถามกับกฎระเบียบที่ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนที่ดีพอเท่านั้น 
           ขณะที่ ครูทิวเล่าว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ นี่คือการท้าทายอำนาจ ท้าทายกฎระเบียบของโรงเรียนที่มีอยู่  
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การรุกล้ำทางกายภาพ เป็นการรุกล้ำทางความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรม ทั้งยังกล่าวว่า ถ้า
เกิดว่าโรงเรียนไม่ให้นักเรียนเข้าเรียน เพราะไม่ใส่ชุดนักเรียนมา ก็ต้องถามย้อนกลับว่า ประเด็นสำคัญของ
การเข้ารับการศึกษาคืออะไร เราอยากจะให้นักเรียนเรียน หรือแต่งชุดนักเรียนกันแน่? 
           “ถ้าสุดท้ายการใส่ชุดนักเรียนมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไร  กฎที่เคยมีอยู ่มันก็จะถูกลดทอน
ความสำคัญและความชอบธรรมลงไปเอง ด้วยคำถามที่นักเรียนตั้งกันขึ้นมา ปลายทางของสิ่งนี้อาจจะไป
เปลี่ยนแปลงหรือตั้งคำถามถึงกฎและอำนาจต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ชุดนักเรียน แต่เป็นหลายๆ อย่างที่ยังอยู่ใน
การศึกษา ที่ทำให้การพัฒนาการศึกษามันไม่ก้าวไปข้างหน้า” 

ที่มาจาก https://thematter.co/quick-/questions-student-uniform/129903   
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1. จากบทความข้างต้น เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

.................................................................. ..............................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

.............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ... 

 
2. ให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการใส่ชุดนักเรียน และการไม่ใส่ชุดนักเรียนใน

ประเด็นต่าง ๆ พร้อมระบุผลกระทบต่อตนเอง/ ผู้อื่น 

ประเด็น ข้อดี ข้อด้อย ผลกระทบ 
ต่อตนเอง/ ผู้อ่ืน 

1. ความเหลื่อมล้ำ 
 สนับสนุนการใส่
ชุดนักเรียน 
 ไม่สนับสนุนการ
ใส่ชุดนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

  

2.............................. 
.................................. 
 สนับสนุนการใส่
ชุดนักเรียน 
 ไม่สนับสนุนการ
ใส่ชุดนักเรียน 
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ประเด็น ข้อดี ข้อด้อย ผลกระทบ 
ต่อตนเอง/ ผู้อ่ืน 

3.............................. 
.................................. 
 สนับสนุนการใส่
ชุดนักเรียน 
 ไม่สนับสนุนการ
ใส่ชุดนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. เนื่องจากขณะนี้ มีทั้งนักเรียนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียน หากกลุ่มของ

นักเรียนกำลังหาเสียงในการเลือกตั้งเป็นสภานักเรียน นักเรียนจะข้ึนกล่าวปราศรัยหน้าเสาธงอย่างไร เกี่ยวกับ

การสนับสนุนการใส่ชุดนักเรียน หรือการไม่สนับสนุนการไม่ใส่ชุดนักเรียน ตามนโยบายการหาเสียงของกลุ่ม

ตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และสังคมอย่างไร (ความยาวประมาณ 10-15 บรรทัด) 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................... ........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................... ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................... ........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................... ...................................................................................................................  
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3  

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาบทความต่อไปนี้และวิเคราะห์บทความเพ่ือตอบคำถาม 

1. จากบทความข้างต้น เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................ ........................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

.................................................................................................................................... ............................

....................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

 
2. ให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการใส่ชุดนักเรียน และการไม่ใส่ชุดนักเรียนใน

ประเด็นต่าง ๆ พร้อมระบุผลกระทบต่อตนเอง/ ผู้อ่ืน 

ประเด็น ข้อดี ข้อด้อย ผลกระทบ 
ต่อตนเอง/ ผู้อ่ืน 

1. ความเหลื่อมล้ำ 
 สนับสนุนการใส่
ชุดนักเรียน 
 ไม่สนับสนุนการ
ใส่ชุดนักเรียน 
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ประเด็น ข้อดี ข้อด้อย ผลกระทบ 
ต่อตนเอง/ ผู้อ่ืน 

2.............................. 
.................................. 
 สนับสนุนการใส่
ชุดนักเรียน 
 ไม่สนับสนุนการ
ใส่ชุดนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

  

3.............................. 
.................................. 
 สนับสนุนการใส่
ชุดนักเรียน 
 ไม่สนับสนุนการ
ใส่ชุดนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. เนื่องจากขณะนี้ มีทั้งนักเรียนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียน หากกลุ่มของ

นักเรียนกำลังหาเสียงในการเลือกตั้งเป็นสภานักเรียน นักเรียนจะข้ึนกล่าวปราศรัยหน้าเสาธงอย่างไร เกี่ยวกับ

การสนับสนุนการใส่ชุดนักเรียน หรือการไม่สนับสนุนการไม่ใส่ชุดนักเรียน ตามนโยบายการหาเสียงของกลุ่ม

ตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และสังคมอย่างไร (ความยาวประมาณ 10-15 บรรทัด) 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรมที่ 3  

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

คะแนนเต็ม 9 คะแนน 

ข้อที่ 1 จากบทความข้างต้น เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนอย่างไร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ตอบถูกต้อง ตรงประเด็น สอดคล้องกับบทความ 3 
ตอบถูกต้องบางส่วน ตรงประเด็น  2 
ตอบถูกต้องบางส่วน 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

ข้อที่ 2 ให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการใส่ชุดนักเรียน และการไม่ใส่ชุดนักเรียนใน

ประเด็นต่าง ๆ พร้อมระบุผลกระทบต่อตนเอง/ ผู้อ่ืน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
สรุปประเด็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่ปราศจากอคติ ทั้งในส่วนของข้อดีและข้อด้อย โดย
คำนึงถึงผลกระทบของการแสดงความคิดเห็นต่อตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

3 

สรุปประเด็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่ปราศจากอคติได้บางส่วน โดยคำนึงถึงผลกระทบของ
การแสดงความคิดเห็นต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้บ้าง 

2 

สรุปประเด็นโดยมีเหตุผลสนับสนุน สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบได้
บางส่วน 

1 

ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 
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ข้อที่ 3 เนื่องจากขณะนี้ มีทั้งนักเรียนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียน หาก

กลุ่มของนักเรียนกำลังหาเสียงในการเลือกตั้งเป็นสภานักเรียน นักเรียนจะขึ้นกล่าวปราศรัยหน้าเสาธง

อย่างไร เกี่ยวกับการสนับสนุนการใส่ชุดนักเรียน หรือการไม่สนับสนุนการไม่ใส่ชุดนักเรียน  ตามนโยบาย

การหาเสียงของกลุ่มตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และสังคมอย่างไร (ความยาว

ประมาณ 10-15 บรรทัด) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
สรุปประเด็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่ปราศจากอคติ ประเมินคุณค่าโดยคำนึกถึงความจริง 
ความดี ความงาม สามารถใช้สื่ออย่างเหมาะสม ในการแสดงความคิดเห็นได้ตรง และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจสิทธิเสรีภาพของเยาวชน โดยคำนึกถึงสิทธิและประโยชน์
ของส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

3 

สรุปประเด็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่ปราศจากอคต ิประเมินคุณค่าโดยคำนึกถึงความจริง 
ความดี ความงาม สามารถใช้สื่ออย่างเหมาะสม ในการแสดงความคิดเห็นได้ตรง และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจสิทธิเสรีภาพของเยาวชน  

2 

สรุปประเด็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่ปราศจากอคติ ประเมินคุณค่าโดยคำนึกถึงความจริง 
ความดี ความงาม ได้บ้าง สามารถใช้สื่อได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง 

1 

ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน        เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ.... ..................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .......................................................................................... ............................. 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......... ................ 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................................. ......................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ............................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .................................................................................. ..................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ.... ..................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................. .......................................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .......................................................................... .............................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล        เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ .................................................................................. 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรียนดำเนินการ

อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

........................................................................................... ......................................................... .......................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................................................. 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

........................................................... ...................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 



147 
 

การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
1.  

 
 
 
 
 

 

  

2.  
 
 
 
 
 
 
 

  

3.  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน        เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ... ...................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .......................................................................................... ............................. 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................ ........................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................................. ......................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

กลุ่มที่ 2 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .................................................................................. ..................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ.... ..................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ................................................................... .................................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .......................................................................... .............................. 
............................................................. ............................................................................................. .................... 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล        เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ .................................................................................. 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรียนดำเนินการ

อย่างไร 

....................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................... ......................................................... .......................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................................... ........

.................................................................................................... .......................................................................... 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 
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- การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... ...................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
4.  

 
 
 
 
 
 

  

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................ ......................................................................................................................  

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน        เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ.... ..................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .......................................................................................... ............................. 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......... ................ 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................. ......................................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ............................................................... ......................................... 
........................................................ ................................................................................. ..................................... 
 

กลุ่มที่ 3 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ....... .................. 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .................................................................................. ..................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ............................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ.... ..................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .......................................................................... .............................. 
.............................................................................................. ................................................................................ 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล        เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ .................................................................................. 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรียนดำเนินการ

อย่างไร 

....................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................... ......................................................... .......................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

......................................................................................... ..................................................................................... 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

................................................................................................ ..............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 
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- การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

.............................................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ...........................................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 

................................................................................................................................... ........................................... 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
7.  

 
 
 
 
 
 
 

  

8.  
 
 
 
 
 
 
 

  

9.  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน  เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่ รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ... ...................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .................................................................................... ................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................ ........................................................ 
.............................................................................. ................................................................................................ 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......... ................ 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................................. ......................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ............................................................... ......................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
 

กลุ่มที่ 4 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ....... .................. 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .................................................................................. ..................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .................................................................................. ...................... 
...................................................................................................................................... ........................................ 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล ............................................................. ......... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .......................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

......................................................................................... ..................................................................................... 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรียนดำเนินการ

อย่างไร 

.................................................................... ..........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................... ......................................................... .......................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................... ...........

.................................................................................................... .......................................................................... 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 
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- การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... ...................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
10.  

 
 
 
 
 
 
 

  

11.  
 
 
 
 
 
 
 

  

12.  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน        เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ... ...................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .......................................................................................... ............................. 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................ ........................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................................. ......................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ............................................................... ......................................... 
.................................................................................................................. ............................................................ 
 

กลุ่มที่ 5 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ....... .................. 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .................................................................................. ..................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................................. ................................. 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล .................................................................... .. หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล        เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................. .................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................... ..................................................................... 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรี ยนดำเนินการ

อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................. ................................................................................................................

........................................................................................... ................................................................................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................ ..................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................... .......................................................................... 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 
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- การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
13.  

 
 
 
 
 
 
 

  

14.  
 
 
 
 
 
 
 

  

15.  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน        เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ... ...................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .......................................................................................... ............................. 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................ ........................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................................. ......................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

กลุ่มที่ 6 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ....... .................. 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ................................................................... .................................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .......................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล        เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

......................................................................................................... ..................................................................... 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรียนดำเนินการ

อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................... .......................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................................................ ..................

................................................................................................................. .............................................................

.................................................................................................... .......................................................................... 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................................................................... .....................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 
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- การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................... ...............................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 

.................................................................................................... .......................................................................... 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
16.  

 
 
 
 
 
 
 

  

17.  
 
 
 
 
 
 
 

  

18.  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  

แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิด 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุแนวทางการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์อคติทางความคิดของกลุ่มตนเอง 

 

1. เป้าหมายของการทำงาน 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ลำดับขั้นตอนการทำงานและการแบ่งหน้าที่ 

2.1 ลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การแบ่งภาระงานของแต่ละคน        เวลาในการศึกษาอคติทางความคิด 1 - 3 ...............นาที 

- สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

- สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ... ...................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .......................................................................................... ............................. 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ................................................ ........................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
- สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ......................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง .............................................................................. ......................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

กลุ่มที่ 7 
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- สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ....... .................. 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ................................................................... .................................................... 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง .................................................................................. ...................... 
............................................................. ................................................................................. ................................ 
- สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... หน้าที่ที่รับผิดชอบ.... ..................... 

การวางแผนการทำงานของตัวเอง ............................................................................................... ........................ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเอง ..................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

2.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล        เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  

- กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอคติทางความคิดอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................... ..................................................................... 

- ข้อสรุปที่ได้จากใบกิจกรรมมีความถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดกลุ่มของนักเรียนดำเนินการ

อย่างไร 

............................................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ............................................................................

........................................................................................... ......................................................... .......................... 

 

3. สรุปการทำงานร่วมกัน 

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................... .......................................................................... 

- กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... ............................................................................ ................... 
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- การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................. ......................................................... ................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

4. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 

   

   

   

   

   

 



179 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4  

เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
19.  

 
 
 
 
 
 
 

  

20.  
 
 
 
 
 
 
 

  

21.  
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

คำสั่ง ให้นักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ดังต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
1. 

 

ตัดสินคนอ่ืนจากบุคลิกหรือนิสัย
แต่ตัดสินตัวเองจากสถานการณ์ 
เช่น คนอ่ืนมาทำงานสายเพราะขี้

เกียจตื่นแต่เรามาทำงานสาย
เพราะรถติด 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

2. 

 

มองความล้มเหลวเป็นเรื่องของ
สถานการณ์แต่ความสำเร็จเป็น

ความพยายามของตน เช่น ได้รับ
รางวัลเพราะมุ่งมั่นและทุ่มเท 

(ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือคนอ่ืน
ช่วย) แต่ทำข้อสอบไม่ได้เพราะ

นอนน้อย 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

3. 

 
 

หากเห็นว่าใครดี ก็ดีไปหมด แต่ถ้า
ไม่ดีก็ไม่ดีไปหมด เช่นพ่ีเค้าน่ารัก

นิสัยดีไม่นอกใจแฟนแน่นอน 
ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
4. 

 

คิดว่าคนอ่ืนก็คิดเหมือนเรา 
“ใคร ๆ ก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ” 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

5. 

 

คิดว่าคนอ่ืนน่าจะรู้เหมือนที่เรารู้ 
เช่น ครูพูดว่า “ทำไมเรื่องง่าย ๆ 

แค่นี้ไม่รู้ล่ะ งงมาก” 
ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

6. 

 

คิดว่าคนอ่ืนสนใจพฤติกรรมและ
รูปลักษณ์ของเรามากกว่าความ
เป็นจริง เช่น ช่วงนี้เป็นสิวอ่ะ ไม่

อยากไปไหนเลย 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
7. 

 

มองว่าโลกยุติธรรม เมื่อมีอะไรไม่
ดีเกิดข้ึนกับใคร จึงหาเหตุผลมา
รองรับว่ายุติธรรม เช่น กระเป๋า

ตังค์หายก็สมควรแล้วล่ะ ชอบยืม
เงินคนอ่ืนแล้วไม่คืน 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

8. 

 

เอาบุคลิกหรือเรื่องราวของตัวเอง
ไปโยงกับคำกล่าวกว้าง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนความคิดหรือเหตุการณ์ 
เช่น ดวงราศีอันนี้แม่นมากตรงกับ

ฉันเป๊ะเป๊ะ 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

9. 

 

ยิ่งดูน้อยเท่าไหร่ยิ่งมั่นใจมาก
เท่านั้นแต่ยิ่งรู้มากเท่าไหร่กับยิ่ง

มั่นใจน้อยลงไปกว่าเดิม 
ขึน้อยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
10. 

 

สืบข้อมูลที่ค้นหาง่าย ๆ 
บน Google 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

11. 

 

หาและจดจำเฉพาะข้อมูลที่
สนับสนุนความคิดของตัวเองเช่น 
เชื่อว่านักการเมืองคนนี้โกง ก็จะ
ไม่สนใจหลักฐานที่ยืนยันว่าเค้าไม่

โกง 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

12. 

 

เมื่อมีหลักฐานมายืนยันว่าสิ่งที่เรา
เชื่อและคิดนั้นผิดเรามักจะมองว่า

หลักฐานนั้นปลอมหรือเชื่อถือ
ไม่ได้ เช่น ปักใจเชื่อว่าหลักฐานที่
นักการเมืองเอามายืนยันว่าไม่ได้

โกงมีการปลอมแปลง 

ขึน้อยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
13. 

 

เชื่อว่าคนอ่ืนโดนโซเชียลมีเดียล้าง
สมอง แต่ตัวเองไม่โดนทั้งท่ีอันกอ

ริทึมของโซเชียลมีเดียก็กรอง
ข้อมูลเพ่ือป้อนให้ตัวเองเช่นกัน 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

14. 

 

ชอบโหยหาอดีตและมองอนาคต
ในแง่ลบเพราะเชื่อว่าสังคมหรือ

สถาบันกำลังทดถอย 
ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

15. 

 

คิดว่าความเป็นไปได้ในอนาคต มา
จากเหตุการณ์ในอดีตเช่น เฉียด
เลขท้ายสามตัวมาหลายงวดแล้ว 

งวดหน้าต้องถูกแน่ 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
16. 

 

เชื่อตามความเห็นของผู้มีอำนาจ
สูงกว่า เช่น ครูบอกว่าแบบนี้
ถูกต้องแล้ว ทั้งที่อาจจะผิด 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

17. 

 

ให้คุณค่ากับสิ่งของที่ตัวเองมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ทำมากกว่า 

เช่น ฉันเพ้นท์เสื้อเองสวยกว่าเสื้อ
ที่แพง ๆ อีก 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

18. 

 

เลือกช่วยใครซักคนไม่ใช่เพราะ
เค้าเคยช่วยเรา แต่เพราะเราเคย

ช่วยเขาซ้ำ ๆ 
ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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ข้อ อคติทางความคิด ความหมาย ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 
19. 

 

หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ยิ่งมี
คนมุงเยอะ ยิ่งมีคน ช่วยน้อย 

เพราะ ไม่รู้ว่าใครต้องช่วย หรือ
ตัวเอง ต้องช่วยไหม 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

20. 

 

มองไม่เห็นอคติของตัวเอง แต่
มองเห็นอคติของคนอ่ืนเช่น ฉันไม่

มีอคตินะ แกแหละมีอคติ 
ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 

21. 

 

 
เราพึ่งพาระบบอัตโนมัติ บางครั้งก็
ไว้วางใจในการแก้ไขอัตโนมัติใน

การตัดสินใจที่ถูกต้องจริง ๆ 
โทรศัพท์ของคุณแก้ไข "มัน" เป็น 
"มัน" โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึง

คิดว่ามันถูกต้อง 

 

 

 

ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรมที่ 4  
เรื่อง อคติทางความคิด 

เกณฑ์การให้คะแนน ทั้งหมด 3 ข้อ 6 คะแนน 

หัวข้อ ความหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
แปลความหมายได้ถูกต้อง  1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

หัวข้อ ตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัวได้สอดคล้องกับความหมาย  1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 
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ใบกิจกรรมที่ 5 

เรื่อง Fallacy ของฉัน 

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก Fallacy ทีต่นเองควรแก้ไขและเสนอวิธีการแก้ไข 

1. Fallacy ที่ตรงกับนกัเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. วิธีแก้ไข Fallacy ที่ตรงกบันักเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 5 

เรื่อง Fallacy ของฉัน 

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก Fallacy ทีต่นเองควรแก้ไขและเสนอวิธีการแก้ไข 

1. Fallacy ที่ตรงกับนกัเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. วิธีแก้ไข Fallacy ที่ตรงกบันักเรียน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรมที่ 5 

เรื่อง Fallacy ของฉัน 

คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

ข้อที่ 1 Fallacy ที่ตนเองควรแก้ไข 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
สามารถระบ ุFallacy ที่นักเรียนต้องแก้ไขได้ 4 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 

 

ข้อที่ 2 วิธีแก้ไข Fallacy ที่ตรงกับนักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างคำตอบ คะแนน 
สามารถระบวุิธีการแก้ไขได้ชัดเจน สมเหตุสมผล  4 
สามารถระบวุิธีการแก้ไขได้ สมเหตุสมผล  3 
สามารถระบวุิธีการแก้ไขได้  2 
ระบวุิธีการแก้ไขไม่ชัดเจน 1 
ไม่ตอบ / คำตอบไม่ถูกต้อง 0 
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ใบกิจกรรมท่ี 6 

เรื่อง สร้างคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น 

เพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ 

 

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 คำ ในบทเรียนมาสร้างคลิปวิดิโอรณรงค์เพ่ือกระตุ้นนักเรียนใน

โรงเรียน ให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ และเสรีภาพของผู้อ่ืน เพ่ือสร้างสังคมที่น่าอยู่ ความยาวไม่เกิน 1 นาที 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนที่ 2  
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศและการป้องกันอุทกภัย เวลา 6 ชั่วโมง 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
     มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ม. 1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

       ม. 1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 
 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    ม. 1/1 สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียทวีป 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

    ม. 1/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป 
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่ยั่งยืน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
     มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

      ม. 1/2  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
      ม. 1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อ 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 
      ม. 1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
      ม. 1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการ 

ใช้ประโยชน์จากคำพยํากรณ์อากาศ 
      ม. 1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
      ม. 1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอแนวทางการ 

ปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
      มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

ม. 1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตาม 
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย 

ม. 1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการพยากรณ์อากาศ สามารถพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากการใช้แผนที่อากาศ  
เสนอแนวทางปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศได้ (K) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่อากาศ การเกิดอุทกภัย เพ่ือพยากรณ์อากาศ และสรุปสาเหตุการเกิโ 
อุทกภัย จากการทำงานร่วมกับเพื่อนได้ (K, A) 

3. สืบค้นข้อมูล รวบรวมประจักษ์พยานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงแหล่งที่มาของข้อมูล  
และความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และลงข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย (K, A) 

4. ออกแบบและนำเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาอุทกภัยใน 
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พ้ืนที่ที่ตนอาศัยได้อย่างสร้างสรรค์ (P, A) 
 
สาระสำคัญ 

นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศจากแผนที่อากาศ การแปลผลจาก
การตรวจอากาศ ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งปัจจัย
ทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ สามารถอ่านแผนที่อากาศ พยากรณ์อากาศ เข้าใจการปฏิบัติตน  
และการใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศ สามารถทำงานร่วมกับเพื ่อนในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.  2554 จากข้อมูลที่ได้จากการอ่านแผนที่อากาศ 
ผิวพ้ืน กราฟปริมาณฝนรายเดือน กราฟปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ กราฟปริมาณน้ำ 
ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้น สาเหตุการเกิดน้ำทว่ม 
ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา เพื่อลงข้อสรุปสาเหตุและผลกระทบของการเกิดอุทกภัย รวมถึงการทำความ
เข้าใจสถานการณ์ สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มนุษย์และสิ ่งแวดล้อมดำรงอยู ่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ตนอยู่อาศัย ด้วยการสืบค้นข้อมูล รวบรวมประจักษ์พยานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พิจารณา
ถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์และลงข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย และนำไปสู ่ออกแบบนำเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อม ใน 
การแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท่ีตนอาศัยได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ลมฟ้าอากาศ  
2. การพยากรณอ์ากาศ  
3. ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 
4. สาเหตุและผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 
5. การใช้เครื่องทางภูมิศาสตร์  
6. ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ 
7. แนวทางการจัดการอุทกภัย การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่อย่างยั่งยืน 

 
จุดเน้นสู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษท่ี21 (การเรียนรู้ 3R×8C) 
3R 
 R1 - Beading (อ่านออก) 
 R2 - Writing (เขียนได้) 
 R3 - Arithmetic (คิดเลขเป็น) 
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8C 
 C1 - Critcal Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน    
     การแก้ปัญหา) 
 C2 - Creativity and lnnovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
 C4 - Collaboration, Teamwork and med Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็น   
     ทีมเเละสภาวะผู้นำ) 
 C7- Career and Leaning Skills (ทักษะอาชีพเเละทักษะการเรียนรู้) 
 C8 - Compasstion (มีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะผู้เรียน 
  การสื่อสาร (Communication) 
  การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
1. ขั้นสร้างความสนใจ  

1.1 นักเรียนรับชมข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูร้อน เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศ ของ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 จากสำนักข่าว Thai PBS และบันทึกข้อมูลสำคัญที่ได้
จากข่าวพยากรณ์อากาศ 

1.2 นักเรียนเขียนคำแนะนำให้กับเกษตรกรและการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ครูอาจยกตัวอย่างผลผลิตทางเกษตรกรรมที ่ เป ็นผลผลิตหลักในประเทศไทย  
เช่น ข้าว อ้อย น้อยหน่า มังคุด ทุเรียน เป็นต้น ครู เปิดกว้างในคำตอบเพื ่อตรวจสอบความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นรายบุคคล 

ตัวอย่าง คำแนะนำสำหรับเกษตรกร ในช่วงฤดูฝน 
- ควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และแผ่นป้ายโฆษณา  
- ผูกและยึดก่ิงของไม้ผลให้แข็งแรง เพ่ือป้องกันก่ิงฉีกหัก และลำต้นโค่นล้ม 
- ลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง 
- เฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม และหาแนวทางป้องกันล่วงหน้า 

ข่าวพยากรณ์
อากาศ 16 

มีนาคม 2565 
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1.3 นักเร ียนนำเสนอแนะนำของต ัวเอง จากน ั ้นคร ูและน ักเร ียนสร ุปแนวค ิดจากข ั ้นกระตุ้น  

แนวทางการสรุป 1) ความหลากหลายของแนวคิด/วิธีการในการรับมือกับปัญหา 2) ความลุ่มลึกใน
การให้คำแนะนำของนักเรียนแต่ละคน 3) ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการดำเนินการ
ด้านเกษตรกรรม เช่น การเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ลมพายุ) 

1.4 นักเรียนศึกษาความรู้ เรื ่อง พิกัดภูมิศาสตร์ ความกดอากาศและลม การอ่านแผนที่อากาศผิวพ้ืน
เบื้องต้นแล้วยกตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพ้ืนในฤดูต่าง ๆ ให้นักเรียนบอกร่วมวิเคราะห์และอภิปรายว่า
แผนที่อากาศผิวพื้นแต่ละภาพเป็นของฤดูอะไร และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยให้เน้นย้ำไปที่
ช่วงฤดูฝน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้าสู่เหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทย เมื่อปี 2554  

1.5 นักเรียนทบทวนและตรวจสอบความรู้ เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ ความกดอากาศและลม การ
อ่านแผนที่อากาศผิวพื้นเบื้องต้น ของตนเอง โดยร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามผ่านแอพ
พลิเคชัน Kahoot จำนวน 10 ข้อ (https://create.kahoot.it/details/4a09e546-
f22a-4dab-8ddb-32b5c46e225c) 

 
ชั่วโมงที่ 2 – 3 

2. ขั้นทำความเข้าใจความรู้เบื้องต้น 
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน คละเพศ คละความสามารถ แบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

- ผู้อำนวยการ (Director) รับผิดชอบการดำเนินงานของสมาชิกท้ังหมด 
- รองผู้อำนวยการ (Subdirector) ช่วยผู้อำนวยการในการดำเนินงานของสมาชิกท้ังหมด 
- สมาชิก (Member) ดำเนินงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 

2.2 นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมประมาณ 70 นาที  
โดยมีแนวทางการทำกิจกรรมดังนี้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

- เอกสารหมายเลข 1  แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
- เอกสารหมายเลข 2  ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
- เอกสารหมายเลข 3  ปริมาณน้ำในเข่ือนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 
- เอกสารหมายเลข 4  ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 

2549 
- เอกสารหมายเลข 5  พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
- เอกสารหมายเลข 6  สาเหตุการเกิดน้ำท่วม  
- เอกสารหมายเลข 7  ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 
- เอกสารหมายเลข 8  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

ค าถามจาก 
Kahoot 

https://create.kahoot.it/details/4a09e546-f22a-4dab-8ddb-32b5c46e225c
https://create.kahoot.it/details/4a09e546-f22a-4dab-8ddb-32b5c46e225c
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- แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 
2554 

2.3 นักเรียนร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยและบันทึกข้อมูลการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มลงในแบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัย 
ปี พ.ศ. 2554 

2.4 นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญและตอบคำถามจากข้อมูลที่ได้รับในเอกสารหมายเลข 1 – 7  จากนั้น
ร่วมกันสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงในเอกสารหมายเลข 8   

2.5 น ัก เ ร ี ยนร ับฟ ั งแนวทางการว ิ เ คร าะห ์ ข ้ อม ู ล  เช ่ น  ข ้ อม ูลท ี ่ ม ี ความโดดเด ่น ม ีความ 
ไม่ปกติ เช่น เส้นกราฟที่สูงหรือต่ำมากกว่าเส้นกราฟอื ่น ๆ หรือ ข้อมูลที ่มีความแตกต่างกัน หรือ  
ความแตกต่างของสภาวะปกติและเหตุการณ์น้ำท่วม โดยสามารถเปรียบเทียบจากกราฟ ตาราง  
ภาพเหตุการณ์ หรือการใช้แผนที่จากแอพพลิเคชัน Maps ประกอบ  

2.6 เลือกตัวแทนกลุ่ม 2 กลุ่ม นำเสนอแนวคิดจากการทำกิจกรรม เพื่อนำอภิปรายภายเกี่ยวกับการเกิด
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ในชั้นเรียน โดยใช้เวลาประมาณ 3 นาที ต่อกลุ่ม และเปิดโอกาสให้กลุ่มอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้นำเสนอ ให้ข้อคิดเห็นด้วยโดยให้ครูเป็นผู้กระตุ้น ซึ่งให้กลุ่มที่เป็นตัวแทนสะท้อนกลับว่าเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร  

 
ชั่วโมงที่ 4-6 

3. ขั้นการสืบค้นความรู้ 
3.1 ทบทวนประเด็นข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
3.2 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามชั่วโมงการจัดการเรียนที่ 2 – 3 เพื่อทำกิจกรรมการป้องกันการเกิดอุทกภัยใน

พื้นที่ของตนเอง นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยที่ เกี ่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ โดย
นักเรียน 2 กลุ่ม จะได้หัวข้อเดียวกัน ซึ่งมีหัวข้อมีดังนี้  

1) เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
2) เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 
3) การบริหารจัดการทางน้ำ  

โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษา โดยศึกษาเหตุการณ์อุทกภัยของประเทศไทย เมื่อปี 2554 โดยมีแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้ 1) ข้อได้เปรียบของ วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน ที่สืบค้น 2) ข้อเสียเปรียบของ
วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน ที่สืบค้น และ 3) ระบุประเภทของแหล่งที่มาและ URL ของข้อมูลแต่ละ
ชุด โดยบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม กิจกรรม “การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม” 

3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการศึกษาของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Page โดยใช้เวลา 5 นาที และให้
เวลา 3 นาทีในการตอบคำถาม โดยครูทำหน้าเป็นเป็นคนกระตุ้นให้กลุ่มที่ได้หัวข้อเดียวกันถาม
คำถาม โดยเน้นย้ำให้ถามคำถามที่เชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถให้สมาชิกในห้องสามารถอภิปรายหรือ
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แสดงความเห็นร่วมกันได้ (open ended question) หลีกเลี่ยงการใช้คำถามที่ถามเพื่อวัดความรู้ผู้
นำเสนอ หรือคำถามประเภทลองเชิง  

4. ขั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
4.1 หลังจากนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการศึกษาของตนเองแล้ว จากนั้นครูจะนำข้อมูล

จากโมเดลการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วโดย รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี จากภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน Videos ซึ่ง รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี จะนำเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั ้น ระยะกลาง และระยะยาว (ให้
เอกสารประกอบกับนักเรียน ซึ่งสามารถเปิดศึกษาได้จากแอปพลิเคชัน Preview) 

4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณา 1) ข้อดี 2) ข้อเสีย และ 3) ข้อแนะนำ และร่วมกันอภิปรายกัน 
 
5. ขั้นสร้างสรรค์ 

5.1 นักเรียนศึกษาพ้ืนที่ในจังหวัดของตนเองที่มักเกิดน้ำท่วมหรือมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วม แล้วให้แต่ละ
กลุ่มพิจารณาว่าพื้นที่ดังกล่าวหากต้องการป้องกันการเกิดอุทกภัย โดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิด
ปัญหาด้าน 1) เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 2) เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 3) การบริหารจัดการทางน้ำ 
นักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง โดยศึกษาพ้ืนที่ที่สนใจผ่านแอปพลิเคชัน Maps 

5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดของตนเอง และอภิปรายร่วมกัน 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
2. ใบกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
3. ใบกิจกรรมการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 
4. ใบกิจกรรมการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของตน 
5. Search engine: Safari 
6. Application Keynote 
7. Application Number 
8. Application Page 
9. Application Maps 
10. Application Preview 

 
 
 

 

โมเดลการ
แกปั้ญหาน า้

ท่วม 
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การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. อธิบายวิธีการพยากรณ์อากาศ 
สามารถพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจาก
การใช้แผนที่อากาศ เสนอแนวทาง
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากการ
พยากรณ์อากาศได้ (K) 

แบบประเมินใบกิจกรรมการศึกษาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบที่
เกิดจากน้ำท่วม 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี หรือ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่อากาศ การ
เกิดอุทกภัย เพ่ือพยากรณ์อากาศ และ
สรุปสาเหตุการเกดิอุทกภัย จากการ
ทำงานร่วมกับเพ่ือนได้ (K, A) 

- แบบประเมินใบกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล
การเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
- แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในการทำ
กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี 
พ.ศ. 2554 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี หรือ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

3. สืบค้นข้อมูล รวบรวมประจักษ์พยาน
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยพิจารณาถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย (K, A) 

แบบประเมินใบกิจกรรมการป้องกันการเกิด
อุทกภัยในพ้ืนที่ 
ของตน 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี หรือ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

4. ออกแบบและนำเสนอแนวทางการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการ
แก้ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยได้
อย่างสร้างสรรค์ (P, A) 

- แบบประเมินใบกิจกรรมการศึกษา
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 
- แบบประเมินใบกิจกรรมการป้องกันการ
เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ของตน 

ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี หรือ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ใบกิจกรรมที่ 1  

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศและการป้องกันอุทกภัย 
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง 

 การวิเคราะห์ข้อมลูการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

 
 

จุดประสงค์ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุทกภัยและผลกระทบของการเกิดอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 
 2. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 3. พัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน 
 
คำชี้แจง 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

เอกสารหมายเลข 1  แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
เอกสารหมายเลข 2  ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 3  ปริมาณน้ำในเข่ือนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 4  ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 2549 
เอกสารหมายเลข 5  พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เอกสารหมายเลข 6  สาเหตุการเกิดน้ำท่วม  
เอกสารหมายเลข 7  ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 
เอกสารหมายเลข 8  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 

2. นักเรียนร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยและบันทึกข้อมูลการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มลงในแบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 

3. นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญและตอบคำถามจากข้อมูลที่ได้รับในเอกสารหมายเลข 1 – 7  
จากนั้นร่วมกันสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงในเอกสารหมายเลข 8   

กิจกรรมวิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 
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1.1 แผนที่อากาศพื้นผิว วันที่ 25 มิถุนายน 2554 

 
1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่พบลักษณะอากาศของประเทศไทยท่ีแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ 

 ☐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส อากาศดี (  ) 

 ☐ ร่องความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส และสตราตัส (  ) 

 ☐ พายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนอง (  ) 

 ☐ แนวปะทะอากาศใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนองแรง (  ) 
 
2. ให้นักเรียนอธิบายสภาพอากาศภาพรวมของสภาพอากาศที่สามารถแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ 
                

                

                  

1. แผนทีอ่ากาศผิวพื้นช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข 1 แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
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1.2 แผนที่อากาศพื้นผิว วันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

 
1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่พบลักษณะอากาศของประเทศไทยท่ีแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ 

 ☐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส อากาศดี (  ) 

 ☐ ร่องความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส และสตราตัส (  ) 

 ☐ พายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนอง (  ) 

 ☐ แนวปะทะอากาศใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนองแรง (  ) 
 
2. ให้นักเรียนอธิบายสภาพอากาศภาพรวมของสภาพอากาศที่สามารถแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ 
                
                

                  

1. แผนทีอ่ากาศผิวพื้นช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข 1 แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
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1.3 แผนที่อากาศพื้นผิว วันที่ วันที่ 25 กันยายน 2554 

 
1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่พบลักษณะอากาศของประเทศไทยท่ีแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ 

 ☐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส อากาศดี (  ) 

 ☐ ร่องความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส และสตราตัส (  ) 

 ☐ พายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนอง (  ) 

 ☐ แนวปะทะอากาศใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนองแรง (  ) 
 
2. ให้นักเรียนอธิบายสภาพอากาศภาพรวมของสภาพอากาศที่สามารถแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ 
                
                

                  

1. แผนทีอ่ากาศผิวพื้นช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข 1 แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
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ปริมาณฝนและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

เดือน 
ปริมาณฝน 

เฉลี่ยคาบ 30 ปี  
(2524-2553) (มม.) 

ปริมาณฝน 
พ.ศ. 2554 

(ม.ม.) 

ปริมาณฝนสะสม 
เฉลี่ยคาบ 30 ปี  

(2524-2553) (มม.) 

ปริมาณฝนสะสม 
 พ.ศ. 2554  

(ม.ม.) 

มกราคม 14 28 14 28 
กุมภาพันธ์ 18 146 32 174 

มีนาคม 44 102 76 276 
เมษายน 85 212 161 488 
พฤษภาคม 186 191 347 679 
มิถุนายน 177 243 524 922 
กรกฎาคม 259 289 783 1211 

สิงหาคม 231 289 1014 1500 
กันยายน 242 315 1256 1815 

ตุลาคม 163 186 1419 2001 
พฤศจิกายน 79 53 1498 2054 
ธันวาคม 39 39 1537 2093 

 
กราฟแสดงปริมาณฝนและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

  

2. ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

ที่มา : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 
 เอกสารหมายเลข 2 ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
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กรมอุตุนิยมวิทยามีเกณฑ์ปริมาณฝน ดังต่อไปนี้ 
1. ฝนเล ็กน ้อย  (Light Rain) ฝนตกม ีปร ิมาณต ั ้ งแต ่  0.1 ม ิลล ิ เมตร ถ ึ ง  10.0 ม ิลล ิ เมตร 
2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร 
3. ฝนหน ัก  (Heavy Rain) ฝนตกม ีปร ิ มาณต ั ้ ง แต ่  35.1 มิ ลล ิ เ มตร  ถ ึ ง  90.0 ม ิ ลล ิ เ มตร 
4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป  

 
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนรายเดือนในประเทศไทยข้างต้น 
1. จากปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมักมีฝนตกหนักมากในช่วงเดือนใด 

                         

2. จากปริมาณฝนในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากในช่วงเดือนใด 

                         

3. ในปี พ.ศ. 2554 มีเดือนใดบ้างที่ปริมาณฝนมากกว่าค่าปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา 

                         

4. จากแผนที ่อากาศพื ้นผิวในเอกสารหมายเลข 1 นักเรียนคิดว่ามีความเกี ่ยวข้องกับปริมาณฝนในปี  

   พ.ศ. 2554  หรือไม่ อย่างไร 

                         

                         

                         

5. ปริมาณฝนสะสมในปี พ.ศ. 2554 แตกต่างจากปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา อย่างไร 

                         

                         

6. จากปริมาณฝนสะสมในปี พ.ศ. 2554 ให้นักเรียนคาดการณ์สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมระบุเหตุผล 

                         

                         

                        

2. ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 2 ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
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วันเดือนป ี

เข่ือนภูมิพล 
ปริมาณน้ำกักเก็บ 13,462 ล้าน ลบ.ม. 

เข่ือนสิริกิตต ์
ปริมาณน้ำกักเก็บ 9,510 ล้าน ลบ.ม. 

เข่ือนป่าสักชลสิทธิ ์
ปริมาณน้ำกักเก็บ 785 ลา้น ลบ.ม. 

ปริมาณน้ำ
ไหลเข้าสะสม 

ตั้งแต่ 
1 ม.ค. 2554 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
ในเข่ือน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ระบายสะสม 

ตั้งแต่ 
1 ม.ค. 2554 

ร้อยละของ
ปริมาณน้ำใน
เขื่อนเทียบกับ
ปริมาณน้ำกัก

เก็บ* 

ปริมาณน้ำ 
ไหลเข้าสะสม 

ตั้งแต ่ 
1 ม.ค. 2554 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำใน
เข่ือน  

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ระบายสะสม 

ตั้งแต ่ 
1 ม.ค. 2554 

ร้อยละของ
ปริมาณน้ำใน
เขื่อนเทียบกับ
ปริมาณน้ำกัก

เก็บ* 

ปริมาณน้ำ 
ไหลเข้าสะสม 
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 

2554 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
ในเข่ือน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ระบายสะสม 

ตั้งแต ่ 
1 ม.ค. 2554 

ร้อยละของ
ปริมาณน้ำใน
เขื่อนเทียบกับ
ปริมาณน้ำกัก

เก็บ* 

31 มกราคม 2554 25.88 7.741 793 55 124.97 6630 921.6 70 27.93 611 169.4 64 

28 กุมภาพันธ์ 2554 30.44 65.86 1596 49 230.21 5768 1849.5 61 43.34 452 320.8 47 

31 มีนาคม 2554 193.01 6181 2114 46 353.81 5077 2630 53 63.83 381 385.3 40 

30 เมษายน 2554 429.3 6066 2428 45 487.14 4772 3038 50 80.89 300 641.1 31 

31 พฤษภาคม 2554 1410 6899 2539 51 969.63 5019 3249 53 187.4 356 498.8 37 

30 มิถุนายน 2554 2348 7713 2639 57 2093.1 5922 3437 52 591.3 458 777 58 

31 กรกฎาคม 2554 3298 8477 2808 63 400.41 7355 3886 77 887.5 296 1240 38 

31 สิงหาคม 2554 5918 10436 3451 78 7225.4 8920 5447 97 1678 147 1829 58 

30 กันยายน 2554 8760 12481 4227 93 9566.2 9404 7278 99 3428 1065 2922 136 

31 ตุลาคม 2554 11656 13390 6163 99 10629 9495 8223 100 4958 1021 4278 130 

30 พฤศจิกายน554 12343 13319 6892 99 11003 9417 8648 99 5006 970 4340 124 

31 ธันวาคม 2554 12750 12713 7874 94 11256 8787 9498 92 5010 799 4469 92 

3. ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 

* หมายเหตุ เกณฑ์ร้อยละของปรมิาณน้ำในเขื่อนเทียบกับปริมาณนำ้กักเก็บ  ≤30 น้ำน้อยวิกฤติ  >30-50 น้ำน้อย  >50-80 น้ำปานกลาง  >80-100 น้ำมาก  >100 เกินความจุเก็บกัก 

เอกสารหมายเลข 3 ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 
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ที่มา : กรมชลประทาน http://tiwrmdev.hii.or.th/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือข้างต้น 

1. เขื่อนต่าง ๆ รับน้ำจากแหล่งใดบ้าง                   

                                

2. จากข้อมูลที่ผ่านมาช่วงที่น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บมากเกิดจากสาเหตุใด              

                               

3. คาดการณ์ผลกระทบจากการที่เขื่อนรองรับน้ำมากหรือเกินความจุของปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อน                

3. ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 3 ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 

http://tiwrmdev.hii.or.th/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php
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อ่  างเก่  บน่  ่  า 

ขนาดใหญ่  

ปร่  มาณน่  ่  า 

(ล่  าน ลบ.ม.)

31 ต่  ลาคม 

2554

31 ต่  ลาคม  

2553

31 ต่  ลาคม 

2549

ไหลเข่  าสะสม 11,656 4,931 7,924

ภ่  ม่  พล ก่  กเก่  บ 13,390 

(99%)

8,461 13,294

ระบายสะสม 6,163 4,392 4,591

ไหลเข่  าสะสม 10,629 5,852 6,852

ส่  ร่  ก่  ต่  ่  ก่  กเก่  บ 9,495 

(100%)

7,781 9,464

ระบายสะสม 8,223 3,248 5,216

ไหลเข่  าสะสม 448 339 361

แม่  ง่  ด ก่  กเก่  บ 274 

(103%)

279 253

ระบายสะสม 422 160 373

ไหลเข่  าสะสม 1,359 632 903

ก่  ่ วลม ก่  กเก่  บ 100 

(89%)

91 100

ระบายสะสม 1,361 613 898

ไหลเข่  าสะสม 375 167 201

แม่  กวง ก่  กเก่  บ 259 

(98%)

148 178

ระบายสะสม 268 92 256

ไหลเข่  าสะสม 480 275

ก่  ่ วคอหมา ก่  กเก่  บ 187 

(110%)

198

ระบายสะสม 467 152

ไหลเข่  าสะสม 2,950 1,150

แควน่  อย ก่  กเก่  บ 942 

(100%)

780

ระบายสะสม 2,691 964

4. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 2549 

อ่  างเก่  บน่  ่  า 

ขนาดใหญ่  

ปร่  มาณน่  ่  า 

(ล่  าน ลบ.ม.)

31 ต่  ลาคม 

2554

31 ต่  ลาคม  

2553

31 ต่  ลาคม 

2549

ไหลเข่  าสะสม 4,958 3,192 3,212

ป่  าส่  กฯ ก่  กเก่  บ
1,021 

(130%)

976 916

ระบายสะสม 4,279 2,855 2,995

ไหลเข่  าสะสม 455 660 345

กระเส่  ยว ก่  กเก่  บ
257 

(107%)

263 252

ระบายสะสม 383 533 229

ไหลเข่  าสะสม 175 207 117

ท่  บเสลา ก่  กเก่  บ
163 

(102%)

165 121

ระบายสะสม 103 100 54

อ่  างเก่  บน่  ่  า 

ขนาดใหญ่  

ปร่  มาณน่  ่  า 

(ล่  าน ลบ.ม.)

31 ต่  ลาคม 

2554

31 ต่  ลาคม  

2553

31 ต่  ลาคม 

2549

ไหลเข่  าสะสม 3,196 2,167 1,896

ล่  าปาว ก่  กเก่  บ
1,969 

(99%) 

1,287 1,405

ระบายสะสม 2,330 2,087 1,657

ไหลเข่  าสะสม 492 427 308

ล่  าตะคอง ก่  กเก่  บ
353 

(112%) 

360 237

ระบายสะสม 376 200 239

ไหลเข่  าสะสม 214 354 194

ล่  าพระเพล่  ง ก่  กเก่  บ
110 

(100%) 

111 106

ระบายสะสม 201 308 140

ไหลเข่  าสะสม 629 314 323

น่  ่  าอ่  น ก่  กเก่  บ
534 

(103%)

356 459

ระบายสะสม 365 122 338

ไหลเข่  าสะสม 5,264 4,189 2,381

อ่  บลร่  ตน่   ก่  กเก่  บ
2,738 

(113%)

2,855 2,141

ระบายสะสม 3,974 2,168 778

ไหลเข่  าสะสม 2,161 1,082 2,079

ส่  ร่  นธร ก่  กเก่  บ
1,887 

(96%)

1,590 1,839

ระบายสะสม 1,265 576 1,420

ไหลเข่  าสะสม 253 266 160

จ่  ฬาภรณ่   ก่  กเก่  บ
169 

(103%)

176 147

ระบายสะสม 217 194 125

ไหลเข่  าสะสม 286 162 187

ห่  วยหลวง ก่  กเก่  บ
101 

(75%)

127 128

ระบายสะสม 245 66 90

ไหลเข่  าสะสม 66 63 33

ล่  านางรอง ก่  กเก่  บ
103 

(85%)

86 47

ระบายสะสม 23 20 20

ไหลเข่  าสะสม 186 97 137

ม่  ลบน ก่  กเก่  บ
155 

(110%)

119 140

ระบายสะสม 144 55 63

ไหลเข่  าสะสม 215 140 141

น่  ่  าพ่  ง ก่  กเก่  บ
163 

(99%)

123 138

ระบายสะสม 142 74 102

ไหลเข่  าสะสม 274 194 239

ล่  าแซะ ก่  กเก่  บ
307 

(112%)

252 253

ระบายสะสม 198 143 117

เอกสารหมายเลข 4 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 2549 
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4. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 2549 

อ่  างเก่  บน่  ่  า 

ขนาดใหญ่  

ปร่  มาณน่  ่  า 

(ล่  าน ลบ.ม.)

31 ต่  ลาคม 

2554

31 ต่  ลาคม  

2553

31 ต่  ลาคม 

2549

ไหลเข่  าสะสม 68 70 46

บางพระ ก่  กเก่  บ
106 

(91%)

94 70

ระบายสะสม 45 35 28

ไหลเข่  าสะสม 293 176 183

หนองปลาไหล ก่  กเก่  บ
167 

(102%)

166 164

ระบายสะสม 281 166 123

ไหลเข่  าสะสม 1,350 1,015 1,285

บางลาง ก่  กเก่  บ
666 

(46%)

864 882

ระบายสะสม 1,820 1,310 1,791

ไหลเข่  าสะสม 621 236 304

คลองท่  าด่  าน ก่  กเก่  บ
216 

(96%)

218 217

ระบายสะสม 612 194 294

ไหลเข่  าสะสม 394 286 196

ประแสร่  ก่  กเก่  บ
257 

(104%)

255 248

ระบายสะสม 305 192 150

อ่  างเก่  บน่  ่  า 

ขนาดใหญ่  

ปร่  มาณน่  ่  า 

(ล่  าน ลบ.ม.)

31 ต่  ลาคม 

2554

31 ต่  ลาคม  

2553

31 ต่  ลาคม 

2549

ไหลเข่  าสะสม 6,937 3,133 6,272

ศร่  นคร่  นทร่   ก่  กเก่  บ
16,179 

(91%)

14,269 17,135

ระบายสะสม 4,630 4,297 3,605

ไหลเข่  าสะสม 6,832 2,324 7,336

วช่  ราลงกรณ่  ก่  กเก่  บ
7,626 

(86%)

5,035 8,083

ระบายสะสม 3,549 3,869 6,688

ไหลเข่  าสะสม 383 400 353

คลองส่  ย่  ด ก่  กเก่  บ
427 

(102%)

427 345

ระบายสะสม 276 195 189

อ่  างเก่  บน่  ่  า 

ขนาดใหญ่  

ปร่  มาณน่  ่  า 

(ล่  าน ลบ.ม.)

31 ต่  ลาคม 

2554

31 ต่  ลาคม  

2553

31 ต่  ลาคม 

2549

ไหลเข่  าสะสม 840 450 1,436

แก่  งกระจาน ก่  กเก่  บ
577 

(81%)

314 588

ระบายสะสม 505 498 1,429

ไหลเข่  าสะสม 3,315 1,616 3,002

ร่  ชชประภา ก่  กเก่  บ
4,515 

(80%)

3,775 5,143

ระบายสะสม 2,638 2,489 2,372

ไหลเข่  าสะสม 288 120 977

ปราณบ่  ร่  ก่  กเก่  บ
204 

(59%)

112 374

ระบายสะสม 167 291 914

ที่มา : บันทึกเหตุการณ์อุทกภัย ป ีพ.ศ. 2554 

จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

http://tiwrmdev.hii.or.th/current/flood54.html 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำใน

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศไทยข้างต้น 

1. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือมี

ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำในเขื่อนของภาคเหนือจาก

เอกสารหมายเลข 3 หรือไม่       

     

     

  

2. จากข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเกบ็น้ำขนาดใหญ่ของภาค

หรือจังหวัดที่นักเรยีนอยู่อาศัยนั้น ในปี พ.ศ. 2554 เทียบ

กับปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2549 มีสถานการณ์เป็น

อย่างไร 

        

     

     

     

     

     

     

  

 

เอกสารหมายเลข 4 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 2549 
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ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 320,700 ล้านไร่  ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีพ้ืนที่น้ำท่วมดังนี้ 

เดือน 
พื้นที่ 

ที่ถูกน้ำท่วม  
(ล้านไร่) 

มกราคม 0.077 

กุมภาพันธ ์ 0.000 

มีนาคม 1.227 

เมษายน 3.205 

พฤษภาคม 0.077 

มิถุนายน 0.462 

กรกฎาคม 0.885 

สิงหาคม 5.688 

กันยายน 15.378 

ตุลาคม 18.494 

พฤศจิกายน 16.669 

ธันวาคม 6.934 

 

5. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  (GISTDA) 

ภาพพื้นที่น้ำท่วมที่วิเคราะห์ด้วยขอ้มูลจากดาวเทียมในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2554 

โดย GISTDA สืบค้นจาก https://flood.gistda.or.th 

 
เอกสารหมายเลข 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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สรุปสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 
มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 65 จังหวัด 

684 อำเภอ 4,917 ตำบล 43,600 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,039,459 ครัวเรือน 13,425,869 คน 
พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย ท่อระบายน้ำ 777 แห่ง  
ฝาย 982 แห่ง ทำนบ 142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย 231,919 ไร่ ปศุสัตว์ 
13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 657 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 คน  

(ข้อมูลจาก รายงานด้านความเสียหายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
       อ้างถึงใน  http://tiwrmdev.hii.or.th/current/flood54.html) 
 

ภาพสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 

 

 

  

5. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เอกสารหมายเลข 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

1. ช่วงเดือนใดของปี พ.ศ. 2554 ที่มีพ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด 
                         

                         

                         

2. จากภาพพื้นที่น้ำท่วมที่วิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี พ.ศ. 2554   
   พื้นที่ของจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้ประสบภัยน้ำท่วมหรือไม่ หากประสบภัยน้ำท่วมให้นักเรียนอธิบาย  
   รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวในพื้นที่ของตนเอง หากไม่ประสบภัยให้นักเรียนอธิบาย  
   รายละเอียดของเหตุการณ์น้ำท่วมอ่ืนที่นักเรียนทราบข้อมูล 
                         

                         

                         

3. จากข้อมูลข้างต้นให้นักเรียนคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
    อันตรายต่อมนุษย์               

                         

                         

    ผลเสียต่อการคมนาคม              

                         

                         

    ผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตร             

                         

                         

    ผลเสียต่อเศรษฐกิจ                

                        

                          

5. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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 สาเหตุสำคัญที ่ทำให้เกิดน้ำท่วม ขึ ้นอยู ่กับสภาพท้องที ่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ  
สำหรับในบางพื้นที่การกระทำของมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยและเพิ่มความรุนแรงของอุทกภัย 
โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดน้ำท่วมมีดังต่อไปนี้ (สาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2 เรื่องการพัฒนา 
แหล่งน้ำ สืบค้นออนไลน์ : https://www.saranukromthai.or.th) 
 
1. น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก 
 ฝน เป็นต้นกำเนิดของน้ำผิวโลก เมื่อฝนตกลงมาบนผิว
ดิน จะมีบางส่วนขังอยู่บนผิวดิน และบางส่วนซึมลงสะสมใน
ดิน เมื่อมีฝนตกมากขึ้นจนน้ำไม่สามารถซึมลงในดินหรือขัง
บนผิวดินได้จะเกิดน้ำไหลนองบนผิวดิน จากนั้นจะไหลจากที่
สูงสู่ที่ต่ำ ลำธาร แล้วไหลลงสู่แม่น้ำและทะเลต่อไป ปริมาณ
น้ำฝนขึ ้นกับปริมาณฝนที ่ตก ระยะเวลาตก และการแผ่
กระจายของฝนที่ตก 
 ฝนในประเทศไทยมักเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ และพายุหมุนเขตร้อนใน
อ่าวเบงกอลเป็นครั้งคราว 
 
2. ลักษณะและส่วนประกอบของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
2.1 รูปร่างของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
ก. ลุ่มน้ำรูปขนนก รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า เกิดปัญหาอุทกภัยไม่มากนัก น้ำฝนในแต่ละแควสาขาจะทยอย
ไหลลงสู่ลำน้ำสายใหม่ในเวลาไม่พร้อมกัน 

ข. ลุ่มน้ำรูปกลม รูปร่างค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปพัด  ลำน้ำสาขาไหลลงสู่ลำน้ำสายใหญ่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งจาก
โดยรอบเป็นรัศมีของวงกลมในเวลาใกล้เคียงกัน จึงทำ
ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่บริเวณลำนำสาขาบรรจบกัน
เสมอ 

ค. ลุ่มน้ำรูปขนาน ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำสองส่วน
ร่วมกัน มักจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในบริเวณพ้ืนที่ตอนล่าง
จากจุดบรรจบของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสองส่วนนั้น 

 

6. สาเหตุการเกิดนำ้ท่วม 

แผนที่ประเทศไทยแสดงทิศทางลมมรสุม 

และทางเดินพายุที่พัดผ่านประเทศไทย 

ในเดือนต่าง ๆ  

เอกสารหมายเลข 6 สาเหตุการเกดิน้ำท่วม 

รูปร่างของพื้นที่ลุ่มน้ำแบบตา่ง ๆ 

https://www.saranukromthai.or.th/
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2.2 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
 ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ความยาว และความกว้างของพ้ืนที่ลุ่มน้ำโดยเฉลี่ย ระดับความสูง ความลาดชันของ
ลำน้ำ ความลาดชันของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งแนวทิศทางของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ล้วนมีอิทธิพลโดยตรง ต่อการเกิดน้ำท่า 
และการเกิดน้ำท่วมตามท่ีลุ่มต่าง ๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ  
2.3 ชนิดของดิน สภาพพืชที่ข้ึนปกคลุมพ้ืนที่ และความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
 ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เป็นปัจจัย  
ที่จะทำให้การไหลซึมของน้ำลงไปในดิน เช่น ดินทรายและกรวดสามารถรับน้ำให้ซึมลงไปในดินได้มากกว่าดินที่
มีเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียวที่ยอมให้น้ำซึมผ่านผิวดินลงไปน้อยมาก ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่
ลุ่มน้ำ ที่ผิวดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว น้ำฝนเกือบทั้งหมดจะไหลไปบนผิวดิน ลงสู่ที่ต่ำ ลำธาร และแม่น้ำทันที 
และเป็นเหตุทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้โดยง่าย 
 พืชที่ปกคลุมดินและสภาพการใช้ที ่ด ินในเขตพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที ่ม ีความเกี ่ยวข้องกับ  
การเกิดปัญหาน้ำท่วมตามท้องที่ต่าง ๆ ไม่น้อย เช่น การบุกรุกแผ้วถางป่าไม้อันเป็นทรัพยากรหลักในบริเวณพ้ืนที่
ต้นน้ำลำธาร หรือในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำทั่วไป โดยปราศจากการควบคุมทำให้ผิวดินส่วนใหญ่ขาดสิ่งปกคลุมในการช่วย
ดูดซึมน้ำ หรืออาจทำให้ผิวดินนั้นแน่นขึ้น ซึ่งจะมีผลให้เกิดน้ำไหลบ่าไปบนผิวดินอย่างรวดเร็วจนกัดเซาะพังทลาย 
ดินผิวหน้าให้เสื่อมคุณภาพและอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันในบริเวณพ้ืนที่ลาดชันตอน ล่างได้  
 
3. น้ำทะเลหนุน 

โดยทั่วไปพื้นที่ราบลุ่มตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ
ที่อยู่ห่างจากปากอ่าว หรือทะเลไม่ไกลนัก ระดับน้ำใน
แม่น้ำบริเวณนั้น มักจะอยู่ในอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง อัน
เนื่องมาจากระดับน้ำทะเลหนุนตลอดเวลา เมื่อน้ำที่ไหล
หลากลงมาตามแม่น้ำ มีปริมาณมาก และตรงกับฤดูกาล
หรือช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงเกินกว่าปกติจะทำ
ให้เกิดสภาวะน้ำท่วมและอุทกภัย แก่พ้ืนที่ทำการเกษตร 
และในเขตที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงเสมอมา 
 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
 4.1 การขยายตัวของเขตชุมชนและการทำลายระบบระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พื้นที่ส่วนส่วนใหญท่ี่
ราษฎรใช้ทำเกษตรประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ หนอง บึง และคลองตามธรรมชาติเพื่อรับน้ำเข้า 

6. สาเหตุการเกิดนำ้ท่วม 

อ่าวไทยและแม่น้ำที่เช่ือมต่อบริเวณอ่าวไทยตอนบน 

เอกสารหมายเลข 6 สาเหตุการเกดิน้ำท่วม 
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ระบายน้ำออกได้อย่างสะดวก หรือมีความสมดุลตามธรรมชาติ เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นชุมชน แหล่ง
อุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย จึงมีการถมดินปรับพื้นที่ สร้างถนน สิ่งก่อสร้าง ขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้าง  
ทำให้แอ่งน้ำ หนองบึง และลำคลองธรรมชาติถูกทำลาย มูลเหตุสำคัญคือเขตชุมชนหลายแห่งไม่ได้สร้างระบบ
การระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังนาน 
 4.2 แผ่นดินทรุด พื้นที่ในเขตเมืองชุมชนที่มีประชากรอาศัย
หนาแน่นมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ จึงสูบ
น้ำจากแหล่งน้ำบาดาลขึ ้นมาใช้อุปโภค บริโภค และเพื ่อการ
อุตสาหกรรม เป็นสาเหตุให้แรงดันของน้ำในแหล่งน้ำบาดาลที่
ระดับลึกมีค่าลดต่ำลงมาก ในชั้นดินซึ่งทับถมอยู่บนชั้นกรวดทราย
ที่เปน็แหล่งบาดาลถ่ายเทไหลเข้าไปในชั้นกรวดทรายด้านล่างตาม
ธรรมชาติ เมื่อช่องว่างของดินสูญหายไปมากข้ึน ชั้นดินดังกล่าวจึง
ค่อย ๆ ยุบตัวลงทีละเล็กน้อยจนเกิดแผ่นดินทรุด ทำให้ผิวดินเป็น
แอ่งมีระดับต่ำกว่าปกติเป็นบริเวณกว้าง เช่น พ้ืนที่หลายเขตในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เป็นเหตุให้น้ำ
ท่วมขังนานหลังจากเกิดฝนตกเพราะการระบายน้ำไม่สะดวก 
 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลสาเหตุการเกิดน้ำท่วม 
“ประเทศไทยมีลมประจำฤดูกาล  2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จะได้รับลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้จากคาบสมุทรอินเดีย และช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

จากประเทศจีน นอกจากนี้มักมีการแจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม” จากข้อความข้างต้น จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 

หรือไม่ อย่างไร 

                         

                         

                         

                                  

                       

6. สาเหตุการเกิดนำ้ท่วม 

เอกสารหมายเลข 6 สาเหตุการเกดิน้ำท่วม 

ภาพโครงสร้างแหล่งน้ำใต้ดิน  
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เอลนีโญ (El Niño)  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสน้ำในมหาสมุทร  มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล

คริสต์มาส ตรงกับช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ และเป็นช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ น้ำอุ่นนี้จะไหลเข้าแทนที่น้ำเย็นที่อยู่ตามชายฝั่งเปรูนานประมาณ 2 – 3 เดือน โดยปกติ
แล้วตามชายฝั่งเปรูจะมีน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารไหลขึ้นมายังผิวน้ำปรากฏอยู่จากขบวนการไหลขึ้นของน้ำเย็นจากใต้มหาสมุทรขึ้นมา ยังผิวน้ำ น้ำอุ่นที่ปรากฏนี้
บางครั้งอาจจะยาวนานข้ามไปปีถัดไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งกับปลา นกที่กินปลาเป็นอาหาร และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประมงและเกษตรกรรม 
ฝนตกหนักต่อเนื่องทางเอกวาดอร์ใต้และเปรูเหนือบางครั้งทำให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ เมือง  

ลานีญา (La Niña)  คือ ปรากฏการณ์ที่กลับกันกับเอลนีโญ กล่าวคือ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าปกติ 
เนื่องจากลมค้าตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากกว่าปกติ จึงพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยู่ทางตะวันตกมากยิ่งข้ึน ทำให้บริเวณดังกล่าวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิ
ผิวน้ำทะเลและระดับน้ำทะเลสูงกว่าทางตะวันออกอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไปอีก ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นได้ทุก 2 – 3 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนาน
ประมาณ 9 – 12 เดือน แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปี 

    

7. ปรากฏการณเ์อลนีโญ - ลานีญา 

ภาพเปรียบเทียบปรากฎการณ์เอลนีโญ - ลานญีาจาก https://www.abc.net.au/news/2017-10-19/what-el-nino-la-nina-mean-australian-weather/9053464 

เอกสารหมายเลข 7 ปรากฏการณเ์อลนีโญ-ลานีญา 
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ปรากฏการณ์เอลนีโญ มีความเชื่อมโยงกับความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation - SO) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่
ทำให้เกิดอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นเหมือนกัน และมีช่วงเวลาการเกิดที่ใกล้เคียงกัน เมื่อความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีค่าสูง (South Pacific Subtropical 
High) ความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรอินเดียจากแอฟริกาถึงออสเตรเลียมักจะมีค่าต่ำ (Indonesian Equatorial Low) จะเกิดการหมุนเวียนของอากาศจากบริเวณที่มี
ความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้ นผิดปกติ (เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ) จะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 ครั้งในทุก ๆ 10 ปี ช่วงห่างระหว่างการเกิดแต่ละครั้งจะไม่สม่ำเสมอก็ตาม การอุ่นขึ้นของน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันออก กับน้ำทะเลที่เย็นลงบริเวณใกล้
ทวีปออสเตรเลีย จะกินเวลาประมาณ 12 เดือน โดยมักจะเริ่มประมาณช่วงต้นของปีและสิ้นสุดประมาณต้นปีถัดไป ส่วนในปีก่อนและหลังการเกิดเอลนีโญมักจะเป็นปีที่ผิว
น้ำทะเลในแปซิฟิกตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิที ่เย็น เอลนีโญจึงมีชื ่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า  “El Niño – Southern Oscillation” เรียกอย่างสั้น
ว่า "ENSO"  หมายถึง ความผันผวนซึ่งเกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ จึงสามารถใช้ระบุช่วงเวลาที่เกิดเอลนีโญ-ลานีญาได้ นอกจากนี้ยังมีค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล
ในมหาสมุทรหรือดัชนีสมุทรศาสตร์ (ocean index) ที่ระบุปริมาณการเกิดฝนได้อีกด้วย 

ตำแหน่งดัชนีสมุทรศาสตร์ (Ocean Index) ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย  

ตำแหน่งดัชนีสมุทรศาสตร์ (Ocean Index) คือค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพ้ืนผิวน้ำ
ทะเลที่ต่างไปจากค่าปกติในบริเวณต่าง ๆ ของมหาสมุทร เพื่อใช้บ่งชี้แนวโน้มลักษณะ
อากาศที่อาจเกิดข้ึน โดยดัชนีสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมี 3 ค่า ได้แก่ 
1. ดัชนี ONI คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เบี่ยงเบนไปจากปกติทุก ๆ 3 เดือน 
(sea surface temperature anomaly, SSTA) ในบริเวณ Nino 3.4 หรือมหาสมุทร
แปซิฟิกบริเวณ 5oN-5oS, 120o-170oW ซึ่งองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศ
แห ่งชาต ิสหร ัฐอเมร ิกา (National Oceanic and Atmospheric Administration : 
NOAA) ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ค่า ENSO ทำนายการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาด้วย 
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สีแดง หมายถึง ปรากฏเอลนีโญ (ค่ามากกว่า 0.5 oC) ส่วนสีน้ำเงิน หมายถึง ปรากฏการณ์ลานีญา (ค่าน้อยกว่า -0.5 oC)  
ช่วงของการเกิดปรากฏการณ์นั้นต้องมีค่ามากกว่าบวกหรือลบ 0.5oC ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ครั้ง 
ตารางแสดงค่าดัชนี ONI ที่มา: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml  

Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ 
2009 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 
2010 1.6 1.3 1.0 0.6 0.1 -0.4 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 
2011 -1.4 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.0 
2012 -0.9 -0.6 -0.5 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.2 -0.3 
2013 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 

2. Pacific Decadal Oscillation (PDO) คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เบี ่ยงเบนไปจากปกติทุก ๆ 3 เดือน (SSTA) ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 20oN  
เป็นปรากฏการณ์ทางสมุทรศาสตร์ที่อุณหภูมิน้ำทะเลฟากตะวันออกและฟากตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือข้างหนึ่งจะอุ่นกว่าปกติ ขณะที่อีกข้างจะเย็นกว่าปกติ ซึ่งจะ
เกิดการสลับข้างกันทุก 30 ปี เมื่อเกิด Positive phase หรือ Warm phase ประเทศโซนตะวันออกจะเย็น ฟากตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟิก เอเชียตะวันออก ซีกตะวันตกของ
ทวีปอเมริกาจะอุ่นกว่าปกติ สถานการณ์ฝนในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงจะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติ  กรณีค่าน้อยกว่า -0.5 หมายถึง แนวโน้มประเทศไทยอาจมีฝนตกมาก  
         ตารางดัชนี PDO https://www.daculaweather.com/4_pdo_index.php 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2009 -1.40 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.40 0.08 
2010 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21 
2011 -0.92 -0.83 -0.69 -0.42 -0.37 -0.69 -1.86 -1.74 -1.79 -1.34 -2.33 -1.79 
2012 -1.38 -0.85 -1.05 -0.27 -1.26 -0.87 -1.52 -1.93 -2.21 -0.79 -0.59 -0.48 
2013 -0.13 -0.43 -0.63 -0.16 0.08 -0.78 -1.25 -1.04 -0.48 -0.87 -0.11 -0.41 

แนวโน้มค่า ดัชนี PDO 

มากกว่า +0.5  แนวโน้มฝนน้อยกว่าปกต ิ

-0.5 ถึง +0.5  แนวโน้มฝนปกต ิ

น้อยกว่า 0.5  แนวโน้มฝนมากกว่าปกต ิ
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 3. Indian Ocean Dipole (IOD) หรือ Dipole Mode Index (DMI) คือ ผลต่างค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เบี่ยงเบนไปจากปกติทุก ๆ 3 เดือน บริเวณ 50oE-70oE, 
10oS-10oN และ 90oE-110oE, 10oS-0oS เป็นการเคลื่อนไหวไปมาสลับกันสองด้านระหว่างด้านฝั่งตะวันตกและด้านฝั่งตะวันออกของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรอินเดีย 
เมื่อเกิด Positive phase น้ำอุ่นจะรวมตัวด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้สถานการณ์ฝนในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงจะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติ   
         ตารางดัชนี IOD https://psl.noaa.gov/gcos_wgsp/Timeseries/Data/dmi.had.long.data 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2009 0.097 0.243 0.200 0.201 0.336 0.214 -0.095 0.008 0.003 0.147 0.056 0.230 
2010 0.359 0.103 0.558 0.445 0.050 -0.026 0.096 0.051 -0.162 -0.277 -0.372 -0.142 
2011 0.257 0.322 0.467 0.229 -0.010 0.169 0.319 0.457 0.308 0.516 0.459 -0.059 
2012 0.111 0.002 0.126 -0.196 -0.290 0.115 0.643 0.764 0.559 0.270 0.024 0.337 
2013 0.001 0.269 0.183 -0.222 -0.426 -0.383 -0.083 -0.082 -0.204 -0.009 0.323 0.210  

ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา 22 มกราคม 2546 : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=17) 
จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า ในปีเอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทย

ส่วนใหญ่ต่ำกว่าปกติ (rainfall Index น้อยกว่า 50) โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และพบว่าเอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบทำให้ปริมาณฝนต่ำ
กว่าปกติมากข้ึน สำหรับอุณหภูมิ ปรากฏว่าสูงกว่าปกติทุกฤดูในปีเอลนีโญ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และสูงกว่าปกติมากข้ึนในกรณีที่เอลนีโญมีขนาดปานกลาง
ถึงรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาวะฝนในปีเอลนีโญได้ชัดเจน นั่นคือ ปริมาณฝนของประเทศไทย
มีโอกาสเป็นไปได้ท้ังสูงกว่าปกติและต่ำกว่าปกติหรืออาจกล่าวได้ว่าช่วงกลางและปลายฤดูฝนเป็นระยะที่เอลนีโญมีผลกระทบต่อปริมาณฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน 
ผลกระทบของลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา 22 มกราคม 2546 : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=18) 

จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า ในปีลานีญาปริมาณฝนของประเทศไทยส่วน
ใหญ่สูงกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะที่ลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกว่าช่วงอื่น และพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน
ลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน สำหรับอุณหภูมิปรากฏว่าลานีญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกว่าฝน โดยทุกภาคของประเทศไทย
มีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติทุกฤดู และพบว่าลานีญาที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้น  

แนวโน้มค่า ดัชนี PDO 

มากกว่า +0.5  แนวโน้มฝนน้อยกว่าปกต ิ

-0.5 ถึง +0.5  แนวโน้มฝนปกต ิ

น้อยกว่า 0.5  แนวโน้มฝนมากกว่าปกต ิ
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ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 

1. จากค ่าเฉล ี ่ยของอ ุณหภ ูม ิผ ิวน ้ำทะเลท ี ่ เบ ี ่ยงเบนไปจากปกต ิท ุก ๆ 3 เด ือน (sea surface temperature anomaly, SSTA) และด ัชน ีสม ุทรศาสตร์   
    ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ให้นักเรียนระบุสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น และระบุว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญาหรือไม่   

        

        

        

        

        

         

 

2. จากค ่าเฉล ี ่ยของอ ุณหภ ูม ิผ ิวน ้ำทะเลท ี ่ เบ ี ่ยงเบนไปจากปกต ิท ุก ๆ 3 เด ือน (sea surface temperature anomaly, SSTA) และด ัชน ีสม ุทรศาสตร์   

    ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ให้นักเรียนระบุสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น และระบุว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญาหรือไม่ 

        

        

        

        

        

        

เอกสารหมายเลข 7 ปรากฏการณเ์อลนีโญ-ลานีญา ภาพจาก เข้าใจดัชนีสมุทรศาสตร์ https://tiwrm.hii.or.th/current/2020/drought2019/drought2019/oceanIndex1.pdf 

https://tiwrm.hii.or.th/current/2020/drought2019/drought2019/oceanIndex1.pdf
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คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแสดงผังมโนทัศน์ (Mind map) เพ่ือแสดงปัจจัยทางธรรมชาติทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 8 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
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   ............................................................................................................................................................. 

 
3.2 แลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล             เวลาในการแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูล ..............นาที  
 - กลุ่มของนักเรียนมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเอกสาร 1 - 7 อย่างไร 

 ........................................................................ ........................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 - ข้อสรุปที ่ได้จากเอกสารที ่ร ับผิดชอบถูกต้องทุกเอกสารหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ ผ ิดพลาดกลุ่ม 

ของนักเรียนดำเนินการอย่างไร 

 ............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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4. สรุปการทำงานร่วมกัน 

 การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  

 ............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

กลุ่มของนักเรียนมีการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างไรบ้าง 

 ............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................... ...............................................

..............................................................................................................................................................................  

การทำงานเกิดข้อขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

 .................................................................................................. .............................................................. 

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .............................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 
5. การประเมินการทำงานร่วมกันของกลุ่ม 

ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 
1 สมาชิกในกลุ่มริเริ ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิก
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

2 สมาชิกในกลุ ่มเป็นผู ้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดย
ตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวก 

3 สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความ
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ข้อ ลักษณะการทำงานร่วมกัน 

แตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

4 สมาชิกในกลุ่มมีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ังรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

จากตารางลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักเรียนอยู่ในข้อใด ............................... 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันและเหตุผลที่นักเรียนเลือกข้อนี้ 

ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่าง 
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกันรับฟัง และ
แลกเปลี่ยน 

 
เมื่อมีสมาชิกท่ีไม่ตั้งใจฟังเหตุผลของเพ่ือน 
ผู้อำนวยการและสมาชิกในทีมจะช่วยกัน
ตักเตือนและให้คำแนะนำเพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนดำเนินไปด้วยดี 
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ลักษณะการทำงาน 
(เลือกข้อความย่อยจาก

ข้อที่นักเรียนเลือก) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางวิธีการดำเนินการ 
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แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2 

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการเกดิอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

 

กิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอาการและการป้องกันอุทกภัย วันที่จัดกิจกรรม.................................... 

กลุ่มที่ ............... ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................. ...... 
สมาชิกกลุ่ม 
 1. ........................................................................... 2 . ...................................................................... 
 3. ........................................................................... 4. ........................................................................ 
 5. ........................................................................... 6. ........................................................................ 

คำชี้แจง  ผู้ประเมินให้คะแนนนักเรียนโดยบันทึกคะแนนของเอกสารแต่ละชุดลงในช่องคะแนนด้วยเกณฑ์ 

            ตามความเป็นจริงลงในช่องประเมินผล 

เอกสารประกอบการทำกิจกรรม 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย   
2. ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554   
3. ปริมาณน้ำในเข่ือนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554   
4. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 2549   
5. พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น     
6. สาเหตุการเกิดน้ำท่วม     
7. ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา     
8. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554   

รวม   
ระดับคุณภาพ  

สรุป  ❑ ผ่าน  ❑ ไม่ผ่าน 
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ระดับคุณภาพของเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
  ระดับ ดีเยี่ยม  มากกว่าร้อยละ 80    หรือ คะแนนรวมทุกรายการประเมิน  32 – 40 คะแนน 
  ระดับ ดี   ร้อยละ 60 - 79     หรือ คะแนนรวมทุกรายการประเมิน  24 – 31 คะแนน 
  ระดับ พอใช้  ร้อยละ 40 - 59     หรือ คะแนนรวมทุกรายการประเมิน  16 – 23 คะแนน 
  ระดับ ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 40    หรือ คะแนนทุกรายการประเมิน   0 – 15 คะแนน 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป หรือ คะแนนรวมทุกรายการประเมินมากกว่า 24 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนการตอบคำถามในใบกิจกรรมหมายเลข 1 – 5 และ 7 
คะแนนเต็ม/
ประเด็นการ

ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน 
การแยกแยะ 
เพ่ือทราบข้อมูล 
 

0.5 คะแนน 
สามารถตอบคำถามโดยใช้
ข้อมูลจากตาราง กราฟ  
ที่กำหนดให้ หรือใช้ความรู้ที่มี
อยู่เดิมได้ 

0 คะแนน 
ไม่สามารถตอบคำถามโดย
ใช้ข้อมูลจากตาราง กราฟ  
ที่กำหนดให้ หรือใช้ความรู้ที่
มีอยู่เดิมได้ 

 

1 คะแนน 
การวิเคราะห์ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

1 คะแนน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
กำหนดให้อย่างรอบด้าน  
อาจมีการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือประกอบผลการวิเคราะห์ 
จนระบุสาเหตุได้ 

0.5 คะแนน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
กำหนดให้ แต่ไม่รอบด้าน
ครอบคลุมทุกประเด็น
คำถาม 

0 คะแนน 
- ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่กำหนดได้ 
- ระบุสาเหตุที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลที่กำหนดให้ 

2 คะแนน 
การวิเคราะห์ 
เชื่อมโยงข้อมูล 
คาดการณ์
สถานการณ์ 

2 คะแนน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
กำหนดให้อย่างรอบด้าน  
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
เพ่ือประกอบผลการวิเคราะห์ 
จนระบุสาเหตุ ผลกระทบ 
คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปได้ 

1 คะแนน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
กำหนดให้ แต่ไม่รอบด้าน
ระบุสาเหตุหรือผลกระทบ 
คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อไป โดยไม่มีข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติม 

0 คะแนน 
- ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่กำหนดได้ 
- ระบุสาเหตุหรือผลกระทบ
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่
กำหนดให้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการตอบคำถามในใบกิจกรรมหมายเลข 6 สาเหตุการเกิดน้ำท่วม 
 
คำถาม :  “ประเทศไทยมีลมประจำฤดูกาล  2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จะได้รับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากคาบสมุทรอินเดีย และช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน นอกจากนี้มักมีการแจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม” จากข้อความข้างต้น จะส่งผลต่อสถานการณ์ 
น้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 หรือไม่ อย่างไร 
คะแนนเต็ม 6 คะแนน  
คำชี้แจง นักเรียนจะได้คะแนนคะแนนจากประเด็นต่อไปนี้ 

☐ 1 คะแนน ระบุผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียได้ 

☐ 1 คะแนน ระบุผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนได้ 

☐ 1 คะแนน ระบุความแตกต่างของผลกระทบจากลมมรสุมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยทั้งสองช่วงได้ 

☐ 1 คะแนน ระบุสาเหตุของการเกิดน้ำทะเลหนุนสูงได้ 

☐ 1 คะแนน ระบุผลกระทบจากการเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนได้ 

☐ 1 คะแนน ระบุผลกระทบจากการเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมได้ 
 
ตัวอย่างคำตอบ 

การได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากคาบสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดการพัดความชื้นจากทะเลเข้าสู่
แผ ่นด ินม ีการเก ิดฝนตกมากข ึ ้นในช ่วงเด ือนมิถ ุนายนถึงเด ือนส ิงหาคม ปร ิมาณน้ำฝนเพ ิ ่มมากขึ้น  
และส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดน้ำท่วมได้ และเมื่อน้ำจากแหล่งน้ำไหลลงสู่ทะเล 
ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นด้วย ช่วงท้ายของฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจึงเกิดน้ำท่วมในจังหวัด
ชายฝั่งทะเลหรือมีแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลจากระดับน้ำทะเลหนุน ขณะที่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
ประเทศไทยได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน้ำพาอากาศแห้งและเย็นจากจีน จึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้า
สู่ฤดูหนาว แต่ทั้งนี้ลมมรสุมที่ผ่านทะเลจีนตอนใต้และอ่าวไทยจะนำความชุ่มชื้นมาสู่ภาคใต้ จึงทำให้ฝนตกชุก
หนาแน่น ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และท้ายฤดูหรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมีการสะสมของน้ำฝนลงสู่
ทะเลจะเกิดน้ำท่วมจากระดับน้ำทะเลหนุนเช่นเดียวกัน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการตอบคำถามในใบกิจกรรมหมายเลข 8  
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

 
คำชี้แจง  ผู้ประเมินให้คะแนนการเขียนแสดงผังมโนทัศน์ (Mind map) เพื่อแสดงปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้
เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนของนักเรียนโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 
ประเด็นปัจจัยทางกายภาพที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554                                  6 คะแนน 

6 คะแนน 
สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
พร้อมอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง ตั้งแต่ 6 ประเด็นขึ้นไป 

5 คะแนน 
สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
พร้อมอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง 5 ประเด็น 

4 คะแนน 
สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
พร้อมอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง 4 ประเด็น 

3 คะแนน 
สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
พร้อมอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

2 คะแนน 
สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
พร้อมอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

1 คะแนน 
สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
พร้อมอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง 1 ประเด็น 

0 คะแนน 
ไม่สามารถระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
และไม่สามารถอธิบายสาเหตุโดยสรุปได้ถูกต้อง  

ประเด็นผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์อุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554                                4 คะแนน 

4 คะแนน 
สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้านต่าง ๆ  
พร้อมยกตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้ถูกต้อง ตั้งแต่ 4 ด้าน ขึ้นไป 

3 คะแนน 
สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้านต่าง ๆ  
พร้อมยกตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้ถูกต้อง 3 ด้าน  

2 คะแนน 
สามารถระบผุลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้านต่าง ๆ  
พร้อมยกตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้ถูกต้อง 2 ด้าน 

1 คะแนน 
สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้านต่าง ๆ  
พร้อมยกตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้ถูกต้อง 1 ด้าน 

0 คะแนน 
ไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้านต่าง ๆ  
และไม่สามารถยกตัวอย่างที่สอดคล้องกันได้ถูกต้อง  
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 2  

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการเกดิอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

 

 
จุดประสงค์ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุทกภัยและผลกระทบของการเกิดอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 
 2. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 3. พัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน 
คำชี้แจง 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
เอกสารหมายเลข 1  แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
เอกสารหมายเลข 2  ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 3  ปริมาณน้ำในเข่ือนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 4  ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 2549 
เอกสารหมายเลข 5  พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เอกสารหมายเลข 6  สาเหตุการเกิดน้ำท่วม  
เอกสารหมายเลข 7  ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 
เอกสารหมายเลข 8  สรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
และ แบบบันทึกการทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 

2. นักเรียนร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยและบันทึกข้อมูลการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มลงในแบบบันทึกการทำงานร่วมกันในกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 

3. นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญและตอบคำถามจากข้อมูลที่ได้รับในเอกสารหมายเลข 1 – 7  
จากนั้นร่วมกันสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงในเอกสารหมายเลข 8   

การให้คะแนนในใบกิจกรรม (40 คะแนน) 

กิจกรรมวิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 
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1. แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย (6 คะแนน) 
2. ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 (5 คะแนน) 
3. ปริมาณน้ำในเข่ือนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 (4 คะแนน) 
4. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปี 2554 2553 และ 2549 (3 คะแนน) 
5. พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น  (4 คะแนน) 
6. สาเหตุการเกิดน้ำท่วม  (6 คะแนน) 
7. ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา  (2 คะแนน) 
8. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (10 คะแนน)  
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1.1 แผนที่อากาศพื้นผิว วันที่ 25 มิถุนายน 2554 

 
1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่พบลักษณะอากาศของประเทศไทยท่ีแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ (1 คะแนน) 

 ☐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☑︎  มีเมฆคิวมูลัส อากาศดี (  ) 

 ☐ ร่องความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☑︎  มีเมฆคิวมูลัส และสตราตัส (  ) 

 ☑︎ พายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนอง (  ) 

 ☐ แนวปะทะอากาศใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนองแรง (  ) 
 
2. ให้นักเรียนอธิบายสภาพอากาศภาพรวมของสภาพอากาศที่สามารถแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ (1 คะแนน) 
 ในตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลจากพายุดีเปรสชัน Haima ทำให้มีฝนตกหนักในหลาย

พื้นที่ ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีเมฆปกคลุมมาก ขณะที่ภาคใต้มีอากาศแจ่มใส  

                   

1. แผนทีอ่ากาศผิวพื้นช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข 1 แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
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1.2 แผนที่อากาศพื้นผิว วันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

 
1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่พบลักษณะอากาศของประเทศไทยท่ีแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ (1 คะแนน) 

 ☐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☐ มีเมฆคิวมูลัส อากาศดี (  ) 

 ☑︎ ร่องความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☑︎ มีเมฆคิวมูลัส และสตราตัส (  ) 

 ☑︎ พายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนอง (  ) 

 ☐ แนวปะทะอากาศใกล้ประเทศไทย    ☑︎ มีเมฆฝนฟ้าคะนองแรง (  ) 
 
2. ให้นักเรียนอธิบายสภาพอากาศภาพรวมของสภาพอากาศที่สามารถแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ (1 คะแนน) 
 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องมรสุมพาดผ่าน มีอากาศแปรปรวน มีเมฆมาก และเกิดฝนตกหนักในหลาย
พื้นที่ ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไป ในภาคใต้มีอากาศแจ่มใส อาจเกิดฝน
เล็กน้อยในบางพื้นที่ นอกจากนี้พายุโซนร้อน Nock-ten กำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ทำให้ในช่วงนี้ประชาชน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเตรียมตัวรับมือกับปริมาณฝนท่ีจะตกต่อเนื่อง      

1. แผนทีอ่ากาศผิวพื้นช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข 1 แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
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1.3 แผนที่อากาศพื้นผิว วันที่ วันที่ 25 กันยายน 2554 

 
1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่พบลักษณะอากาศของประเทศไทยท่ีแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ (1 คะแนน) 

 ☐ หย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☑︎  มีเมฆคิวมูลัส อากาศดี (  ) 

 ☑︎ ร่องความกดอากาศต่ำที่แผ่นดิน    ☑︎  มีเมฆคิวมูลัส และสตราตัส (  ) 

 ☑︎ พายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนอง (  ) 

 ☐ แนวปะทะอากาศใกล้ประเทศไทย    ☐ มีเมฆฝนฟ้าคะนองแรง (  ) 
  
2. ให้นักเรียนอธิบายสภาพอากาศภาพรวมของสภาพอากาศที่สามารถแปลความหมายได้จากแผนท่ีอากาศ (1 คะแนน) 
 ประเทศไทยตอนบนได้รับความกดอากาศสูงจากจีน จึงมีอากาศเย็นลง ขณะที่ร่องมรสุมเคลื่อนที่มาที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน 
Haitang ทำให้มีฝนตกหนาแน่นและต่อเนื่อง ขณะที่พายุโซนร้อนกำลังแรง Nesat กำลังเคลื่อนที่เข้าฝั่งที่ประเทศเวียดนาม ทำให้
ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไป ภาคใต้มีเมฆมาก และฝนกระจายบางแห่ง    

1. แผนทีอ่ากาศผิวพื้นช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข 1 แผนที่อากาศผิวพ้ืนช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย  
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ปริมาณฝนและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

เดือน 
ปริมาณฝน 

เฉลี่ยคาบ 30 ปี  
(2524-2553) (มม.) 

ปริมาณฝน 
พ.ศ. 2554 

(ม.ม.) 

ปริมาณฝนสะสม 
เฉลี่ยคาบ 30 ปี  

(2524-2553) (มม.) 

ปริมาณฝนสะสม 
 พ.ศ. 2554  

(ม.ม.) 

มกราคม 14 28 14 28 
กุมภาพันธ์ 18 146 32 174 

มีนาคม 44 102 76 276 
เมษายน 85 212 161 488 
พฤษภาคม 186 191 347 679 
มิถุนายน 177 243 524 922 
กรกฎาคม 259 289 783 1211 

สิงหาคม 231 289 1014 1500 
กันยายน 242 315 1256 1815 

ตุลาคม 163 186 1419 2001 
พฤศจิกายน 79 53 1498 2054 
ธันวาคม 39 39 1537 2093 

 
กราฟแสดงปริมาณฝนและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

  

2. ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

ที่มา : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 
 เอกสารหมายเลข 2 ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
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ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนรายเดือนในประเทศไทยข้างต้น 
1. จากปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมักมีฝนตกหนักมากในช่วงเดือนใด (0.5 คะแนน) 

     ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน       

2. จากปริมาณฝนในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากในช่วงเดือนใด (0.5 คะแนน) 

     ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม            

3. ในปี พ.ศ. 2554 มีเดือนใดบ้างที่ปริมาณฝนมากกว่าค่าปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา (0.5 คะแนน) 

     ทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม มีเพียงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมที่มีปริมาณฝน

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา             

4. จากแผนที ่อากาศพื ้นผิวในเอกสารหมายเลข 1 นักเรียนคิดว่ามีความเกี ่ยวข้องกับปริมาณฝนในปี  

   พ.ศ. 2554  หรือไม่ อย่างไร (1 คะแนน) 

     เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแผนที่อากาศและปริมาณน้ำฝนในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีพายุดีเปรสชัน พายุโซน

ร้อน ที่เข้าฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ทั้งพายุ  Haima พายุ Nock-ten ใน พายุ 

Haitang และพายุ Nesat ซึ่งโดยเฉลี่ยประเทศไทยจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าเฉลี่ยปีละ 3 ลูก ขณะที่

ในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนพายุท่ีเข้ามามากกว่าค่าเฉลี่ย จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกมากกว่าปกต ิ   

5. ปริมาณฝนสะสมในปี พ.ศ. 2554 แตกต่างจากปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยคาบ 30 ปีที่ผ่านมา อย่างไร (0.5 คะแนน) 

     แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนสะสมยังเหมือนค่าเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วช่วงฤดูฝนและเริ่มคงที่เมื่อ

เข้าสู่ฤดูหนาว แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณฝนที่ตกมากกว่า จึงส่งผลให้ปริมาณฝนสะสมมีมากกว่า

ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี ด้วย             

6. จากปริมาณฝนสะสมในปี พ.ศ. 2554 ให้นักเรียนคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมระบุเหตุผล  

   (2 คะแนน) 

     คำตอบขึ้นกับการคาดการณ์ของนักเรียน เช่น : ปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการเกิดน้ำท่วมขังใน

หลายพื้นที่ การเตรียมตัวรองรับน้ำและระบายน้ำฝนไม่เพียงพอกับฝนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชวีิต 

ทรัพย์สิน บ้านเรือน การดำเนินชีว ิต สภาพจิตใจ การคมนาคมติดขัด พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  

การปศุสัตว์เสียหาย กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเตรียมตัวฟ้ืนฟู ซ่อมแซมผลกระทบจากน้ำท่วม 

2. ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 2 ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 
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วันเดือนป ี

เข่ือนภูมิพล 
ปริมาณน้ำกักเก็บ 13,462 ล้าน ลบ.ม. 

เข่ือนสิริกิตต ์
ปริมาณน้ำกักเก็บ 9,510 ล้าน ลบ.ม. 

เข่ือนป่าสักชลสิทธิ ์
ปริมาณน้ำกักเก็บ 785 ลา้น ลบ.ม. 

ปริมาณน้ำ
ไหลเข้าสะสม 

ตั้งแต่ 
1 ม.ค. 2554 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
ในเข่ือน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ระบายสะสม 

ตั้งแต่ 
1 ม.ค. 2554 

ร้อยละของ
ปริมาณน้ำใน
เขื่อนเทียบกับ
ปริมาณน้ำกัก

เก็บ* 

ปริมาณน้ำ 
ไหลเข้าสะสม 

ตั้งแต ่ 
1 ม.ค. 2554 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำใน
เข่ือน  

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ระบายสะสม 

ตั้งแต ่ 
1 ม.ค. 2554 

ร้อยละของ
ปริมาณน้ำใน
เขื่อนเทียบกับ
ปริมาณน้ำกัก

เก็บ* 

ปริมาณน้ำ 
ไหลเข้าสะสม 
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 

2554 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
ในเข่ือน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ระบายสะสม 

ตั้งแต ่ 
1 ม.ค. 2554 

ร้อยละของ
ปริมาณน้ำใน
เขื่อนเทียบกับ
ปริมาณน้ำกัก

เก็บ* 

31 มกราคม 2554 25.88 7.741 793 55 124.97 6630 921.6 70 27.93 611 169.4 64 

28 กุมภาพันธ์ 2554 30.44 65.86 1596 49 230.21 5768 1849 61 43.34 452 320.8 47 

31 มีนาคม 2554 193.01 6181 2114 46 353.81 5077 2630 53 63.83 381 385.3 40 

30 เมษายน 2554 429.3 6066 2428 45 487.14 4772 3038 50 80.89 300 641.1 31 

31 พฤษภาคม 2554 1410 6899 2539 51 969.63 5019 3249 53 187.4 356 498.8 37 

30 มิถุนายน 2554 2348 7713 2639 57 2093.1 5922 3437 52 591.3 458 777 58 

31 กรกฎาคม 2554 3298 8477 2808 63 400.41 7355 3886 77 887.5 296 1240 38 

31 สิงหาคม 2554 5918 10436 3451 78 7225.4 8920 5447 97 1678 147 1829 58 

30 กันยายน 2554 8760 12481 4227 93 9566.2 9404 7278 99 3428 1065 2922 136 

31 ตุลาคม 2554 11656 13390 6163 99 10629 9495 8223 100 4958 1021 4278 130 

30 พฤศจิกายน554 12343 13319 6892 99 11003 9417 8648 99 5006 970 4340 124 

31 ธันวาคม 2554 12750 12713 7874 94 11256 8787 9498 92 5010 799 4469 92 

3. ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 

* หมายเหตุ เกณฑ์ร้อยละของปรมิาณน้ำในเขื่อนเทียบกับปริมาณนำ้กักเก็บ  ≤30 น้ำน้อยวิกฤติ  >30-50 น้ำน้อย  >50-80 น้ำปานกลาง  >80-100 น้ำมาก  >100 เกินความจุเก็บกัก 

เอกสารหมายเลข 3 ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 
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ที่มา : กรมชลประทาน http://tiwrmdev.hii.or.th/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือข้างต้น 

1. เขื่อนต่าง ๆ รับน้ำจากแหล่งใดบา้ง  (1 คะแนน)  น้ำในเขื่อนมาจากแม่น้ำ ลำน้ำสาขาของแม่น้ำ การไหลของน้ำจากที่สูง เช่น ภูเขาลงสู่แม่น้ำ น้ำฝนที่ตกลงมา โดยเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อน

คอนกรีตโค้งปิดกั้นแม่น้ำปิงที่จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิตต์เป็นเขื่อนดินที่ก้ันแม่น้ำน่าน ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิกั้นแม่น้ำป่าสักท่ีจังหวัดลพบุรี       

2. จากข้อมูลที่ผ่านมาช่วงที่น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บมากเกิดจากสาเหตุใด    (1 คะแนน)  เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตต์เริ่มมีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

เขื่อนทั้งสามมีปริมาณน้ำกักเก็บในระดับมากช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณฝนสะสมที่มาก     

3. คาดการณ์ผลกระทบจากการที่เขื่อนรองรับน้ำมากหรือเกินความจุของปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อน   (2 คะแนน)   คำตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน เช่น : เขื่อนต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดระดับน้ำ 

ป้องกันเขื่อนเสียหายหรือเขื่อนแตก แต่บ้านเรือนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือหลังเขื่อนอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำท่ีระบายออกมากขึ้น      

3. ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 3 ปริมาณน้ำในเขื่อนที่รองรับน้ำจากแม่น้ำภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2554 

http://tiwrmdev.hii.or.th/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php
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ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 320,700 ล้านไร่  ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีพ้ืนที่น้ำท่วมดังนี้ 

เดือน 
พื้นที่ประสบ
ภัยน้ำท่วม 
(ล้านไร่) 

มกราคม 0.077 

กุมภาพันธ ์ 0.000 

มีนาคม 1.227 

เมษายน 3.205 

พฤษภาคม 0.077 

มิถุนายน 0.462 

กรกฎาคม 0.885 

สิงหาคม 5.688 

กันยายน 15.378 

ตุลาคม 18.494 

พฤศจิกายน 16.669 

ธันวาคม 6.934 

 

5. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  (GISTDA) 

ภาพพื้นที่น้ำท่วมที่วิเคราะห์ด้วยขอ้มูลจากดาวเทียมในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2554 

โดย GISTDA สืบค้นจาก https://flood.gistda.or.th 

 
เอกสารหมายเลข 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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สรุปสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 
มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 65 จังหวัด 

684 อำเภอ 4,917 ตำบล 43,600 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,039,459 ครัวเรือน 13,425,869 คน 
พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย ท่อระบายน้ำ 777 แห่ง  
ฝาย 982 แห่ง ทำนบ 142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย 231,919 ไร่  
ปศุสัตว์ 13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 657 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 คน  

(ข ้อม ูลจาก รายงานด้านความเส ียหายจากกรมป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย   
   อ้างถึงใน  http://tiwrmdev.hii.or.th/current/flood54.html) 
 

ภาพสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 

 

 

  

5. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เอกสารหมายเลข 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 

1. ช่วงเดือนใดของปี พ.ศ. 2554 ที่มีพ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด 
     (1 คะแนน)  พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพ่ิมมากข้ึนในเดือนสิงหาคม และเพ่ิมสูงมากขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารก่อนหน้านี้ ที่มีพายุเขตร้อนเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และ

มีพายุเข้ามาต่อเนื่อง จนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ทำให้น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน

เดือนสิงหาคมและเพิ่มสูงจนเกินความสามารถในการกักเก็บ และทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมขยายวงกว้างขึ้นใน

เดือนกันยายนตามลำดับ               

2. จากภาพพื้นที่น้ำท่วมที่วิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี พ.ศ. 2554   
   พื้นที่ของจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้ประสบภัยน้ำท่วมหรือไม่ หากประสบภัยน้ำท่วมให้นักเรียนอธิบาย  
   รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวในพื้นที่ของตนเอง หากไม่ประสบภัยให้นักเรียนอธิบาย 
   รายละเอียดของเหตุการณ์น้ำท่วมอ่ืนที่นักเรียนทราบข้อมูล (1.5 คะแนน) 
     คำตอบขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และภูมิหลังของนักเรียน           

                     

3. จากข้อมูลข้างต้นให้นักเรียนคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้  
    (ข้อละ 0.5 คะแนน) 
    อันตรายต่อมนุษย์ อาจเกิดการบาดเจ็บจากกระแสน้ำ อุบัติเหตุ การจมน้ำ การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 

จากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เช่น โรคเท้าเปื่อย โรคเลปโตสไปโรซีส โรคระบบทางเดินอาหารหรือระบบ

ทางเดินหายใจ การเสียขวัญ สุขภาพจิตเสื่อม จากการไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค      

    ผลเสียต่อการคมนาคม  ถนน ทางรถไฟ สะพาน ถูกกระแสน้ำพัด หากการท่วมขังของน้ำเกิดเป็นระยะ

เวลานานจะทำให้การเดินทางถูกตัดขาด ร่วมทั้งการไฟฟ้า การประปา เสาสื่อสาร ทางเดินทางทางอากาศ 

ได้รับการกระทบกระเทือน ทำให้การบริการด้านสาธารณูปโภค การสื่อสาร ได้รับผลกระทบกระเทือนด้วย    

    ผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตร  พืชไร่ พืชสวน ไร่ นา สัตว์เลี้ยง กรงขัง อาจถูดพัดพา ไปกับกระแสน้ำ ใน

ภาวะที่น้ำท่วมเป็นเวลานาน ข้าว ต้นไม้ต่าง ๆ จะจมน้ำตาย และเสียหาย ต้องมีการลงทุนใหม่อีกครั้ง   

    ผลเสียต่อเศรษฐกิจ  การเกิดน้ำท่วมทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างต้องหยุดชะงัก การค้าขาย 

การหมุนเวียนเงินช้าลง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขนส่ง ติดต่อ ทำให้กระเทือนต่อภาพรวม     

5. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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 สาเหตุสำคัญที ่ทำให้เกิดน้ำท่วม ขึ ้นอยู ่กับสภาพท้องที ่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ  
สำหรับในบางพื้นที่การกระทำของมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยและเพิ่มความรุนแรงของอุทกภัย 
โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดน้ำท่วมมีดังต่อไปนี้ (สาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2 เรื่องการพัฒนา 
แหล่งน้ำ สืบค้นออนไลน์ : https://www.saranukromthai.or.th) 
 
1. น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก 
 ฝน เป็นต้นกำเนิดของน้ำผิวโลก เมื่อฝนตกลงมาบนผิว
ดิน จะมีบางส่วนขังอยู่บนผิวดิน และบางส่วนซึมลงสะสมใน
ดิน เมื่อมีฝนตกมากขึ้นจนน้ำไม่สามารถซึมลงในดินหรือขัง
บนผิวดินได้จะเกิดน้ำไหลนองบนผิวดิน จากนั้นจะไหลจากที่
สูงสู่ที่ต่ำ ลำธาร แล้วไหลลงสู่แม่น้ำและทะเลต่อไป ปริมาณ
น้ำฝนขึ ้นกับปริมาณฝนที ่ตก ระยะเวลาตก และการแผ่
กระจายของฝนที่ตก 
 ฝนในประเทศไทยมักเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ และพายุหมุนเขตร้อนใน
อ่าวเบงกอลเป็นครั้งคราว 
 
2. ลักษณะและส่วนประกอบของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
2.1 รูปร่างของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
ก. ลุ่มน้ำรูปขนนก รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า เกิดปัญหาอุทกภัยไม่มากนัก น้ำฝนในแต่ละแควสาขาจะทยอย
ไหลลงสู่ลำน้ำสายใหม่ในเวลาไม่พร้อมกัน 

ข. ลุ่มน้ำรูปกลม รูปร่างค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปพัด  ลำน้ำสาขาไหลลงสู่ลำน้ำสายใหญ่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งจาก
โดยรอบเป็นรัศมีของวงกลมในเวลาใกล้เคียงกัน จึงทำ
ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่บริเวณลำนำสาขาบรรจบกัน
เสมอ 

ค. ลุ่มน้ำรูปขนาน ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำสองส่วน
ร่วมกัน มักจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในบริเวณพ้ืนที่ตอนล่าง
จากจุดบรรจบของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสองส่วนนั้น 

 

6. สาเหตุการเกิดนำ้ท่วม 

แผนที่ประเทศไทยแสดงทิศทางลมมรสุม 

และทางเดินพายุที่พัดผ่านประเทศไทย 

ในเดือนต่าง ๆ  

เอกสารหมายเลข 6 สาเหตุการเกดิน้ำท่วม 

รูปร่างของพื้นที่ลุ่มน้ำแบบตา่ง ๆ 

https://www.saranukromthai.or.th/


248 
 

 
 

2.2 สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
 ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ความยาว และความกว้างของพ้ืนที่ลุ่มน้ำโดยเฉลี่ย ระดับความสูง ความลาดชันของ
ลำน้ำ ความลาดชันของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งแนวทิศทางของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ล้วนมีอิทธิพลโดยตรง ต่อการเกิดน้ำท่า 
และการเกิดน้ำท่วมตามท่ีลุ่มต่าง ๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ  
2.3 ชนิดของดิน สภาพพืชที่ข้ึนปกคลุมพ้ืนที่ และความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
 ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เป็นปัจจัย 
ที่จะทำให้การไหลซึมของน้ำลงไปในดิน เช่น ดินทรายและกรวดสามารถรับน้ำให้ซึมลงไปในดินได้มากกว่าดินที่
มีเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียวที่ยอมให้น้ำซึมผ่านผิวดินลงไปน้อยมาก ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่
ลุ่มน้ำ ที่ผิวดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว น้ำฝนเกือบทั้งหมดจะไหลไปบนผิวดิน ลงสู่ที่ต่ำ ลำธาร และแม่น้ำทันที 
และเป็นเหตุทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้โดยง่าย 
 พืชที ่ปกคลุมดินและสภาพการใช้ที ่ด ินในเขตพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ  
การเกิดปัญหาน้ำท่วมตามท้องที่ต่าง ๆ ไม่น้อย เช่น การบุกรุกแผ้วถางป่าไม้อันเป็นทรัพยากรหลักในบริเวณพ้ืนที่
ต้นน้ำลำธาร หรือในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำทั่วไป โดยปราศจากการควบคุมทำให้ผิวดินส่วนใหญ่ขาดสิ่งปกคลุมในการช่วย
ดูดซึมน้ำ หรืออาจทำให้ผิวดินนั้นแน่นขึ้น ซึ่งจะมีผลให้เกิดน้ำไหลบ่าไปบนผิวดินอย่างรวดเร็วจนกัดเซาะพังทลาย 
ดินผิวหน้าให้เสื่อมคุณภาพและอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันในบริเวณพ้ืนที่ลาดชันตอน ล่างได้  
 
3. น้ำทะเลหนุน 

โดยทั่วไปพื้นที่ราบลุ่มตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ
ที่อยู่ห่างจากปากอ่าว หรือทะเลไม่ไกลนัก ระดับน้ำใน
แม่น้ำบริเวณนั้น มักจะอยู่ในอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง อัน
เนื่องมาจากระดับน้ำทะเลหนุนตลอดเวลา เมื่อน้ำที่ไหล
หลากลงมาตามแม่น้ำ มีปริมาณมาก และตรงกับฤดูกาล
หรือช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงเกินกว่าปกติจะทำ
ให้เกิดสภาวะน้ำท่วมและอุทกภัย แก่พ้ืนที่ทำการเกษตร 
และในเขตที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงเสมอมา 
 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
 4.1 การขยายตัวของเขตชุมชนและการทำลายระบบระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พื้นที่ส่วนส่วนใหญท่ี่
ราษฎรใช้ทำเกษตรประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ หนอง บึง และคลองตามธรรมชาติเพื่อรับน้ำเข้า 

6. สาเหตุการเกิดนำ้ท่วม 

อ่าวไทยและแม่น้ำที่เช่ือมต่อบริเวณอ่าวไทยตอนบน 

เอกสารหมายเลข 6 สาเหตุการเกดิน้ำท่วม 
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ระบายน้ำออกได้อย่างสะดวก หรือมีความสมดุลตามธรรมชาติ เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นชุมชน แหล่ง
อุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย จึงมีการถมดินปรับพื้นที่ สร้างถนน สิ่งก่อสร้าง ขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้าง  
ทำให้แอ่งน้ำ หนองบึง และลำคลองธรรมชาติถูกทำลาย มูลเหตุสำคัญคือเขตชุมชนหลายแห่งไม่ได้สร้างระบบ
การระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังนาน 
 4.2 แผ่นดินทรุด พื ้นที ่ในเขตเมืองชุมชนที่มีประชากร
อาศัยหนาแน่นมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็น
ประจำ จึงสูบน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อุปโภค บริโภค 
และเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุให้แรงดันของน้ำในแหล่ง
น้ำบาดาลที่ระดับลึกมีค่าลดต่ำลงมาก ในชั้นดินซึ่งทับถมอยู่บน
ชั้นกรวดทรายที่เป็นแหล่งบาดาลถ่ายเทไหลเข้าไปในชั้นกรวด
ทรายด้านล่างตามธรรมชาติ เมื่อช่องว่างของดินสูญหายไปมาก
ขึ ้น ชั ้นดินดังกล่าวจึงค่อย ๆ ยุบตัวลงทีละเล็กน้อยจนเกิด
แผ่นดินทรุด ทำให้ผิวดินเป็นแอ่งมีระดับต่ำกว่าปกติเป็นบริเวณกว้าง เช่น พื้นที่หลายเขตในกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังนานหลังจากเกิดฝนตกเพราะการระบายน้ำไม่สะดวก 
 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลสาเหตุการเกิดน้ำท่วม 
 “ประเทศไทยมีลมประจำฤดูกาล  2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จะได้รับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากคาบสมุทรอินเดีย และช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ร ับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน นอกจากนี้มักมีการแจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม” จากข้อความข้างต้น จะส่งผลต่อสถานการณ์  
น้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 หรือไม่ อย่างไร (6 คะแนน) 
      การได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากคาบสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดการพัดความชื้นจากทะเลเข้าสู่แผ่นดนิมี
การ เก ิ ดฝนตกมากข ึ ้ น ในช ่ ว ง เด ื อนม ิ ถ ุ นายนถ ึ ง เด ื อนส ิ งหาคม ปร ิ มาณน ้ ำฝนเพ ิ ่ มมากขึ้ น  
และส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดน้ำท่วมได้ และเมื่อน้ำจากแหล่งน้ำไหลลงสู่ทะเล 
ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นด้วย ช่วงท้ายของฤดูฝนจึงเกิดน้ำท่วมในจังหวัดชายฝั่งทะเลหรือมีแม่น้ำที่ไหลลงสู่
ทะเลจากระดับน้ำทะเลหนุน ขณะที ่ช ่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยได้ร ับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน้ำพาอากาศแห้งและเย็นจากจีน จึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ทั้งนี้  
ลมมรสุมทีผ่่านทะเลจีนตอนใต้และอ่าวไทยจะนำความชุ่มชื้นมาสู่ภาคใต้ จึงทำให้ฝนตกชุกหนาแน่น ตั้งแต่จังหวัด
ชุมพรลงไป และท้ายฤดูมีการสะสมของน้ำฝนลงสู่ทะเลจะเกิดน้ำท่วมจากระดับน้ำทะเลหนุนเช่นเดียวกัน   

6. สาเหตุการเกิดนำ้ท่วม 

ภาพโครงสร้างแหล่งน้ำใต้ดิน  
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เอลนีโญ (El Niño)  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสน้ำในมหาสมุทร มักเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 

ตรงกับช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ และเป็นช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ น้ำอุ่นนี้จะไหลเข้าแทนที่น้ำเย็นที่อยู่ตามชายฝั่งเปรูนานประมาณ 2 – 3 เดือน โดยปกติแล้วตาม
ชายฝั่งเปรูจะมีน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารไหลขึ้นมายังผิวน้ำปรากฏอยู่จากขบวนการไหลขึ้นของน้ำเย็นจากใต้มหาสมุทรขึ้นมายังผิวน้ำ น้ำอุ่นท่ีปรากฏนี้บางครั้งอาจจะ
ยาวนานข้ามไปปีถัดไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งกับปลา นกที่กินปลาเป็นอาหาร และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประมงและเกษตรกรรม ฝน ตกหนัก
ต่อเนื่องทางเอกวาดอร์ใต้และเปรูเหนือบางครั้งทำให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ เมือง  

ลานีญา (La Niña)  คือ ปรากฏการณ์ที่กลับกันกับเอลนีโญ กล่าวคือ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าปกติ 
เนื่องจากลมค้าตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากกว่าปกติ จึงพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยู่ทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น ทำให้ บริเวณดังกล่าวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิ
ผิวน้ำทะเลและระดับน้ำทะเลสูงกว่าทางตะวันออกอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไปอีก ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นได้ทุก 2 – 3 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนาน
ประมาณ 9 – 12 เดือน แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปี 

 

    

7. ปรากฏการณเ์อลนีโญ - ลานีญา 

ภาพเปรียบเทียบปรากฎการณ์เอลนีโญ - ลานญีาจาก https://www.abc.net.au/news/2017-10-19/what-el-nino-la-nina-mean-australian-weather/9053464 
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ปรากฏการณ์เอลนีโญ มีความเชื่อมโยงกับความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation - SO) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ทำ
ให้เกิดอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นเหมือนกัน และมีช่วงเวลาการเกิดที่ใกล้เคียงกัน เมื่อความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีค่าสู ง (South Pacific Subtropical 
High) ความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรอินเดียจากแอฟริกาถึงออสเตรเลียมักจะมีค่าต่ำ (Indonesian Equatorial Low) จะเกิดการหมุนเวียนของอากาศจากบริเวณที่มี
ความกดอากาศสูงไปยังบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ำระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้นผิดปกติ (เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ) จะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 
2 ครั้งในทุก ๆ 10 ปี ช่วงห่างระหว่างการเกิดแต่ละครั้งจะไม่สม่ำเสมอก็ตาม การอุ่นขึ้นของน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันออก กับน้ำทะเลที่เย็นลงบริเวณใกล้ ทวีป
ออสเตรเลีย จะกินเวลาประมาณ 12 เดือน โดยมักจะเริ่มประมาณช่วงต้นของปีและสิ้นสุดประมาณต้นปีถัดไป ส่วนในปีก่อนและหลังการเกิดเอลนีโญ มักจะเป็นปีที่ผิวน้ำ
ทะเลในแปซิฟิกตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิที ่เย็น เอลนีโญจึงมีชื ่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า  “El Niño – Southern Oscillation” เรียกอย่างสั้น
ว่า "ENSO"  หมายถึง ความผันผวนซึ่งเกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ จึงสามารถใช้ระบุช่วงเวลาที่เกิดเอลนีโญ-ลานีญาได้ นอกจากนี้ยังมีค่าอุณหภูมิของน้ำทะเลใน
มหาสมุทรหรือดัชนีสมุทรศาสตร์ (ocean index) ที่ระบุปริมาณการเกิดฝนได้อีกด้วย 

ตำแหน่งดัชนีสมุทรศาสตร์ (Ocean Index) ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย  

ตำแหน่งดัชนีสมุทรศาสตร์ (Ocean Index) คือค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำ
ทะเลที่ต่างไปจากค่าปกติในบริเวณต่าง ๆ ของมหาสมุทร เพื่อใช้บ่งชี้แนวโน้มลักษณะ
อากาศที่อาจเกิดข้ึน โดยดัชนีสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมี 3 ค่า ได้แก่ 
1. ดัชนี ONI คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เบี่ยงเบนไปจากปกติทุก ๆ 3 เดือน (sea 
surface temperature anomaly, SSTA) ในบริเวณ Nino 3.4 หรือมหาสมุทรแปซิฟิก
บริเวณ 5oN-5oS, 120o-170oW ซึ่งองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ
สหรัฐอมเริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA) ใช้เป็น
ดัชนีบ่งชี้ค่า ENSO ทำนายการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาด้วย 
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สีแดง หมายถึง ปรากฏเอลนีโญ (ค่ามากกว่า 0.5 oC) ส่วนสีน้ำเงิน หมายถึง ปรากฏการณ์ลานีญา (ค่าน้อยกว่า -0.5 oC)  
ช่วงของการเกิดปรากฏการณ์นั้นต้องมีค่ามากกว่าบวกหรือลบ 0.5oC ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ครั้ง 
ตารางแสดงค่าดัชนี ONI ที่มา: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml  

Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ 
2009 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 
2010 1.6 1.3 1.0 0.6 0.1 -0.4 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 
2011 -1.4 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.0 
2012 -0.9 -0.6 -0.5 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.2 -0.3 
2013 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 

2. Pacific Decadal Oscillation (PDO) คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เบี ่ยงเบนไปจากปกติทุก ๆ 3 เดือน (SSTA) ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 20oN  
เป็นปรากฏการณ์ทางสมุทรศาสตร์ที่อุณหภูมิน้ำทะเลฟากตะวันออกและฟากตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือข้างหนึ่งจะอุ่นกว่าปกติ ขณะทีอี่กข้างจะเย็นกว่าปกติ ซึ่งจะเกิด
การสลับข้างกันทุก 30 ปี เมื่อเกิด Positive phase หรือ Warm phase ประเทศโซนตะวันออกจะเย็น ฟากตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟิก เอเชียตะวันออก ซีกตะวันตกของทวีป
อเมริกาจะอุ่นกว่าปกติ สถานการณ์ฝนในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงจะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติ  กรณีค่าน้อยกว่า -0.5 หมายถึง แนวโน้มประเทศไทยอาจมีฝนตกมาก  
         ตารางดัชนี PDO https://www.daculaweather.com/4_pdo_index.php 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2009 -1.40 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.40 0.08 
2010 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21 
2011 -0.92 -0.83 -0.69 -0.42 -0.37 -0.69 -1.86 -1.74 -1.79 -1.34 -2.33 -1.79 
2012 -1.38 -0.85 -1.05 -0.27 -1.26 -0.87 -1.52 -1.93 -2.21 -0.79 -0.59 -0.48 
2013 -0.13 -0.43 -0.63 -0.16 0.08 -0.78 -1.25 -1.04 -0.48 -0.87 -0.11 -0.41 

แนวโน้มค่า ดัชนี PDO 

มากกว่า +0.5  แนวโน้มฝนน้อยกว่าปกต ิ

-0.5 ถึง +0.5  แนวโน้มฝนปกต ิ

น้อยกว่า 0.5  แนวโน้มฝนมากกว่าปกต ิ
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 3. Indian Ocean Dipole (IOD) หรือ Dipole Mode Index (DMI) คือ ผลต่างค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เบี่ยงเบนไปจากปกติทุก ๆ 3 เดือน บริเวณ 50oE-70oE, 
10oS-10oN และ 90oE-110oE, 10oS-0oS เป็นการเคลื่อนไหวไปมาสลับกันสองด้านระหว่างด้านฝั่งตะวันตกและด้านฝั่งตะวันออกของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อ
เกิด Positive phase น้ำอุ่นจะรวมตัวด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้สถานการณ์ฝนในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงจะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติ   
         ตารางดัชนี IOD https://psl.noaa.gov/gcos_wgsp/Timeseries/Data/dmi.had.long.data 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2009 0.097 0.243 0.200 0.201 0.336 0.214 -0.095 0.008 0.003 0.147 0.056 0.230 
2010 0.359 0.103 0.558 0.445 0.050 -0.026 0.096 0.051 -0.162 -0.277 -0.372 -0.142 
2011 0.257 0.322 0.467 0.229 -0.010 0.169 0.319 0.457 0.308 0.516 0.459 -0.059 
2012 0.111 0.002 0.126 -0.196 -0.290 0.115 0.643 0.764 0.559 0.270 0.024 0.337 
2013 0.001 0.269 0.183 -0.222 -0.426 -0.383 -0.083 -0.082 -0.204 -0.009 0.323 0.210  

ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา 22 มกราคม 2546 : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=17) 
จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า ในปีเอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทย

ส่วนใหญ่ต่ำกว่าปกติ (rainfall Index น้อยกว่า 50) โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และพบว่าเอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่า
ปกติมากขึ้น สำหรับอุณหภูมิ ปรากฏว่าสูงกว่าปกติทุกฤดูในปีเอลนีโญ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และสูงกว่าปกติมากขึ้นในกรณีที่ เอลนีโญมีขนาดปานกลางถึง
รุนแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาวะฝนในปีเอลนีโญได้ชัดเจน นั่นคือ ปริมาณฝนของประเทศไทยมี
โอกาสเป็นไปได้ทั้งสูงกว่าปกติและต่ำกว่าปกติหรืออาจกล่าวได้ว่าช่วงกลางและปลายฤดูฝนเป็นระยะที่เอลนีโญมีผลกระทบต่อปริมาณฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน 
ผลกระทบของลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา 22 มกราคม 2546 : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=18) 

จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า ในปีลานีญาปริมาณฝนของประเทศไทยส่วน
ใหญ่สูงกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะที่ลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกว่าช่วงอื่น และพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน
ลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน สำหรับอุณหภูมิปรากฏว่าลานีญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกว่าฝน โดยทุกภาคของประเทศไทยมี
อุณหภูมิต่ำกว่าปกติทุกฤดู และพบว่าลานีญาที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้น  

แนวโน้มค่า ดัชนี PDO 

มากกว่า +0.5  แนวโน้มฝนน้อยกว่าปกต ิ

-0.5 ถึง +0.5  แนวโน้มฝนปกต ิ

น้อยกว่า 0.5  แนวโน้มฝนมากกว่าปกต ิ
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254 
 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 

1. จากค ่า เฉล ี ่ ยของอ ุณหภ ูม ิผ ิ วน ้ ำทะเลท ี ่ เบ ี ่ ยง เบนไปจากปกต ิท ุก ๆ 3 เด ือน (sea surface temperature anomaly, SSTA) และด ัชน ีสม ุทรศาสตร์   
    ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ให้นักเรียนระบุสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น และระบุว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญาหรือไม่ (1 คะแนน)  

 ดัชนี ONI และ ดัชนี PDO มีค่าเป็นลบ และดัชนี IOD มีค่าเป็น

บวก และเมื่อพิจารณาตารางดัชนี ONI ในหน้าที่ 19 พบว่าช่วงเวลา

ดังกล่าวค่าดัชนี ONI มีค่าเป็นลบมากกว่า 0.5 ต่อเนื่อง 5 ครั้ง จึงอยู่

ในช่วงของปรากฏการณ์ลานีญา ประเทศไทยเกิดฝนตกหนัก ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลัก    

        

 

2. จากค ่า เฉล ี ่ ยของอ ุณหภ ูม ิผ ิ วน ้ ำทะเลท ี ่ เบ ี ่ ยง เบนไปจากปกต ิท ุก ๆ 3 เด ือน (sea surface temperature anomaly, SSTA) และด ัชน ีสม ุทรศาสตร์   

    ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ให้นักเรียนระบุสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น และระบุว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญาหรือไม่ (1 คะแนน)  

 ด ั ช น ี  ONI , ด ั ช น ี  PDO และ  ด ั ช น ี  IOD ม ี ค ่ า เ ป ็ น บ ว ก  

โดยดัชนี ONI และ ดัชนี PDO มีค่าบวกมากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า

ในช่วงนั้นมีฝนน้อยกว่าปกติ และอาจเกิดภัยแล้งรุนแรง 

   เป็นช่วงของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ   

          

เอกสารหมายเลข 7 ปรากฏการณเ์อลนีโญ-ลานีญา ภาพจาก เข้าใจดัชนีสมุทรศาสตร์ https://tiwrm.hii.or.th/current/2020/drought2019/drought2019/oceanIndex1.pdf 

https://tiwrm.hii.or.th/current/2020/drought2019/drought2019/oceanIndex1.pdf
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คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแสดงผังมโนทัศน์ (Mind map) เพ่ือแสดงปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 (10 คะแนน) 

8. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 8 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
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ใบกิจกรรมที่ 3 

เรื่อง การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 

กิจกรรม “การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม” 
 
 จุดประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 
 
 คำชี้แจง 
  1. แบ่งกลุ่มจำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน และแบ่งบทบาทหน้าที่กันดังนี้  

• ผู้อำนวยการ (Director) รับผิดชอบการดำเนินงานของสมาชิกท้ังหมด 
• รองผู้อำนวยการ (Subdirector) ช่วยผู้อำนวยการในการดำเนินงานของสมาชิกท้ังหมด 
• สมาชิก (Member) ดำเนินงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 

 2. สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม ที่ส่งกระทบต่อ
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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• เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบ เช่น เพ่ือป้องกันการว่างงานจากการเกิดน้ำท่วม รัฐบาลจึงมีโครงการ
ช่วยสมทบการจ่ายค่าจ้างของกิจการที่ไม่เลิกจ้าง 

• เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบ เช่น การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อน้ำท่วม 
• การบริหารจัดการทางน้ำ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบ เช่น การสร้างเขื่อนกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำ เพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำเวลา

เกิดฝนตกหนักหรือมีพายุเข้า 
  3. บันทึกข้อมูลที่สืบค้นลงในใบกิจกรรมตามหัวข้อต่าง ๆ ที่กลุ่มตนเองได้รับผิดชอบ ดังนี้  

• ข้อได้เปรียบของ วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน ที่สืบค้น 
• ข้อเสียเปรียบของ วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน ที่สืบค้น 
• ระบุประเภทของแหล่งที่มาและ URL ของข้อมูลแต่ละชุด 
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การแก้ไขปัญหาหรือการ
แก้ไขผลกระทบ 

(วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน) 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ แหล่งที่มาของข้อมูล 

ตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาหัวข้อ  
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 
โครงการของรัฐบาลที่ช่วย
สนับสนุนกิจการที่ไม่เลิกจ้าง และ
ยังจ่ายเงินให้กับแรงงาน หลังได้รบั
ผลกระทบจากน้ำท่วม 
 

 

• แรงงานได้รับการช่วยเหลือโดยตรง ไม่ตกอยู่
ในสถานะว่างงาน 

• รัฐบาลทราบถึงจุดอ่อนของระบบคุ้มภัยทาง
สังคม โดยระบบการประกันสังคมที ่ใช้อยู่
ป ัจจ ุบ ัน ไม ่สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของแรงงานท่ีเกิดจากปัจจัยที่ไม่คาด
ฝันได้ 

• ภาคธ ุรก ิจและก ิจการต ่าง  ๆ ได ้ร ับการ
ช่วยเหลือจากมาตรการการปล่อยเงินกู้ของ
รัฐบาล 

• รัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อฟื้นฟูและ
เยียวยาแรงงานและกิจการต่าง ๆ 

• เป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นถึงระยะกลาง 

• มีขั ้นตอนการดำเนินงานที ่ซับซ้อน และต้อง
ช่วยเหลือและเยียวยากิจการหลายด้าน เช่น 
ประชาชนท ั ่ วไป เกษตรกร ผ ู ้ ใช ้แรงงาน 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• ประเภทของแหล่งที่มา (1) 
o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล: 
http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjo
urnal/detailart.aspx?ArticleID=5914 
 

ตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาหัวข้อ  
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 
 
การเปลีย่นพันธุ์ข้าวเป็นสายพันธ์ุที่
ทนต่อเหตุการณ์น้ำท่วม 
 

 

• มีการเตรียมการรับมือกับการเกิดเหตุการณ์
น้ำท่วม ถึงแม้จะมีน้ำท่วม แต่ยังสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 

• มีสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรองรับ สำหรับการ
ปลูกเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วม สามารถ
หาซื้อได้ง่าย และมีงานวิจัยรองรับผลผลิต 

• สามารถสลับปลูกระหว่างข้าวสายพันธุ์ท่ัวไปที่
ได้ผลผลิตเยอะ และสายพันธุ์ที่ทนต่อน้ำท่วม 
โดยสลับกันปลูกในช่วงฤดูที่ต่างกัน เช่น สาย
พันธุ์ท่ีทนต่อน้ำท่วม จะเน้นปลูกในช่วงฤดูฝน 

• หากเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวให้เป็นสายพันธุ์ทนต่อ
น้ำท่วม ผลผลิตจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง 

• การให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับสายพันธุ์ขา้ว
สำหรับรับมือกับการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมให้
ทั่วถึง และทำความเข้าใจถึงมาตรการการเยี่ยว
ยาและให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ หากเกิดน้ำท่วม 

• สายพันธุ์ข้าวที่ทนต่ออุทกภัยมีความอ่อนแอต่อ
โรคไหม้ โรคใบแห้ง แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดด 

• ประเภทของแหล่งที่มา (1) 
o บทความวารสาร 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล: 
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/fi
les/hdo1.pdf 

 

✓ 

 

✓ 
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การแก้ไขปัญหาหรือการ
แก้ไขผลกระทบ 

(วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน) 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ แหล่งที่มาของข้อมูล 

ตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาหัวข้อ  
การบริหารจัดการทางน้ำ 
 
การสร้างเขื่อนกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำ 
 

 

• ป้องกันภัยแบบจำกัดเฉพาะที่ 
• ค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างไม่สูงมากนัก 
• สามารถออกแบบให้เหมาะสม  ตามระดับ

ความรุนแรงและปริมาณน้ำ 

• พัฒนาและควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
บริเวณเหนือและท้ายเขื่อน 

• ต้องชดเชยที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้าง 

• เบี่ยงเบนลำน้ำจากเส้นทางเดิมและทำให้ระดับ
น้ำเพิ่มสูงขึ้น 

• เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง 
• เกิดความเสียหายมากเมื่อน้ำล้นสันเขื่อนหรือ

กำแพงกั้นน้ำ 
• ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณเหนือและใต้เขื่อน

อาจไม่ปลอดภัย 

• มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ประเภทของแหล่งที่มา (1) 
o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ: หนังสือ 

URL ของแหล่งข้อมูล: 
http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/p
df/room7_2550.pdf 

 
 
 
 

✓ 
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การแก้ไขปัญหาหรือการ
แก้ไขผลกระทบ 

(วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน) 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ แหล่งที่มาของข้อมูล 

   • ประเภทของแหล่งที่มา (1) 
o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล 
• ประเภทของแหล่งที่มา (2) 

o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล 
• ประเภทของแหล่งที่มา (3) 

o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล 
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การแก้ไขปัญหาหรือการ
แก้ไขผลกระทบ 

(วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน) 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ แหล่งที่มาของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • ประเภทของแหล่งที่มา (1) 
o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล 
• ประเภทของแหล่งที่มา (2) 

o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล 
• ประเภทของแหล่งที่มา (3) 

o บทความ 
o งานวิจัย 
o หนังสือพิมพ ์
o อื่น ๆ _________________ 

URL ของแหล่งข้อมูล 
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1. จากตารางแหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลประเภทใด 

 1. ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากบทความ      ______ 

 2. ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย    ______ 

 3. ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากหนังสือพิมพ์     ______ 

 4. ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ (ระบุ) _____________ ______ 

 5. ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ (ระบุ) _____________ ______ 

 

2. นักเรียนคิดว่าแหล่งข้อมูลที่นักเรียนค้นหามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 4  

เรื่อง การป้องกันการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ของตนเอง 

 

กิจกรรม “การป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของตนเอง” 

 
จุดประสงค์ 
       1. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบของการเกิดภัยพิบัติ (K) 
       2. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง การเกิดน้ำท่วม  (K) 
       3. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียได้ (P) 
 
คำชี้แจง 
       1. ให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชัน Maps ศึกษาพื ้นที ่ที ่ตนเองอาศัยอยู่  และศึกษาตำแหน่งที ่ เก ี ่ยวข้องกับหัวข้อต่าง  ๆ ดังนี้ 1) เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
2) เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 3) การบริหารจัดการทางน้ำ  
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       2. ให้นักเรียนคาดการณ์การเกิดพายุและฝนตกหนักเป็นเวลานาน หรือได้รับน้ำจากพื้นที่อื่น เช่น การปล่อยน้ำจากเขื่อน จนเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ๆ นักเรียนอาศัยอยู่
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง นักเรียนจะมีวิธีในการป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร โดยวิเคราะห์ 3 แง่มุมนี ้
              1. เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
              2. เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 
              3. การบริหารจัดการทางน้ำ 
       3. โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้คะแนน จะใช้เกณฑ์ เกณฑ์การประเมิน “กิจกรรมการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของตนเอง” (สามารถดูได้จากเอกสารประกอบ) 
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ภาพแผนที่ในพ้ืนที่ของตนเองจากแอปพลิเคชัน Maps 
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หัวข้อ 

การแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขผลกระทบ (วิธีการ/แนวทาง/ขั้นตอน) 

 
 

 

 

1. เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 
 

 

2. เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

3. การบริหารจัดการทางน้ำ 
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แบบทดสอบ  

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศและการป้องกันอุทกภัย 
1. __ถูก__ ลมจะเคลื่อนที่จะบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูง (H) ไปยังบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ำ (L) 
2. __ถูก__ เมื่อพ้ืนดินหรือมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้อนและชื้นจะลอยตัวสูงขึ้น 
3. __ผิด__ มรสุม เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิภาคพ้ืนทวีป 2 ตำแหน่ง 
4. จากแผนที่อากาศผิวพ้ืน ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศในประเทศไทย  
 

 
 

 ก. มีหย่อมความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาท่ีประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนชื้น 
 ข. มีร่องมรสุมที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ค. มีพายุโซนร้อน 2 ลูก ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนที่พาดผ่านประเทศไทย 
 ง. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่น ต่อเนื่องและมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไป 
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5. “พายุดังกล่าวเกิดขึ้น ณ บริเวณเหนือพื้นมหาสมุทร เนื่องจากน้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูง จึงเกิดการ
ระเหยเป็นไอน้ำปริมาณมาก อากาศจะร้อนชื้นและลอยตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง อากาศรอบข้างจึง
เคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ และเมื่อประกอบกับการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้อากาศพัดเวียนเข้าหาจุด
ศูนย์กลางของบริเวณนั้น” 
พายุในข้อใดไม่เก่ียวข้องกับคำอธิบายข้างต้น 
 ก. พายุไต้ฝุ่น 
 ข. พายุโซนร้อน 
 ค. พายุดีเปรสชัน 
 ง. พายุเทอร์นาโด 
 
6. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย  

 ก. การตัดไม้ทำลายป่า 
 ข. การเกิดฝนตกหนักสะสม 
 ค. การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล 
 ง. การระบายน้ำออกจากพ้ืนที่สะดวกรวดเร็ว 

 1. ก ข และ ค 
 2. ก ข และ ง 
 3. ข ค และ ง 
 4. ก ข ค และ ง 
 
7. ผู้ใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมในสถานการณ์อุทกภัย 
 1. สมหมายพาลูกและหลานไปเล่นน้ำบนถนนที่น้ำท่วมสูง  
 2. สมศรีขับรถยนต์ฝ่าน้ำท่วมเพ่ืออพยพไปจังหวัดข้างเคียง 
 3. สมปองไม่ติดตามข่าวและโลกโซเชียลเพ่ือลดความเครียดที่เกิดข้ึน 
 4. สมศักดิ์ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มเพื่อกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
 
8. ข้อใดไม่ใช่การแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว 
 1. การสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน 
 2. การใช้คันดินกั้นน้ำเป็นแนวยาวขนาบแม่น้ำ 
 3. การสร้างคลองระบายน้ำขนาดเล็กจำนวนมากเชื่อมต่อกับแม่น้ำ 
 4. การสร้างคันเขื่อนกั้นปากอ่าวที่เชื่อมต่อกับทะเล 
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9. จากการพยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้า นักพยากรณ์อากาศแจ้งว่าจะเกิดฝนตกหนักและมีโอกาสเกิดน้ำ
ท่วมเฉียบพลันในพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่ง หากต้องการป้องกันการเกิดความเสียหายของพืชผลทาง
การเกษตร สามารถทำได้อย่างไร 
 1. เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพ่ือสูบน้ำออกจากพ้ืนที่สวน 
 2. เสริมคันดินรอบสวนให้สูงขึ้น 
 3. เกษตรกรตัดแต่งก่ิงให้เหลือใบน้อยที่สุด 
 4. ถูกทุกข้อ 
 
10. ข้อใดไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ 
 1. กำหนดแนวทางอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำ  
 2. เตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับน้ำ และเยียวยาผู้ประสบภัย  
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
 4. รณรงค์ทำความเข้าใจเรื่องทรัพยากรน้ำกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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