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¤Ó¹Ó

 ปฐมวัย ชวงวัยแหงการวางรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งกาย ใจ สติปญญา และสังคม

 ชวงวัยที่สมองพรอมเรียนรูมากที่สุดครบทุกมิติ ทั้งความรู (Head) ทักษะ (Hand) และจิตสำนึกที่ดี (Heart)

 ชวงวัยแหงการเรียนรูผานการเลน การลงมือทำ และการสื่อดวยภาษาพูด

 ชวงวัยแหงความดี เรียนรูความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ อันเปนคุณธรรมสำคัญท่ีเก้ือหนุนการเรียนรูของวัยเด็ก

 โครงการส่ือสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะท่ี 2 (แมครูหัวใจใหม) จึงเกิดข้ึน โดยความรวมมือ

ระหวางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สถาบันอาศรมศิลป และมูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ เพื่อสกัด

องคความรูที่สำคัญตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย แลวจัดทำเปนสื่อวีดิทัศนและหนังสือชุด ครูปฐมวัย

หัวใจแม เพื่อเปนคูมือสำหรับครูปฐมวัย พอแม ผูปกครอง ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม

 หนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก เลมท่ี 1  ครูนักสรางสรรคพ้ืนท่ีการเรียนรู 

(Learning Space) เลมที่ 2 ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning Designer) และเลมที่ 3 

ครูผูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก (Visible Learning)

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย ผูเช่ียวชาญ และครูปฐมวัยหัวใจแมทุกทาน ท่ีถายทอดองคความรูจากประสบการณ

จนออกมาเปนหนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือขายที่รวมแรงรวมใจผลิตงานอันเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศไทยและโลกใบนี้ตอไป

                                   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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º·¹Ó

 ปฐมวัยเปนโอกาสทองในการเจริญเติบโตและสรางรากฐานทุกดานของมนุษย 
ที่สำคัญในชวง 2-3 ปแรกของเด็กปฐมวัย สมองจะเติบโตถึงรอยละ 87 ของสมองผูใหญ 
(สิริยาพัฐ บุญชวย.2560) ชวงนี้จึงถือเปนชวงสำคัญที่สุดของชีวิต (Critical or Sensitive 
Period of Brain Development) หากชวงเวลานี้สมองไมไดรับการสงเสริมจะทำใหเกิด
ปญหาพัฒนาการสมองลาชา รวมทั้งพัฒนาการในดานอื่นจะถดถอยไปดวย จนหยุดเติบโต
หรือเกิดความผิดปกติขึ้น ทำใหมีปญหาในพัฒนาการทางพฤติกรรมดานตางๆ ตลอดจน
พัฒนาการของการเรียนรู สติปญญา อารมณ-จิตใจ สังคม และทักษะการรูภาษา ในชวงเวลา
เดียวกันถาเราใหความสนใจและกระตุนพัฒนาการอยางเหมาะสม จะสงเสริมใหเกิดโอกาส
ในการพัฒนาดานตางๆ ตามชวงอายุที่ตางกันอยางสรางสรรคเต็มที่ตามศักยภาพของเด็ก 
(Windows of Opportunities) เด็กปฐมวัยจึงตองไดรับความเอาใจใสเลี้ยงดูและสงเสริม
พัฒนาการอยางมีทิศทาง (นัยพินิจ และนิตยา คชภักดี.2559)

 ศ.ดร.เจมส เจ เฮกแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร 
ไดกลาววา “การลงทุนพัฒนาในเด็กปฐมวัย เปนการลงทุนที ่คุ มคา ใหผลตอบแทน
แกสังคมดีที ่ส ุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับมาในอนาคตมากถึง 7 เทา” 
(สุริยา ฆองเสนาะ.2558.)

 ดวยความสำคัญดังกลาวเปนตนทุนท่ีตองนำมาใครครวญในการเปน “ครูนักออกแบบ
การเรียนรู” (Teacher as a Learning Designer) ดวยการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบใฝรู (Active Learning) ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทำใหไดฝก
วางแผน ไดคิดออกแบบ ไดคิดอิสระ ไดตัดสินใจทำงานกลุม มีวินัยอยางมีสวนรวม 
มีกำลังใจและชวยเหลือผูอื่นจากสถานการณจริง รวมทั้งเมื่อเสร็จกิจกรรมแลวมีโอกาสได
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ประเมินตนเองอยางงายๆ สงผลตอการยกระดับการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตแหงความ
สำเร็จ (Executive Functions : EF) เมื่อสมองไดเรียนรูในทางสรางสรรคอยางชาญฉลาด 
เมื่อเด็กเติบโตขึ้นและกาวเขาสูวัยเรียน จำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางอารมณและ
สังคม (Social and Emotional Learning Skills: SEL) ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมและการดำเนินชีวิตในอนาคต เนื่องจากคุณลักษณะดังกลาวเปน
พื้นฐานสำคัญในการสรางสมรรถนะทางดานภาษาและการสื่อสาร ดานการคิดเชิงบริหาร 
ดานการทำงาน และดานการเคลื่อนไหวผสานกายจิต
 แมครูปฐมวัยจึงตองมีสมรรถนะในการออกแบบแผนการเรียนรูบูรณาการสูชีวิตท่ีเปน
การเรียนรูอยางเปนองครวม โดยอาศัยแบบฟอรมของแผน OLE (Objectives of Learning – 
Learning Process – Evaluation) ท่ีเปนการออกแบบแผนการจัดประสบการณท่ีเห็นถึงการ
กำหนดจุดประสงค/เปาหมายการเรียนรู K-S-A (Knowledge-Skills-Attitude/Value) 
ที่สัมพันธกับการออกแบบกระบวนการเรียนรูและการประเมินผล
 หนังสือเลมน้ีไดถอดจากประสบการณความเช่ียวชาญของทีมครูอนุบาลโรงเรียนรุงอรุณ 
ท่ีมีเปาหมายของการจัดการศึกษามุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยสมบูรณ ท้ังทางดานจิตใจ (Heart) 
พฤติกรรม (Hand) และสติปญญา (Head) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยจิตวิญญาณ
ความเปนครู ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรทางการศึกษาปฐมวัย และความรู
ความเขาใจในเรื่องที่เด็กจะเรียน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา รวมทั้งเชื่อมั่น
ในศักยภาพการเรียนรูท่ีมีอยูในตัวทุกคน และความแตกตางแตละบุคคล ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญ
ท่ีครูจะนำมาออกแบบแผนการเรียนรูใหเด็กไดใชศักยภาพและเกิดพัฒนาการอยางเปนองครวม

อาจารยสืบศักดิ์  นอยดัด
ผูดูแลโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกดวยความรักของสมเด็จยา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป
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à¾ÃÒÐà»š¹àÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºµÑÇà¢Ò 

´Ö§´Ù´à´ç¡à¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ (Engage) à»š¹à¨ŒÒ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¨¹à´ç¡à¡Ô´©Ñ¹·Ð ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ

·ÓäÁ¤ÃÙµŒÍ§
á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÍÍ¡áºº
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 ขณะที่เด็กๆ อนุบาลหองสายลมกำลังเดินสำรวจ

รอบบึงน้ำในโรงเรียนเพื่อหาจุดที่จะติดปายหามทิ้งขยะ

อยูนั้น เด็กคนหนึ่งสังเกตเห็นวัตถุสีขาวลอยอยูในบึงน้ำ 

จึงชี้ชวนใหเพื่อนๆ และคุณครูดู พรอมทั้งหารือกันวา

นาจะตองทำปาย “หามทิ้งขยะลงไปในน้ำ” มาติดไว

บริเวณนี้ดวย คนจะไดไมทิ้งขยะลงไปอีก

“อะไรนะ ขวดเหรอ”

“ไหน”

“โนนไง สีขาวๆ ที่ลอยอยูนะ”
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 ระหวางที่พูดคุยกันอยูนั้นเอง ลมไดพัดพาวัตถุสีขาวลอยเขา

มาใกลฝงมากขึ้น เด็กๆ จึงรีบเดินไปดูโดยมีคุณครูตามไปดวย 

เมื่อสังเกตดูใกลๆ จึงรูวาเปนกระปองพลาสติกสีขาว 

 “เหมือนกระปองวายน้ำที่ครูโม(ครูพละ) เอาไวใหเลน” 

เด็กคนหนึ่งพูดขึ้น 

 “ทำไมมันมาอยูที่นี่ไดนะ” ครูตั้งคำถามชวนเด็กๆ คิด 

 “สงสัยมีใครทำหลนลงไป” เด็กอีกคนตอบ 

 “แลวเราจะทำอยางไรกันดี” ครูถามชวนเด็กคิดตอ

¤ÃÙãªŒ¤Ó¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ
ãËŒà´ç¡¤Ô´á¡Œ»˜ÞËÒ
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 ครูถามเพราะสังเกตเห็นวาเด็กๆ กำลังสนใจกระปองในบึงน้ำ 

ซึ่งเปนโอกาสที่เด็กๆ จะไดเรียนรูการแกไขปญหารวมกันจาก

เรื่องจริงตรงหนาที่เขากำลังสนใจ

 “เก็บขึ้นมาไหม” 

 เด็กชายที่เห็นกระปองใบนี้แตแรกเสนอขึ้น 

 “มันไกลนะ” 

 “นาจะไดนะ” 

 “ลองดูกันไหมละ” ครูไมรีรอที่จะพูดชวนใหเด็กๆ ลองทำ

¤ÃÙÍ‹Ò¹¤ÇÒÁ¤Ô´à´ç¡
áÅÐ·ŒÒ·ÒÂãËŒÅÍ§·Ó

¹Õè¤×ÍâÍ¡ÒÊ·Õèà´ç¡¨Ðä´Œ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃÅ§Á×Í

á¡Œ»˜ÞËÒ´ŒÇÂµÑÇà¢ÒàÍ§
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 เมื่อไดรับแรงสนับสนุนจากคุณครู เด็กๆ พากันเดินลงไปที่ริมตลิ่ง 

แลวชวยกันคิดหาวิธีเก็บกระปองพลาสติกใบนั้นขึ้นมา เด็ก 2-3 คน 

ไปหากิ่งไมในบริเวณนั้นมาพยายามเขี่ย ทวาไมสั้นไป จึงไปหาไมอันใหม 

ระหวางนั้นลมไดพัด “ครูคะ ลมพัดไปทางไหนมันก็ลอยไปทางนั้นละ” 

เด็กหญิงคนหน่ึงหันมาบอกคุณครู “แลวเราจะทำอยางไรดีละ” ครูถามข้ึน

“เจาลมจาชวยพัดมาทางนี้หนอย” เด็กหญิงตะโกนเรียกลมใหชวย

à´ç¡ÊÑ§à¡µàËç¹·ÔÈ·Ò§¢Í§ÅÁ
¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§¡ÃÐ»‰Í§

¤Ô´àª×èÍÁâÂ§¨Ò¡»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�
·ÕèÊÑ§à¡µàËç¹ ÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
¢Í§ÀÒÃ¡Ô¨ “à¡çº¡ÃÐ»‰Í§”
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 เด็กๆ พยายามคิดหาวิธีจะเก็บกระปองพลาสติก

ขึ้นมาใหได บอยครั้งที่แรงลมและแรงกระเพื่อมจาก

ไมที ่กระทบผิวน้ำพัดพากระปองลอยหางออกไป 

แตเด็กๆ ก็ไมละความพยายาม ยังคงคิดหาวิธี ไมมี

ใครคิดจะลมเลิกหรือชวนกันกลับแมแตคนเดียว

 หลังจากพยายามกันอยูพักใหญ ในท่ีสุดลมก็เปนใจ

ชวยพัดกระปองเขามาใกลในระยะที่ไมเขี่ยถึง เด็กๆ 

จึงสามารถเก็บกระปองพลาสติกข้ึนมาจากน้ำไดสำเร็จ 

ทามกลางเสียงเฮดีใจของทุกคน

à´ç¡Ê¹Ø¡ à¡Ô´©Ñ¹·Ð
·ÓäÁ‹àÅÔ¡ ·Ó¨¹ÊÓàÃç¨

Grit

µÃ§µÒÁÊÁÁµÔ°Ò¹¨Ò¡
¡ÒÃÊÑ§à¡µ·ÔÈ·Ò§ÅÁ

¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§¡ÃÐ»‰Í§
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 ชวงเวลาราว 20 นาที ที่ครูเปดโอกาสใหเด็กๆ 

ลงมือแกไขปญหารวมกันนี้ กอใหเกิดการเรียนรู

ข้ึนมากมาย ท้ัง การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห

การลงมือทดลองความคิด และประเมินวาได

หรือไมไดอยางไร แลวหาทางทำใหได พยายามทำ

จนสุด จนกระทั ่งเก็บกระปองขึ ้นมาจากบึงน้ำได 

เปนประสบการณที ่ทำใหเด็กๆ รู ว าเด็กตัวเล็กๆ 

อยางพวกเขาก็สามารถดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ไดดวยตัวเขาเอง

à»�´¾×é¹·Õè
ãËŒà»š¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹

¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃ¤Ô´
ÍÂ‹Ò§à»š¹
ÃÐºº

¹Õèãª‹äËÁ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹ÒÊÙŒäÁ‹¶ÍÂ
¡Ñ´äÁ‹»Å‹ÍÂ ËÃ×Í Grit

«Öè§à»š¹ÊÁÃÃ¶¹Ð·ÕèÊÓ¤ÑÞ
¢Í§âÅ¡ã¹ÈµÇÃÃÉãËÁ‹¹Õé
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 การเรียนรูตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนเปนเรื่องบังเอิญ แตในความเปนจริงแลว

การที่เด็กจะเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเปนองครวมเชนนี้ได เปนความจงใจ

ของครูที ่ออกแบบกระบวนการพาเด็กเรียนรูจากสถานการณจริงตรงหนา 

ดวยการตั้งคำถามใหเด็กคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และเปดโอกาสใหเด็ก

ลงมือแกไขปญหาดวยกัน จนเกิดความรูความเขาใจจากประสบการณตรง

ของเขาแตละคน

18



ÁÒÍÍ¡áºº
á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

·Õèâ´¹ã¨à´ç¡
¡Ñ¹à¶ÍÐ
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¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

Ã‹ÇÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ¡Ñ¹ ·Ó´ŒÇÂ¡Ñ¹
ทักษะสังคม การรู จ ักจัดการตัวเอง 
ปรับตัวเขากับคนอื่น รับรูกัน ใหโอกาส
ที่จะเรียนรูไปดวยกัน

â´¹ã¨à´ç¡ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

à´ç¡Ê¹Ø¡¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹ µÒà»š¹»ÃÐ¡ÒÂ

¨ŒÍ§ ¨´¨‹Í ËÙ¼Öè§

·ÓäÁ‹àÅÔ¡
¼Ô´¡çÅÍ§ãËÁ‹ 
äÁ‹¡ÅÑÇ¼Ô´

¤Ô´á¡Œ»˜ÞËÒ
¤Ô´ËÒÇÔ¸Õ

ÁÕ¤Ó¶ÒÁÍÂÒ¡ºÍ¡
ÍÂÒ¡àÅ‹Ò¶Ö§ÊÔè§·Õèä»·ÓÁÒ 
ชุดภาษาของเด็กเก ิดข ึ ้นอยางหลากหลาย 
เปนชุดภาษาที่มีความหมายกับเด็ก จำไดแมน 
เพราะเขาสราง (Construct) ความรูของเขาเอง
ขึ้นมา

นุมขึน้
จริงดวย!ไป

เอา

น้ำม
ารด

รดน้ำแลวขุดงาย
Grit

คิดเปน

ฉนัทะ
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ÀÒÉÒäÃŒ¤ÇÒÁËÁÒÂ

µ‹Ò§¤¹µ‹Ò§ÍÂÙ‹ µ‹Ò§¤¹µ‹Ò§·Ó 
ÁÕá¤‹ “©Ñ¹¡Ñº¡ÃÐ´ÒÉ” ÁÕ¤ÃÙà»š¹¼ÙŒºÍ¡¶Ù¡¼Ô´

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººäË¹·Õè

à´ç¡äÁ‹àÍÒ

¤ÇÒÁÃÙŒà»š¹ªÔé¹æ 
äÁ‹à¡ÕèÂÇ¡Ñºà´ç¡

äÁ‹Ê¹Ø¡

à´ç¡äÁ‹¶ÒÁ 
ÃÍ¤ÓµÍº 
¡ÅÑÇ¼Ô´
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·ÓÍÂ‹Ò§äÃ

¤ÃÙ¨ÐÍÍ¡áºº
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

·Õèâ´¹ã¨à´ç¡ä´Œ?
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กำหนด Theme/ขอบเขตเนื้อหาที่จะเรียน

ออกแบบแผนโครงสรางการเรียนรู (Roadmap)

ออกแบบแผนการเรียนรูรายสัปดาห = OLE

àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÍÍ¡áºº

á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÃÔ§ÃÍºµÑÇà´ç¡

àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÇÑÂ¢Í§à´ç¡

ÃÒÂ»‚

ÃÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹

Objective

1.

2.

3.

à¢çÁ·ÔÈ·ÕèªÑ´ ¤ÃÙÍÂÒ¡
ãËŒà´ç¡àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃ

ÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Òà´ç¡ºÃÃÅØ
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ

Learning Process

Evaluation

à´ç¡¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
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เรียนอะไร: การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สงผลตอตัวเรา 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาหารตามฤดูกาล เทศกาล ประเพณี

เรียนไปทำไม: เพื่อใหเด็กสามารถปรับตัวอยูกับสภาพอากาศ

และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละฤดูกาลได

 จากสถานการณจริงรอบตัวเด็กและเหมาะสมกับวัยของเด็ก บนพื้นฐาน

ของความเขาใจพฤติกรรมการเรียนรูตามวัยของเด็กวัยนี้ ซึ่งจะทำใหครูมองเห็นวา 

ครูจะพาเด็กเรียนรูเรื่องอะไร? ทำไมเด็กตองเรียนเรื่องนี้?

¡ÓË¹´

µÑÇÍÂ‹Ò§

1.
Theme/¢Íºà¢µà¹×éÍËÒ

·Õè¨ÐàÃÕÂ¹

Theme: วิถีชีวิตตามฤดูกาล
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 การออกแบบโครงสรางการเรียนรูที่มีลำดับเนื้อหาเชื่อมโยงอยางตอเนื่องรอยเรียง

เปนเรื่องราวที่เด็กจะเอาตัวเองเขาไปเรียนรู และมองเห็นความสัมพันธระหวางความรูนั้นๆ 

อยางมีความหมายกับชีวิตของตนเองอยางเปนลำดับ ทำใหครูมองเห็นเสนทางการเรียนรู

ของเด็กในแตละภาคเรียนตลอดป โดยแบงเปนการออกแบบแผนโครงสรางรายปการศึกษา 

และแผนโครงสรางรายภาคเรียน ตามลำดับ

ÍÍ¡áºº2.
á¼¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ (Roadmap)

Theme 
¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÃÔ§

ã¹áµ‹ÅÐ
ÀÒ¤àÃÕÂ¹

ã¹áµ‹ÅÐ
µÍ¹

Roadmap ÃÒÂ»‚
á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡ (Concept)
à»‡ÒËÁÒÂ (Goal) 
¼Å§Ò¹ (Output)

Roadmap
ÃÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹

à»‡ÒËÁÒÂ
à¹×éÍËÒ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
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ภาคเรียนที่ 1

หัวเรื่อง
(Theme) ฤดูฝนมาพาชื่นบาน ปลายฝนตนหนาว

แนวคิดหลักที่ตองการใหผูเรียน
เรียนรูและเขาใจความหมายของ

หัวเรื่องนั้นๆ

เปาหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรู

ผลงาน/รูปธรรมที่ประเมิน
ความเขาใจของผูเรียนไดอยางชัดเจน

แนวคิด

หลัก

(Concept)

เปาหมาย

(Goal)

ผลงาน

(Output)

ภาคเรียนที่ 2

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÍÍ¡áººá¼¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂ»‚ Roadmap »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
Ë¹‹ÇÂºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ ÃÐ´ÑºÍ¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ
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 สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อุณหภูมิ
ส ูงข ึ ้น สงผลใหเราร ู ส ึกร อน เหงื ่อออก คอแหง 
สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป ดินแหงแข็ง น้ำในบึงนอย 
ใบไมแหง การรูจักอาหารคลายรอน การดูแลตนเอง
และธรรมชาติ การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวเพื่อ
แสดงความกตัญู

 เด็กรูจักดูแลและจัดปรับตนเองใหอยูไดดีในอากาศรอน 
รูวิธีดูแลสิ่งแวดลอมได และรวมประเพณีรดน้ำดำหัว

-  การคิดวิธีดูแลตนเองใหอยูไดกับอากาศรอน
-  การดูแลธรรมชาติอันเปนแหลงอาหารและท่ีอยูของ
 สัตวในฤดูรอน
-  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวปูยาตายาย

วิถีชีวิตที่สอดคลองกับฤดูรอน

ภาคเรียนที่ 3
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µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÍÍ¡áººá¼¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹
Roadmap Ë¹‹ÇÂºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ “ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÄ´ÙÃŒÍ¹”
ÃÐ´ÑºÍ¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 3 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562

ตอนที่ 1 “รูจักสภาพอากาศของฤดูรอน” สัปดาหที่ 1-3 

ตอนที่ 3 “วิถีชีวิตไทยในหนารอน” สัปดาหที่ 8-9  

ตอนที่ 4  “รดน้ำขอพรปูยาตายาย” สัปดาหที่ 10-13 

สัปดาหที่ เปาหมายตอน เนื้อหา

1. เด็กรูจักอาหาร

 และที่อยูอาศัยของสัตว

 ในชวงหนารอน

 

2. เด็กรูจักการอยูรวมกัน

 อยางเปนมิตรและ

 ปลอดภัยกับสัตว

1. อากาศรอนมีผล

 ตอชีวิตสัตว

 

2. ธรรมชาติเปน

 ทั้งแหลงอาหาร

 และที่อยูอาศัย

 ของสัตว

3. การอยูรวมกัน

 อยางเปนมิตร

 และปลอดภัย

ตอนที่ 2

“ชีวิตสัตวในฤดูรอน”

สัปดาหที่ 4-7

¨Ø´»ÃÐ¡ÒÂ
¤ÇÒÁÊ¹ã¨

Å§Á×Í·Ó
ÅÍ§¼Ô´ÅÍ§¶Ù¡

à¡çº¢ŒÍÁÙÅ
¹ÓàÊ¹Í¢ŒÍ¤Œ¹¾º

¾Ù´ÊÔè§·ÕèÃÙŒãËŒ¤¹Í×è¹ÃÙŒ
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กระบวนการเรียนรู การประเมินผล

1. ประเมินผลจาก

 การวางแผน 

 ทดลองทำ 

 ติดตาม และ

 สรุปผล

 วิธีดูแลสัตว

2. ประเมิน

 การวางแผน

 ดูแลธรรมชาติ

สัปดาหที่ 4 สัตวในฤดูรอน

 1. ครูพาทบทวนถึงตัวเราที่หาวิธีคลายรอน แลวสัตวจะรอนไหม 

  คิดวาสัตวมีวิธีคลายรอนอยางไร ครูชวนเด็กๆ ออกไปดูสัตวตามที่คาดไว

 2. ครูชวนเด็กๆ คิดถึงวิธีการไปดูสัตว (ไปดูเงียบๆ เดินเบาๆ ไมทำใหสัตวตกใจ

  และหนีไป) และเตรียมตัวเองใหพรอมสำหรับออกไปสำรวจตามที่คาดเดา

 3. ครูกลับมาชอนความรูที่หองเรียนเรื่องวิธีคลายความรอนของสัตว

สัปดาหที่ 5 – 6 ชวยสัตวคลายรอนกันเถอะ

 1. เด็กๆ คิดวิธีดูแลสัตว/ชวยสัตวคลายรอน และวางแผน

 2. เด็กๆ นำอุปกรณมาจากบาน ลงมือทำตามแผนที่วางไว  

 3. เด็กๆ ติดตามผล และสรุปผลจากการทดลองทำ

สัปดาหที่ 7 ฉันดูแลธรรมชาติได

 1. ครูพาเด็กๆ วิเคราะหวาการไปชวยเหลือสัตวนั้นชวยไดจริงไหม 

  และถาจะชวยไดจริงควรทำอยางไร

 2. เด็กๆ รวมกันวางแผนดูแลธรรมชาติอันเปนแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของสัตว 
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ÍÍ¡áºº2.
á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÒÂÊÑ»´ÒË�

 ระบบ OLE ชวยใหครูรู วาเด็กจะบรรลุผลลัพธตามที่ครูตั้งไวไดอยางไร 

โดยเริ่มจากการระบุเปาหมายในการจัดการเรียนรู (O) ที่ชัดเจน แลวออกแบบ

กระบวนการเรียนรู (L) ใหสอดคลองกับเปาหมาย ใหเด็กรูสึกทาทาย ไมงาย

หรือยากจนเกินไป เปดโอกาสใหเด็กลงมือทำดวยตัวเอง พรอมทั้งระบุหลักฐาน

และเครื่องมือวัดวาเด็กไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม (E)

ทำไมตองระบบ

OLE

ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ คือ จุดประสงคการเรียนรู (Objective) กระบวน

การเรียนรู (Learning Process) และการประเมินผล (Evaluation) 3 สวนนี้

เรียกวาระบบโอเล OLE 
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à¢çÁ·ÔÈ·ÕèªÑ´
¤ÃÙµŒÍ§¡ÒÃãËŒ

à´ç¡à¡Ô´¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
ã¹àÃ×èÍ§ã´?

à´ç¡¨Ðà¡Ô´
¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨

ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ?

ÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò
à´ç¡ºÃÃÅØ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ?

OLE

Objective 
¨Ø´»ÃÐÊ§¤�

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
Evaluation

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ

Learning
Process
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สมรรถนะยอยที่เกิดขึ้นจากการบรรลุจุดประสงคทั้ง 3 ดาน

Objective - ¨Ø´»ÃÐÊ§¤�

¤ÇÒÁÃÙŒ (Knowledge)
เปนความเขาใจของผูเรียน

ที่เกิดขึ้นเปนลำดับของความรูนั้น

·Ñ¡ÉÐ (Skill)¤Ø³¤‹Ò (Attitude/Core Value)

ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

ทักษะที่ผูเรียนไดฝกฝน

จนทำใหเกิดความเขาใจ

ความรูนั้น

ความรูสึกถึงคุณคาของเรื่องที่เรียน

จากความเขาใจความหมาย

อยางประจักษแจง

Heart

Head

Hand

     เข็มทิศในการจัดการเรียนรู ทำไมเด็กตองเรียนเรื่องนี้? ครูอยากใหเด็กเกิด

พัฒนาการในเรื่องใด โดยมองอยางเปนองครวมใน 3 ดาน ดังนี้
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

หัวใจสำคัญ
ของการออกแบบการเรียนรู
คือครูตองระลึกอยูเสมอวา

จะทำอยางไรใหเด็กมีประสบการณตรง
กับเรื่องนั้นไดมากที่สุด
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 เด็กจะเกิดความรูความเขาใจตามเปาหมายไดอยางไร?
 ดวยวิธีการใด ครูควรตองทำอะไร มีข้ันตอนอยางเปนลำดับอยางไร และเปนกระบวนการ

ท่ีเปน Active Learning ใหเด็กเกิดประสบการณตรงกับเร่ืองท่ีเรียนไดมากท่ีสุด ประกอบดวย

Learning Process - ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

¢Ñé¹¹Óà¢ŒÒ
 จุดประกายใหสนใจอยากเรียนรู

¢Ñé¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

วางลำดับขั้นตอน

ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เกิดประสบการณตรง

¢Ñé¹ªŒÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒ
ครูเก็บประมวลความรูจากประสบการณของผูเรียน

ใหประจักษชัด เปนความรูของผูเรียน
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 ครูจะรูไดอยางไรวาเด็กบรรลุผลการเรียนรู?
การระบุเครื่องมือ หลักฐาน และวิธีการที่จะประเมิน

การเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงคทั้ง 3 ดาน 

ในขอใด ใชเคร่ืองมืออะไร บนหลักฐานใด เชน ภาพวาด 

แบบประเมินพฤติกรรม การบันทึกคำตอบของเด็ก

Evaluation - ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
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µÑÇÍÂ‹Ò§áºº¿ÍÃ�Áá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

แผนการสอนรายสัปดาห วิชา_ _ _ _ _ _ _ชั้น_ _ ภาคเรียนที่_ _ปการศึกษา_ _ _สัปดาหที่_ _ ใชเวลา_ _ คาบ (_ _นาที)

ขอบเขตเนื้อหา

ขอบเขตเนื้อหาที่ผูเรียน
จะเกิดความเขาใจ
จากการเรียนรู

ลำดับความรูที่เกิดจาก
ความเขาใจไปทีละขั้น
ของผูเรียน

ทักษะการเรียนรู
ที่สัมพันธกับกระบวนการ
ซึ่งจะนำผูเรียนไปสู
ความเขาใจความรู
ที่ไดระบุไว 

เจตคติ/ทัศนคติ
ที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
จากการเขาใจความรู
และเห็นความหมาย
ที่เชื่อมถึงตนเอง

ความรู
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

สมรรถนะ: 

สมรรถนะยอยที่เกิดขึ้นจากการบรรลุจุดประสงคทั้ง 3 ดาน 

จุดประสงค (Objective)

คุณคา
(Attitude/Core Value)
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1. ขั้นนำเขา

2. ขั้นปฏิบัติการ (อิงทักษะที่ตองการใหเกิดดวยการลงมือปฏิบัติจริง)

3. ขั้นชอนความรู

เครื่องมือ หลักฐาน
และวิธีการประเมิน
การเรียนรูของผูเรียน
วาบรรลุจุดประสงค
ทั้ง 3 ดาน อยางไร

กระบวนการเรียนรู

(Learning process)
สื่อ การประเมินผล

(Evaluation)
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

หลักการออกแบบแผนการเรียนรูที่ดี
ครูตองใหเด็กมีขาออกมากกวาขาเขา

ครูใหแคคำถาม ใหความรูเมื่อเด็กตองการ
นอกนั้นตองใหเด็กทำ คนควา หาคำตอบ

สรุป คือ ครู 20 เด็ก 80
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µÑÇÍÂ‹Ò§á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ

 ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡ÑºÄ´ÙÃŒÍ¹”
µÍ¹ ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹
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á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ Í¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ àÃ×èÍ§ “ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹”                          ÊÑ»´ÒË�·Õè 6-7 (4 ¤Òº)  : ¤Òº·Õè 1

ขอบเขตเนื้อหา

คาบที่ 1
ดูแลสัตว

ในฤดูรอนโดยนำ

อาหารไปใหสัตว

1. รูวาสัตวแตละชนิด

 กินอาหาร

 ไมเหมือนกัน 

 และมีที่อยูอาศัย

 แตกตางกัน

2. รูวาถานำอาหารไป

 ใหสัตวจะตองมี

 การวางแผนวาสัตว

 อยูที่ไหน และตอง

 ออกแบบวิธีการ

 ใหอาหารที่สอดคลอง

 กับลักษณะการกิน

 ของสัตว

3. ใชชุดภาษาที่ใช

 ในการวางแผนงาน

1. ทักษะการสังเกต

2. คิดเชื่อมโยง

 จากประสบการณเดิม

 เรื่องอาหารและ

 ที่อยูของสัตว

3. ทักษะการรวมเสนอ

 ความคิดเห็น

การเปนเจาของงาน

ดวยการออกแบบงาน 

“ใหอาหารสัตว” 

รวมกัน

ความรู ทักษะ

จุดประสงค (Objective)

คุณคา
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á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ Í¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ àÃ×èÍ§ “ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹”                          ÊÑ»´ÒË�·Õè 6-7 (4 ¤Òº)  : ¤Òº·Õè 1

คาบที่ 1 สัตวกินอะไร?

ขั้นนำ

1. ครูเกริ่นนำถึงกิจกรรมเดินสำรวจสัตวที่เด็กๆ ไปทำมากอนหนานี้ 

 และใชคำถามวา “เด็กๆ เห็นสัตวอะไรบาง เขาอยูที่ไหน และสัตวที่เด็กๆ 

 อยากชวยดูแลคือตัวอะไร” และเปดโอกาสใหเด็กไดเสนอความคิดเห็น

ขั้นปฏิบัติการ

2. ครูใหเด็กแบงกลุมยอยจากสัตวที่เด็กเลือกดูแล และครูถามวา 

 “เด็กๆ สังเกตหรือคิดวาเขานาจะกินอะไร” “สัตวตางๆ กินอาหาร

 เหมือนกันไหม” “ทำไม”

3. จากการรวมแลกเปลี่ยนและคิดรวมกัน ครูพาประมวลคำตอบของเด็กๆ

 (ขั้นตอนที่ 2) อีกครั้ง แลวจึงพูดคุยถึงสิ่งที่ตองเตรียมมาใหสัตวกิน 

4. เด็กๆ รวมกันพูดคุยวางแผนถึงขั้นตอนการใหอาหารสัตว 

 และครูชวยเขียนขั้นตอนเปนลำดับพรอมวาดภาพประกอบ 

 (เพื่อชวยใหเด็กเขาใจความหมายของคำ)

 คำถามครู

 -  เราจะไปที่ไหน

 -  เราจะมีวิธีใหอาหารสัตวอยางไร

ขั้นชอนความรู

5. ครูใหเด็กรวมกันวาดรูปอาหารที่ตนเองจะนำมาลงในกระดาษ และครู

 ถามความรูสึก “เด็กๆ รูสึกอยางไรที่ไดพูดคุยกันเรื่องการนำอาหารมา

 ใหสัตวในวันนี้”

- ประเมินความรูขอ 1 และ 3 

 จากการมีสวนรวมแสดง

 ความคิดเห็นในขั้นปฏิบัติการ

 ขอ 2 

- ประเมินความรูขอ 2 และ 3 

 จากการรวมกันวางแผน

 ในขั้นปฏิบัติการขอ 4

- ประเมินทักษะการมีสวนรวม 

 ในขั้นปฏิบัติการขอ 2 และ 4

- ประเมินคุณคาและภาษาเชิง

 ความรูสึกจากชิ้นงานวาดภาพ

กระบวนการเรียนรู การประเมินผล
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á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ Í¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ àÃ×èÍ§ “ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹”                          ÊÑ»´ÒË�·Õè 6-7 (4 ¤Òº)  : ¤Òº·Õè 2

ขอบเขตเนื้อหา

คาบที่ 2
ดูแลตนเอง

ขณะนำอาหาร
ไปใหสัตว

1. รูวิธีดูแลตนเอง
 ใหปลอดภัยในพื้นที่
 ที่จะนำอาหาร
 ไปใหสัตว

2.  รูวิธีการดูแลสัตว
 และธรรมชาติ 
 โดยไมทำรายสัตว
 และไมทำลาย
 ที่อยูของสัตว

3.  รู/ใช ชุดภาษา
 เกี่ยวกับวิธีการ
 ดูแลจัดการตนเอง
 ใหปลอดภัย

1. ทักษะการ
 จัดการตนเอง 
 ดูแลตนเอง
 ใหปลอดภัย
 ในพื้นที่ตางๆ 

2. ทักษะสังคม 
 การอยูรวมกับผูอื่น
 ใหปลอดภัย 
 (คน สัตว ธรรมชาติ)

ดูแลตนเอง
สัตว

และธรรมชาติ
ใหปลอดภัย

ความรู ทักษะ

จุดประสงค (Objective)

คุณคา
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á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ Í¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ àÃ×èÍ§ “ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹”                          ÊÑ»´ÒË�·Õè 6-7 (4 ¤Òº)  : ¤Òº·Õè 2

คาบที่ 2 นำอาหารไปใหสัตวกันเถอะ

ขั้นนำ
1.  ครูนำรูปภาพที่เด็กๆ วาดมาจัดกลุมหมวดอาหารสัตวแตละชนิด 
 (ที่เด็กไดเสนอรวมกันไปแลว)
2.  เด็กๆ มาดูรูปภาพอาหารสัตวที่จัดกลุมไว แลวเลือกเขาตามกลุม
 ชนิดสัตวที่จะนำอาหารไปให

ขั้นปฏิบัติการ
3.  ครูและเด็กในแตละกลุมพากันทบทวนแผนงานที่ออกแบบไว 
 และวิธีการดูแลตนเอง จากนั้น เด็กๆ พากันนำอาหารออกไป
 ใหสัตวตามแผนที่วางไว
4. เด็กๆ กลับมาที่หองเรียน ครูพายอนทวนถึงสิ่งไดออกไปทำ 
 “การใหอาหารสัตว” อยางเปนลำดับ และพูดคุยรวมกันทั้งดานความรูสึก 
 ขั้นตอนเปนไปตามแผนไหม เปนอยางไร อะไรที่ไมเปนไปตามแผน 
 เพราะอะไร 

ขั้นชอนความรู
5. เด็กๆ ชวยกันบอกวิธีการที่แตละคนดูแลตนเองใหปลอดภัย 
 โดยครูวาดรูปเด็กๆ อยูตรงกลาง แลวเขียนคำของเด็กๆ แตละคน
 ที่บอกเลาวิธีการดูแลจัดการตนเอง (ทำเปน Mindmap) พรอมระบุ
 ความรูสึกที่สามารถดูแลตนเองได

- ประเมินความรู ขอ 1, 
 ทักษะ ขอ 1 และ 2 
 ดวยแบบสังเกต 
 พฤติกรรมการกำกับและ
 ดูแลตนเองในระหวางที่
 ออกไปขางนอกไดปลอดภัย

-  ประเมินความรูขอ 2 
 ดวยการบันทึก
 คำตอบของเด็ก 
 ในขั้นปฏิบัติการ
 ขอ 4 และ 5

-  ประเมินคุณคา 
 และความรูขอที่ 3 
 ดวย Mindmap 
 บนหนากระดาน 
 ในขั้นชอนความรูขอ 5

กระบวนการเรียนรู การประเมินผล
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á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ Í¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ àÃ×èÍ§ “ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹”                          ÊÑ»´ÒË�·Õè 6-7 (4 ¤Òº)  : ¤Òº·Õè 3-4

ขอบเขตเนื้อหา

คาบที่ 3-4
การวางแผน

ดูแลสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนแหลงอาหาร

และที่อยูอาศัยของสัตว
ตามธรรมชาติ
และลงมือทำ

ตามแผนที่วางไวรวมกัน

1. รูวาสภาพแวดลอม
 ที่สมบูรณ สะอาด 
 ปลอดภัย 
 เปนแหลงที่อยูอาศัย
 และแหลงอาหาร
 ของสัตวที่อาศัยอยู
 ตามธรรมชาติ

2. รูลำดับขั้นตอน
 การทำงานในการ
 ออกไปทำตามแผน
 เรื่องการดูแล
 สิ่งแวดลอม

3. รูบทบาทหนาที่
 ของตนเอง
 ในการทำงาน
 รวมกับผูอื่น

1. ทักษะการคิดวิเคราะห 
 เรื่องความสัมพันธ
 ของสัตวเกี่ยวกับ
 ที่อยูอาศัยและ
 แหลงอาหาร
 ตามธรรมชาติ

2. ทักษะการวางแผน
 ตามลำดับขั้นตอน
 ในการดูแลธรรมชาติ
 ที่เปนแหลงอาหาร
 และที่อยูอาศัยของสัตว

3. ทักษะสังคม
 การรวมเสนอ
 ความคิดเห็น
 รับฟง แลกเปลี่ยน
 การทำงานรวมกับผูอื่น

นักเรียนมีสวน
ในการทำงาน
รวมกับผูอื่น
ที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม
และสิ่งแวดลอม

ความรู ทักษะ

จุดประสงค (Objective)

คุณคา
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á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ Í¹ØºÒÅªÑé¹¤ÅÐ àÃ×èÍ§ “ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹”                          ÊÑ»´ÒË�·Õè 6-7 (4 ¤Òº)  : ¤Òº·Õè 3-4

คาบที่ 3

ขั้นนำ
1. ครูอานนิทานเรื่อง “ใครหนอใครกันทำบานฉันเลอะ” และถามคำถามเพื่อสรางความเขาใจ

 เรื่องราวในนิทาน “เรื่องราวในนิทานเปนอยางไร เกิดอะไรขึ้น” (บานของสัตวไมนาอยู 

 บานของสัตวเลอะเทอะ บานสัตวมีน้ำเสีย) “บานของสัตวไมนาอยูเพราะอะไร” “สัตวรูสึกอยางไร”

2. ครูถามคำถามชวนคิดตอวา “ถาเปนบานของเด็กๆ เด็กๆ อยากใหบานเปนอยางไร” “ถาสัตวมี

 บานที่นาอยู อุดมสมบูรณ ไมมีใครไปทำลายบานสัตว สัตวจะรูสึกอยางไร และจะเปนอยางไร”

ขั้นปฏิบัติการ
3. ครูถามคำถามชวนเด็กสนทนา - ถาอาหารที่เรานำไปใหสัตว แลวสัตวกินไดหมดจะเกิดอะไรขึ้น

   - ถาเราไมนำอาหารไปใหสัตวจะเกิดอะไรขึ้น

   - สัตวกับธรรมชาติแวดลอมรอบตัวสัมพันธกันอยางไร

4. ครูเขียนคำตอบขึ้นบนกระดาน และใหแตละกลุมชวยกันหาวิธีดูแลธรรมชาติ อันเปนแหลงอาหาร

 และที่อยูอาศัยของสัตว

- ประเมินความรู ขอ 1 
 และทักษะขอ 1
 จากการคาดการณถึงผล
 ที่จะเกิดขึ้นและการเสนอ
 วิธีการในขั้นปฏิบัติการ
 ขอ 4-6

 ประเมินความรูขอ 2 
 และทักษะขอ 2 
 จากการลงมือชวยกันทำงาน
 ในขั้นปฏิบัติการขอ 4-7

 ประเมินความรูขอ 3 
 และทักษะขอ 3 จากการ
 มีสวนรวมทำงานรวมกัน 
 ในขั้นปฏิบัติการขอ 5-7

 ประเมินคุณคา 
 จากการมีสวนรวม
 ทำงาน และการพูดสะทอน
 การเรียนรูของตนเอง

กระบวนการเรียนรู การประเมินผล

คาบที่ 4

5. เมื่อเตรียมอุปกรณที่จะใชในการทำพรอมแลว เด็กๆ แตละกลุมลงมือทำงานตามแผนที่วางไว 

 และเด็กๆ นำชิ้นงานที่ทำรวมกันออกไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไดวางแผนไว

6. เด็กๆ ถายรูปชิ้นงานของตนเองหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแลว

ขั้นชอนความรู
7. เด็กๆ แตละกลุมกลับมาที่หองเรียน ครูนำรูปที่เด็กๆ ไดถายไว และรูปที่ครูถายเด็กๆ มาจัดเปน

 นิทรรศการใหเด็กๆ ไดดู ซึ่งเปนรูปถายที่บอกเลาเรื่องราวการทำงานของเด็กๆ 

 ตั้งแตเริ่มตนจนสำเร็จ

8. ครูเตรียมกระดานเพื่อจดบันทึกคำพูดของเด็กแตละคนโดยครูใชคำถามวา

   - เด็กๆ รูสึกอยางไรที่ไดไปชวยดูแลสิ่งแวดลอม

   - เด็กๆ คิดวาแผนท่ีวางไวสำเร็จไดอยางไร เด็กๆ มีสวนชวยอยางไรบาง

9. ครูอานทบทวนคำที่เด็กๆ พูดบนกระดานอีกครั้ง เพื่อย้ำใหเด็กรูถึงการมีสวนในการทำงาน

 ที่เปนประโยชนตอสวนรวมและสิ่งแวดลอม
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เด็กๆ เลือกสัตวที่อยากดูแล

เด็กๆ วางแผนใหอาหารสัตว - ปลากินอะไร? ขนมปง อาหารปลา ขนมปงที่หมดอายุ

- ปลาอยูที่ไหน? ในบึงน้ำ

- วางแผนจะใหอาหารปลาอยางไร? ใหทีละนอย ฉีกเปนชิ้นเล็กๆ

- วางแผนจะดูแลตัวเองอยางไรตอนไปออกไปใหอาหารปลา? 

 ไมเบียดกัน ไมเสียงดังเดี๋ยวปลาตกใจ เตรียมกระบอกน้ำ

 ไปดวยเพราะอากาศรอน

µÑÇÍÂ‹Ò§á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
     Ë¹‹ÇÂºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ 

µÍ¹ ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹

ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹
¤Òº·Õè 1 ÊÑµÇ�¡Ô¹ÍÐäÃ

à´ç¡¡ÅØ‹ÁË¹Öè§àÅ×Í¡´ÙáÅ»ÅÒ
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 เหตุการณที่เด็กๆ ชวยกันเก็บกระปองพลาสติกขึ้นมาจากบึงน้ำในตอนตน เปนสวนหนึ่ง

ของหนวยบูรณาการสูชีวิตเรื่อง “วิถีชีวิตที่สอดคลองกับฤดูรอน” ตอน “ชีวิตสัตวในฤดูรอน” 

ที่ครูออกแบบการเรียนรูของตอนนี้ไว 4 คาบ โดยมีเปาหมายใหเด็กเรียนรูการดูแลธรรมชาติ

ที่เปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตว 

 ในคาบที่ 4 ที่เปนคาบสุดทายนี้เองที่เด็กๆ เดินไปเจอกระปองพลาสติกในบึงน้ำ ซึ่งเปน

สถานการณนอกแผน เปนเหตุใหครูตองออกแบบ “แผนอุบัติ” จากสถานการณตรงหนา

เด็กๆ ออกไปใหอาหารสัตว

ตามแผนที่วางไว

เด็กๆ กลับมาสรุปความรูที่หอง
- ไดทำตามแผนที่วางไวไหม อยางไร? ไมเบียดกัน ฉีกเปนชิ้นเล็ก 

 เผลอสงเสียงดัง แตเพื่อนเตือนก็ไมเสียงดังแลว

- รูสึกอยางไรที่ไดออกไปใหอาหารปลา? สนุก ภูมิใจ ดีใจ

¤Òº·Õè 2 ¹ÓÍÒËÒÃä»ãËŒÊÑµÇ�¡Ñ¹à¶ÍÐ

¤Òº·Õè 3
-4

ä»´ÙáÅÊ
Ô è§áÇ

´ÅŒ
ÍÁ

¡Ñ¹à¶ÍÐ
¾Ç¡

àÃÒ
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ºŒÒ¹¢Í§
ÊÑµÇ�¾Ñ§

äÁ‹¹‹ÒÍÂÙ‹

 ขั้นนำเขา

 เชาวันน้ีครูนำเด็กๆ เขาสูการเรียนรูดวยการอานนิทานเร่ือง “ใครหนอใครกันทำบานฉันเลอะ” 

เพื่อพาเด็กยอนคิดถึงพฤติกรรมการกินและการใชของคนวาสงผลเสียเชนไรตอธรรมชาติ

ที่เปนบานของสัตว เชน แมน้ำที่เปนบานของปลาเนาเสีย ปาที่เปนที่อยูของสัตวนานาชนิด

มีแตขยะ ทองฟาที่นกโบยบินเต็มไปดวยฝุนควันสีดำ

 “เร่ืองราวในนิทานน้ีเปนอยางไร เกิดอะไรข้ึน” ครูถามข้ึนหลังนิทานจบลง เพ่ือชวนเด็กๆ 

ทำความเขาใจเรื่องราวในนิทาน

ºŒÒ¹¢Í§ÊÑµÇ�
àÅÍÐà·ÍÐ

áÁ‹¹éÓäÁ‹ÊÐÍÒ´

ã¹¹éÓÁÕ¾ÔÉ

¤Òº·Õè 3
   ä»´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¡Ñ¹à¶ÍÐ¾Ç¡àÃÒ (1)
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áÅŒÇºŒÒ¹¢Í§ÊÑµÇ�
¾Ñ§à¾ÃÒÐÍÐäÃ

à´ç¡æ ¤Ô´Ç‹ÒÊÑµÇ�ã¹
¹Ô·Ò¹à¢ÒÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ

¶ŒÒÊÑµÇ�ÁÕºŒÒ¹·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹ ÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�
äÁ‹ÁÕã¤Ãä»·ÓÅÒÂºŒÒ¹ÊÑµÇ� à¢Ò¨ÐÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ

¶ŒÒà»š¹ºŒÒ¹¢Í§à´ç¡æ àÍ§
à´ç¡æ ÍÂÒ¡ãËŒºŒÒ¹à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

¤¹·Ôé§¢Í§ÁÑ¹æ
Å§ä»ã¹¹éÓ

ÁÕ¤¹·Ôé§¢ÂÐ

¤¹äÁ‹áÂ¡¢ÂÐ

ÊÐÍÒ´ ÊÇÂ§ÒÁ ¹‹ÒÍÂÙ‹
äÁ‹ÁÕã¤ÃÁÒ·ÓãËŒÊ¡»Ã¡

ÃŒÍ§äËŒ

ºŒÒ¹äÁ‹ÊÐÍÒ´
äÁ‹ÍÂÒ¡ÍÂÙ‹

àÊÕÂã¨

´Õã¨

ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ÍÂÒ¡ÍÂÙ‹

¤ÃÙ¢Ñºà¤Å×èÍ¹

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
´ŒÇÂ¤Ó¶ÒÁ
   ªÇ¹¤Ô´
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 ขั้นปฏิบัติการ
 หลังจากพูดคุยเรื่องบานของเด็กๆ และบานของสัตวในนิทานแลว 

ครูถามคำถามพาเด็กๆ คิดเชื่อมโยงกับกิจกรรมนำอาหารไปใหสัตว

ท่ีเด็กๆ รวมกันทำไปกอนหนาน้ี “ถาเรานำอาหารไปใหสัตวแลวสัตว

กินไมหมดจะเกิดอะไรข้ึน” 

 “น้ำเนา” “น้ำเสีย” คำตอบจากกลุมที่นำอาหารไปใหปลา

 “เปนขยะใตตนไม” เด็กกลุมที่นำอาหารไปใหนกตอบ เนื่องจาก

กลุมของเขาวางแผนนำถั่วและขนมปงไปใหนก โดยโรยไวใตตนไม 

แตพอกลับไปดูพบวาถ่ัวและขนมปงยังอยูเหมือนเดิม เพราะนกไมมากิน

 ครูเขียนคำตอบของเด็กๆ ลงบนกระดานพรอมวาดรูปประกอบ 

แลวพาสรุปความรูรวมกันจากคำตอบบนกระดานวา การใหอาหารสัตว

ท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ อาจทำใหบานสัตวสกปรก ไมนาอยู และทำให

สัตวเสียใจเหมือนกับในนิทาน ดังนั้น “ถาเราไมนำอาหารไปใหสัตว 

เด็กๆ มีวิธีอะไรบางที ่จะชวยเหลือดูแลบานและแหลงอาหาร

ของสัตวได”
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 จากนั้นครูใหเด็กๆ เขากลุมยอย (ที่เลือกดูแลสัตวชนิดเดียวกัน) 

แลวระดมความคิดหาวิธีดูแลสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ในกลุมที่

ไปใหอาหารปลา เด็กๆ ชวยกันเสนอวิธีดูแลบึงน้ำวา “หามเอาน้ำสกปรก

ลงไปใส” “ไมทิ้งเศษอาหารมันๆ ลงไป” “ไมทิ้งขยะลงน้ำ”

 “เรารูแบบน้ี แลวคิดวาคนอ่ืนในโรงเรียนรูไหม” 

 ครูตั้งคำถามชวนคิดตอ

 “รู” เด็กหลายคนตอบ

 “ถาคนอื่นในโรงเรียนรู แลวทำไมวันนั้นเราถึงเจอขวดพลาสติก

ในบึงน้ำละ” ครูนำประสบการณเดิมที่เด็กออกไปเดินชมธรรมชาติ

ในโรงเรียน แลวพบฝาขวดพลาสติกลอยอยูในบึงมาตั้งคำถามชวนเด็ก

ยอนคิดถึงพฤติกรรมของคนท่ีกระทำตอส่ิงแวดลอม เพ่ือนำไปสูการคิด

แกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมตอไปเด็กๆ ไดยินคำถามของครูเชนนั้น 

ตางพากันหยุดคิด บางคนสายหนาแทนคำตอบวา นาจะมีคนไมรูวา

หามทิ้งขยะลงไปในบึงน้ำนะ

 “ถาอยางนั ้นเราจะชวยกันอยางไรดี ใหคนอื ่นรู ว าทิ ้งขยะ

ลงไปไมได” ครูชวนคิดตอ
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 หลังจากนั้นเด็กๆ จึงหารือกันเรื่องการทำปายเตือนหามใหอาหารปลาและหามทิ้งขยะ

ลงในบึงน้ำ โดยคุณครูชวยต้ังคำถามชวนเด็กๆ คิดไปทีละข้ันตอน เชน ตองใชอุปกรณอะไรบาง 

จะไปหาอุปกรณเหลานั้นจากไหน จะเขียนขอความบนปายวาอยางไร แลวจะนำปายไปติด

ที่ไหนบาง พรอมทั้งชวยกันจัดเตรียมอุปกรณที่จะตองใชใหพรอมสำหรับทำงานในคาบตอไป

·Ó»‡ÒÂ

à¢ÕÂ¹Ç‹ÒËŒÒÁãËŒÍÒËÒÃ»ÅÒ
à´ÕëÂÇ»ÅÒµÒÂ

·Ó»‡ÒÂà¢ÕÂ¹Ç‹Ò
ËŒÒÁ·Ôé§¢ÂÐÅ§¹éÓ

¾ÃØ‹§¹ÕéË¹Ù
àÍÒ¡ÃÐ´ÒÉÁÒ
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 ขั้นนำเขา
 ในวันน้ีครูใหเด็กแบงเขากลุมยอย แลวลงมือทำงานตามแผนท่ีวางไว ในกลุมท่ีเลือกดูแลปลา 

เด็กๆ ลงมือทำปายของตนเองตามแผน เริ่มจากเลือกกระดาษที่จะใชทำปาย เขียนขอความ

ที่คิดไวลงไป (เขียนเอง/ใหครูชวยเขียน) วาดรูป ระบายสี หรือใชกรรไกรตัดตกแตง

ขอบกระดาษ ตามแตวาใครจะออกแบบไวอยางไร เสร็จแลวพากันไปยังศูนยทรัพยากรรีไซเคิล

ของโรงเรียน เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมตามแผนที่วางไว เชน ซองพลาสติกใสปายปองกันฝน 

เชือกสำหรับผูกปาย แลวนำปายไปติดบริเวณรอบบึงน้ำ พรอมทั้งถายรูปบริเวณที่นำปาย

ไปติดเพื่อนำกลับมาสรุปการเรียนรูรวมกัน

 ระหวางนำปายไปติดนี ่เองที ่เด็กๆ เดินมาพบกระปองพลาสติกลอยอยู ในบึงน้ำ 

และชวยกันเก็บขึ้นมา

¤Òº·Õè 4
   ä»´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¡Ñ¹à¶ÍÐ¾Ç¡àÃÒ (2)
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เมื่อโจทยใหมทาทายกวาแผนเดิม
 เสนทางที่คุณครูและเด็กๆ ออกมาติดปาย

เปนทางเดินรอบบึงน้ำที่ทุกคนเคยมาเดินชม

ธรรมชาติและสำรวจสัตวอยูเปนประจำ คุณครู

คาดหมายไวลวงหนาแลววาระหวางทางอาจจะ

เจอขยะตามทางเดินเหมือนคร้ังกอนๆ และเด็กๆ 

จะชวยกันเก็บเหมือนทุกครั้ง เปนการลงมือ

ดูแลส่ิงแวดลอมตามกำลังความสามารถของเด็กๆ

 ในครั้งนี้ตางออกไปเพราะเปนขยะในบึงน้ำ 

เปนโจทยใหมท่ีทาทาย เด็กๆ จึงใหความสนใจ

กันมาก คุณครูเองอานอาการของเด็กๆ ออกวา

พวกเขาอยากจะเก็บกระปองพลาสติกขึ้นมา

จากบึงน้ำ แมวาตามแผนที่วางไวใกลถึงเวลา

ตองกลับไปสรุปการเรียนรูที่หองแลว แตใน

สถานการณเชนน้ีครูตองยืดหยุน ท้ิงแผนเดิม 

แลวออกแบบการเรียนรูจากเหตุการณจริง

ตรงหนา หรือที่เรียกวา “แผนอุบัติ”

ÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�¨ÃÔ§

µÃ§Ë¹ŒÒ

Â×´ËÂØ‹¹

·Ôé§á¼¹à´ÔÁ
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อยูใกลๆ คอยใหกำลังใจ 

และดูแลความปลอดภัย

¤ÃÙãªŒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�µÃ§Ë¹ŒÒ
à»š¹â¨·Â�ãËŒà´ç¡àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÂ‹Ò§äÃ?

มองวาทุกเรื่อง 
ทุกการลงมือทำและการแกปญหา 

คือการเรียนรู

ทาทายใหเด็กลองทำ

“เราจะทำอยางไรกันดี”

“ลองดูกันไหมละ” ไมรีบชวยแกปญหา 

แลวเปดโอกาสใหเด็ก

คิดหาวิธีและลงมือ

แกไขปญหารวมกัน

สังเกตสิ่งที่เด็กทำ ฟงสิ่งที่เด็กพูด 

แลวพาชอนความรูหรือตอยอดการเรียนรู

   ความรูวิทยาศาสตร-การลอย แรงลม

   ความรูคณิตศาสตร-ความสั้น ความยาว 

  การกะระยะ
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ครูวรรณพา แกวมณฑา (ครูกิ่ง)

ครูอนุบาลหองสายลม

 การทำแผนไวลวงหนา ทำใหครูจะพอคาดเดาได

วาจะเกิดอะไรขึ้นบาง แตครูตองยืดหยุน มีพื้นที่

ใหกับสิ่งที่ไมไดคาดการณไวดวย เราประเมินแลววา

น้ำไมลึก และเชื่อวาเด็กๆ ดูแลตัวเองได เขาเองก็

สงทาทีบอกเราวา ฉันดูแลตัวเองไดนะ แลวพอเขา

ชวยกันเก็บกระปองขึ้นมาได จุดนั้นมันทำใหเขา

รูเลยวา ตัวเขาเองสามารถชวยดูแลสิ่งแวดลอมได 
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 ขั้นชอนความรู
 เมื่อกลับมาที่หองเรียน ครูใหเด็กๆ ลอมวงบอกเลาถึงสิ่งที่แตละคนไปทำมาใหเพื่อน

กลุมอื่นฟง เพื่อทบทวนใหทุกคนเห็นภาพตรงกัน จากนั้นครูพาเด็กๆ สรุปการเรียนรูรวมกัน 

โดยครูคอยบันทึกคำตอบของเด็กลงบนกระดานท่ีเตรียมไวในรูปแบบผังความคิด (Mind Map)

จากการพูดระบุความรูสึก

 หลังจากเด็กๆ ระบุความรูสึกของตนเองไปแลว ครูต้ังคำถามชวนเด็กๆ คิดวิเคราะหตอวา 

“แผนที่วางไวสำเร็จไดเพราะอะไร เด็กๆ แตละคนมีสวนชวยอยางไรบาง” 

à´ç¡æ ÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ
·Õèä´Œª‹ÇÂ´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

´Õã¨
ÀÙÁÔã¨

ÅØŒ¹

ÅØŒ¹ÁÒ¡

àË¹×èÍÂ
áµ‹¡ç´Õã¨

Ê¹Ø¡ÁÒ¡ ´Õã¨ÁÒ¡
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Ë¹Ùª‹ÇÂËÒäÁŒ

àÃÕÂ¡ÅÁãËŒÁÒª‹ÇÂ

Ê‹§äÁŒãËŒà¾×èÍ¹

Ë¹Ù·Ó»‡ÒÂ

á¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒÊÓàÃç¨à¾ÃÒÐÍÐäÃ 
à´ç¡æ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

 ครูทวนคำตอบของเด็กๆ แลวเขียนลงบนกระดาน กอนจะพาสรุปความรูรวมกันวา 

เด็กๆ ชวยดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสำเร็จเพราะทุกคนชวยกัน พรอมทั้งบอก

ความรูสึกของครูดวยวา ครูรูสึกภูมิใจมากที่เด็กๆ อยากดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทั้งยังลงมือทำดวยตัวเอง และชวยเหลือกันจนภารกิจสำเร็จ เพื่อระบุใหเด็กรูวาครูรับรู

ความสามารถของเขาและใหคุณคากับสิ่งที่พวกเขาทำ

ÍÂ‹Ò§¹Õéãª‹äËÁ¤ÃÙ
·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹ÒÊÒÁÑ¤¤Õ¡Ñ¹

¶ŒÒàÃÒäÁ‹ª‹ÇÂ¡Ñ¹
¨ÐäÁ‹ÊÓàÃç¨

à¾ÃÒÐàÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹
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• เปดพื้นที่ เปดโอกาส

 เด็กไดปฏิบัติ ลงมือทำ  

 เกิดประสบการณตรง

•  พื้นที่เรียนรูของเด็ก 80%

 Input ของครู 20%

• ตั้งเปาหมายชัด

• คาดเดาการเรียนรูของเด็กและตั้งคำถามลวงหนา

• มีประเด็นการประเมินที่สอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว

• อานโลกออก เขาใจความเปนจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

• เขาใจการเรียนรูตามวัยของเด็ก

• ออกแบบการเรียนรูแบบ Active Learning (ความรู + ความสุขในการเรียนรู)

• แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทำงานเปนทีม ชวยกันคิด ชวยกันมอง และออกแบบแผนรวมกัน

Teacher 
as a 

Learning
Designer

àª×èÍÁÑè¹ã¹à´ç¡ ÁÕ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ Í‹Ò¹à´ç¡ÍÍ¡

ÃÍºÃÙŒáÅÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

ครูตองเชื่อมั่น
ในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก
ครูตองไมกลัว กลาจินตนาการ

วางแผนอยางเปนระบบ
และทำงานเปนทีม

ทำคนเดียวไมได ตองชวยกันทำ
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โครงการสื่อสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะที่ 2 

(แมครูหัวใจใหม)

ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวีดิทัศน

www.holisticteacher.net

Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ ¤ÃÙ»°ÁÇÑÂËÑÇã¨ãËÁ‹

ชมวีดิทัศน
Learning Space  Visible Learning  
Teacher as a Learning Designer
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