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คำนำ

 ปฐมวัย ชวงวัยแหงการวางรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งกาย ใจ สติปญญา และสังคม

ชวงวัยท่ีสมองพรอมเรียนรูมากท่ีสุดครบทุกมิติ ท้ังความรู (Head) ทักษะ (Hand) และจิตสำนึกท่ีดี (Heart)

 ชวงวัยแหงการเรียนรูผานการเลน การลงมือทำ และการสื่อดวยภาษาพูด

 ชวงวัยแหงความดี เรียนรูความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ อันเปนคุณธรรมสำคัญที่เกื้อหนุน

 การเรียนรูของวัยเด็ก

 โครงการสื่อสรางสรรคเพื่อการเรียนรูอยางเปนองค รวมระยะที่ 2 (แมครูหัวใจใหม) จึงเกิดขึ้น

โดยความรวมมือระหวางกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค สถาบันอาศรมศิลป และมูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 

เพ่ือสกัดองคความรูท่ีสำคัญตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย แลวจัดทำเปนส่ือวีดิทัศนและหนังสือชุด 

ครูปฐมวัยหัวใจใหม เพ่ือเปนคูมือสำหรับครูปฐมวัย พอแม ผูปกครอง ในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็ก

อยางเปนองครวม

 หนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก เลมที่ 1 ครูนักสรางสรรค

พ้ืนท่ีการเรียนรู (Learning Space) เลมท่ี 2 ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning Designer)

และเลมที่ 3 ครูผูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก (Visible Learning)

ขอขอบพระคุณ คณาจารย ผูเชี่ยวชาญ และครูปฐมวัยหัวใจแมทุกทาน ที่ถายทอดองคความรู

จากประสบการณจนออกมาเปนหนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือขายที่รวมแรงรวมใจผลิตงาน

อันเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศไทย

และโลกใบนี้ตอไป

                                                  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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บทนำ

ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของยุคปจจุบันท่ีทาทาย การศึกษาเปนปจจัยสำคัญท่ีมนุษยทุกคน

ตองไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง เริ่มตนจากระดับเด็กปฐมวัยที่เปนชวงวัยสำคัญที่สุดของชีวิต

เปนโอกาสทองในการเจริญเติบโตและสรางรากฐานทุกดานของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ในชวงวัย

นี้ถาผูใหญรอบตัวเด็กใหความสนใจและกระตุนพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสม จะสงเสริมใหเกิด

โอกาสในการพัฒนาดานตางๆ ตามชวงอายุที่ตางกันอยางสรางสรรคเต็มที่ตามศักยภาพของเด็ก

(Windows of Opportunities) เด็กปฐมวัยจึงตองไดรับความเอาใจใสเลี้ยงดูจากบุคคลรอบขาง

และไดรับการสงเสริมพัฒนาการผานกระบวนการเรียนรูอยางมีทิศทาง

ปจจุบันเด็กสามารถเขาถึงการเรียนรูไดจากส่ิงแวดลอมรอบตัวท่ีหลากหลาย แตในความเปน

จริงแลวสะทอนใหเห็นภาพหองเรียนอนุบาลตามบริบทตางๆ ที่ตองจัดใหเด็กนั่งเรียนดังผูใหญถูก

ยอสวน และมุงเรงปฏิกิริยาใหเด็กอานออกเขียนไดดวยแบบฝกหรือชุดการเรียนรูรายวิชา ซ่ึงนับเปน

สัญญาณอันตรายท่ีสุดของการเรียนรู เพราะส่ิงท่ีเด็กฝกฝนน้ันอยูในกรอบท่ีเกินพัฒนาการและฝน

การใชงานดานสติปญญาและดานทักษะของเด็กวัยน้ี ขณะเดียวกันยังไดผลการตอบสนองท่ีนอยตอ

ธรรมชาติของการเรียนรูและบริบทที่แตกตางหลากหลายของเด็กแตละคน

 วัฒนธรรมการเรียนรูดังกลาวอาจเปนความหวังดีของครูที่อยากใหเด็กเกิดการเรียนรูตามที่

ครูตั้งใจ จึงอาศัยแผนหรือชุดการเรียนรูสำเร็จรูปมาเปนเครื่องมือของการพัฒนาเด็ก จุดนี้อาจจะ

เปนการมองขาม “ตัวเด็ก” ที่เปนผูเรียนอยางแทจริง

ดวยประเด็นสำคัญดังกลาวจึงนำมาเปนตนทุนของการใครครวญท่ีจะสรางกระบวนทัศนใหม

เพ่ือนำไปสูการเปล่ียนแปลงการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ทาทายครูในการเปน

“ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning Designer)” ที่เชื่อมั่นวาเด็กสามารถ



อาจารยสืบศักดิ์  นอยดัด
ผูดูแลโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกดวยความรักของสมเด็จยา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป

เรียนรูไดดวยตนเอง และศรัทธาในธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก แลวออกแบบการเรียนรูที่เขาถึง

ใจเด็ก สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็กวัยน้ี รวมท้ังสอดคลองกับบริบทของเด็กหรือบริบท

ของโรงเรียนที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่

 หนังสือเลมนี้ไดถอดจากประสบการณความเชี่ยวชาญของทีมครูอนุบาลโรงเรียนรุงอรุณ ที่มี

เปาหมายของการจัดการศึกษามุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยสมบูรณ ทั้งทางดานจิตใจ (Heart)

พฤติกรรม (Hand) และสติปญญา (Head) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยจิตวิญญาณความ

เปนครู ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศาสตรทางการศึกษาปฐมวัย และความรูความเขาใจในเร่ือง

ท่ีเด็กจะเรียน รูความหมายของภาษา (Literacy) รวมท้ังเช่ือม่ันในศักยภาพการเรียนรูท่ีมีอยูในตัว

ทุกคน และความแตกตางของแตละบุคคล ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญท่ีครูจะนำมาออกแบบแผนการเรียนรู

ใหเด็กไดใชศักยภาพและเกิดพัฒนาการอยางเปนองครวม โดยชวนครูมองในประเด็นสำคัญสูการ

เปนครูนักออกแบบการเรียนรู ดังนี้

• ทำไมครูตองออกแบบการเรียนรู? ถาครูไมออกแบบการเรียนรูจะเปนอยางไร?

• การเรียนรูที่โดนใจเด็กเปนอยางไร? แลวการเรียนรูแบบไหนที่เด็กไมเอา?

• ทำอยางไรครูจึงจะออกแบบแผนการเรียนรูท่ีโดนใจเด็กได? ซ่ึงมีท้ังการออกแบบลวงหนา 

ดวยแบบฟอรมของแผน OLE (Objectives of Learning – Learning Process – Evaluation)

และการออกแบบเฉพาะหนาในสถานการณจริงดวยชุดคำถาม

คำถามเหลานี้จะพาครูไปพบคำตอบที่ชวยใหครูสามารถออกแบบการเรียนรูที่เขาถึงใจและมี

ความหมายกับชีวิตของเด็ก พลิกโฉมหองเรียนใหม เปนหองเรียนท่ีมีความสุข สนุกท้ังเด็กและครู 

 มาออกแบบการเรียนรูที่โดนใจเด็กกันเถอะ



Learning Designer

ทำไมครู
นักออกแบบ
การเร�ยนรู�

ต�องเป�น



“ครูกำลังประสบป�ญหานี้อยู�ใช�ไหม?”
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การเร�ยนรู�จะเป�นอย�างไร
ถ�าครูไม�ออกแบบ?



เพื่อให�การเร�ยนรู�

มีความหมายจร�งกับช�ว�ตของเด็ก
เพราะเป�นเร�่องที่เกี่ยวกับตัวเขา

หากจะดึงดูดเด็กเข�ามามีส�วนร�วม (Engage)

เป�นเจ�าของการเร�ยนรู�จนเด็กเกิดฉันทะ
มีความกระตือร�อร�นอยากเร�ยนรู�

ควรเร�ยนจากเร�่องจร�งที่ท�าทายและเข�าถึงง�าย
เพราะเป�นเร�่องใกล�ตัว ใกล�ช�ว�ตจ�ตใจของเขา

มีทั้งการออกแบบล�วงหน�า
และการออกแบบในสถานการณ�ตรงหน�า

àÃ×èÍ§¨ÃÔ§
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?ทำไมครู
ต�องออกแบบการเร�ยนรู�



การออกแบบแผนการเรียนรู

ทำใหครูมองเห็นเด็ก คาดหมายวา

ถาเด็กจะเกิดความรูความเขาใจเหลานี้

ครูตองทำอะไรบาง

แผนเปนเครื่องมือชวยครูเตรียมตัว

ที่จะเผชิญกับเด็ก

รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ



การเร�ยนรู�
ที่โดนใจเด็ก
กันเถอะ

มาออกแบบ
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ใหโอกาสที่จะเรียนรูไปดวยกัน
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ถึงสิ ่งที ่ไปทำมา ชุดภาษาของเด็ก
เกิดข้ึนอยางหลากหลาย เปนชุดภาษา
ที ่มีความหมายกับเด็ก จำไดแมน 
เพราะเขาสราง (Construct) ความรู

ของเขาเองขึ้นมา

การเร�ยนรู�ทีโ่ดนใจเด็กเป�นอย�างไร?
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การเร�ยนรู�แบบไหนทีเ่ด็กไม�เอา?



ครูจะออกแบบ
การเร�ยนรู�
ที่โดนใจเด็กได�?

ทำอย�างไร

1. การออกแบบล�วงหน�า
2. การออกแบบเฉพาะหน�า



กำหนด THEME/ขอบเขต
เนื้อหาที่จะเรียน

ออกแบบ ROAD MAP
เสนทางการเรียนรู

ออกแบบ LESSON PLAN 
แผนการเรียนรูรายคาบ
ใน 1 สัปดาห = OLE

จากสถานการณจริงรอบตัวเด็ก

เหมาะสมกับวัยของเด็ก

แตละภาคเรียนใน 1 ปการศึกษา

แตละสัปดาหใน 1 ภาคเรียน

Objective
เข็มทิศที่ชัด 

ครูอยากใหเด็กเรียนรูอะไร

รูไดอยางไรวาเด็กบรรลุผล

การเรียนรูตามเปาหมาย

Learning Process

Evaluation

เด็กจะเกิดความรูความเขาใจไดอยางไร

แนวทางการออกแบบการเร�ยนรู�

1. การออกแบบล�วงหน�า

1

2

3



1.1 กำหนด THEME/เร�่องราว
     หร�อสถานการณ�ที่จะเร�ยน

เรียนอะไร: การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สงผลตอตัวเรา 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาหารตามฤดูกาล เทศกาล ประเพณี

เรียนไปทำไม: เพื่อใหเด็กสนุกกับการเรียนรูที่จะปรับตัวอยูอยางมีสุขภาวะ

ทามกลางการเปลื่ยนแปลงของอากาศและสภาพแวดลอมในแตละฤดูกาล

ครูจะพาเด็กเรียนรูเร่ืองอะไร? ทำไมเด็กตองเรียนเร่ืองน้ี? จากสถานการณ

จริงรอบตัวเด็กและอยูในความสนใจใกลตัวของเด็ก เต็มไปดวยความหมายและ

ทาทายการเรียนรูตามวัยของเด็ก ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางทัศนคติและพฤติกรรม

เชิงบวกตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งสิ่งแวดลอมรอบตัว 

ตัวอย�าง
Theme: วิถีชีวิตตามฤดูกาล



การออกแบบโครงสรางการเรียนรูที่มีลำดับเนื้อหาเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง รอยเรียง

เปนเรื่องราวที่เด็กจะเอาตัวเองเขาไปเรียนรู และมองเห็นความสัมพันธระหวาง

ความรูนั้นๆ อยางมีความหมายกับชีวิตของตนเองอยางเปนลำดับ ทำใหครูมองเห็น

เสนทางการเรียนรูของเด็กในแตละภาคเรียนตลอดป โดยแบงเปนการออกแบบ

โครงสรางรายปการศึกษา และโครงสรางรายภาคเรียน ตามลำดับ

1.2 ออกแบบโครงสร�าง
     การเร�ยนรู� (Roadmap)



ภาคเรียนที่ 1

หัวเรื่อง
(Theme) ฤดูฝนมาพาชื่นบาน ปลายฝนตนหนาว

แนวคิดหลักที่ตองการใหผูเรียน

เรียนรูและเขาใจความหมายของ

หัวเรื่องนั้นๆ

เปาหมายเชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ

ที่ตองการใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรู

ผลงาน/รูปธรรมที่ประเมิน

ความเขาใจของผูเรียนไดอยางชัดเจน

แนวคิด

หลัก

(Concept)

เปาหมาย

(Goal)

ผลงาน

(Output)

ภาคเรียนที่ 2

ตัวอย�างการออกแบบโครงสร�างรายป�



สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้น 

สงผลใหเรารูสึกรอน เหงื่อออก คอแหง สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป 

ดินแหงแข็ง น้ำในบึงนอย ใบไมแหง การรูจักอาหารคลายรอน 

การดูแลตนเองและธรรมชาติ การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวเพื่อ

แสดงความกตัญญ

เด็กรูจักดูแลและจัดปรับตนเองใหอยูไดดีในอากาศรอน 

รูวิธีดูแลสิ่งแวดลอมได และรวมประเพณีรดน้ำดำหัว

• การคิดวิธีดูแลตนเองใหอยูไดกับอากาศรอน

• การดูแลธรรมชาติอันเปนแหลงอาหารและที่อยูของสัตวในฤดูรอน

• การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวปูยาตายาย

วิถีชีวิตที่สอดคลองกับฤดูรอน

ภาคเรียนที่ 3

Roadmap ปการศึกษา 2562 หนวยบูรณาการสูชีวิต
ระดับอนุบาลชั้นคละ



ตัวอย�างการออกแบบโครงสร�างรายภาคเร�ยน

สัปดาหที่

สัปดาหที่ 1-3 ตอนที่ 1 “รูจักสภาพอากาศของฤดูรอน” 

สัปดาหที่ 8-9 ตอนที่ 3 “วิถีชีวิตไทยในหนารอน”

สัปดาหที่ 10-13 ตอนที่ 4  “รดน้ำขอพรปูยาตายาย”

เปาหมายตอน เนื้อหา

1. เด็กรูจักอาหารและ

 ที่อยูอาศัยของสัตว

 ในชวงหนารอน

2. เด็กรูจักการ

 อยูรวมกันอยาง

 เปนมิตรและ

 ปลอดภัยกับสัตว

1. อากาศรอน

 มีผลตอชีวิตสัตว

2. ธรรมชาติเปน

 ทั้งแหลงอาหาร

 และที่อยูอาศัย

 ของสัตว

3. การอยูรวมกัน

 อยางเปนมิตร

 และปลอดภัย

สัปดาหที่ 4-7

ตอนที่ 2

“ชีวิตสัตว

ในฤดูรอน”

Å§Á×Í·Ó
ÅÍ§¼Ô´ÅÍ§¶Ù¡

à¡çº¢ŒÍÁÙÅ
¹ÓàÊ¹Í
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¾Ù´ÊÔè§·ÕèÃÙŒ
ãËŒ¤¹Í×è¹ÃÙŒ
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¤ÇÒÁÊ¹ã¨



Roadmap หนวยบูรณาการสูชีวิต “วิถีชีวิตที่สอดคลองกับฤดูรอน”
ระดับอนุบาลชั้นคละ ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2562

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 รวมกันวางแผนดูแลธรรมชาติอันเปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตว 



1.3 ออกแบบแผนการเร�ยนรู�
 รายคาบใน 1 สัปดาห�

ระบบ OLE ชวยใหครูรู ว าเด็กจะบรรลุผลลัพธตามที ่ครูตั ้งไวไดอยางไร 

โดยเริ่มจากการระบุเปาหมายในการจัดการเรียนรู (O) ที่ชัดเจน แลวออกแบบ

กระบวนการเรียนรู (L) ใหสอดคลองกับเปาหมาย ใหเด็กรูสึกทาทาย ไมงาย

หรือยากจนเกินไป เปดโอกาสใหเด็กลงมือทำดวยตัวเอง พรอมทั้งระบุหลักฐาน

และเครื่องมือวัดวาเด็กไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม (E)

ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ คือ จุดประสงคการเรียนรู Objective
กระบวนการเรียนร ู  Learning Process และการประเมินผล 

Evaluation 3 สวนนี้เรียกวาระบบโอเล 

ทำไมต�องระบบ OLE
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Skill

Attitude



Knowledge
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เข็มทิศในการจัดการเรียนรู ทำไมเด็กตองเรียนเร่ืองน้ี? ครูอยากใหเด็กเกิดพัฒนาการ

ในเรื่องใด โดยมองอยางเปนองครวมใน 3 ดาน ดังนี้

Objective จ�ดประสงค�

K S A

ÊÁÃÃ¶¹ÐÂ‹ÍÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃºÃÃÅØ¨Ø´»ÃÐÊ§¤�·Ñé§ 3 ´ŒÒ¹

Competency



รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

หัวใจสำคัญ

ของการออกแบบการเรียนรู

คือครูตองระลึกอยูเสมอวา

จะทำอยางไรใหเด็กมีประสบการณตรง

กับเรื่องนั้นไดมากที่สุด



เด็กจะเกิดความรูความเขาใจตามเปาหมายไดอยางไร? 

ดวยวิธีการใด ครูควรตองทำอะไร มีขั้นตอนอยางเปนลำดับอยางไร และเปนกระบวนการ

ท่ีเปน Active Learning ใหเด็กเกิดประสบการณตรงกับเร่ืองท่ีเรียนไดมากท่ีสุด ประกอบดวย

Learning Process กระบวนการเร�ยนรู�

ขั้นนำเข�า
จุดประกายใหสนใจอยากเรียนรู

ขั้นปฏิบัติการ
วางลำดับขั้นตอนใหผูเรียน
ไดปฏิบัติจริงเกิดประสบการณตรง

ขั้นทบทวนความรู�
ครูเก็บประมวลความรูจากประสบการณ
ของผูเรียนใหประจักษชัด เปนความรูของผูเรียน

ชั้นใช�และช�อนความรู�
ครูออกแบบใหนักเรียนทดลองใชความรูความเขาใจ
นั้นในโจทย/สถานการณที่แตกตางแลวคนพบสิ่งใหม

1
2
3
4



ครูจะรูไดอยางไรวาเด็กบรรลุผลการเรียนรู?

ตองวางแผนลวงหนาโดยการระบุเครื่องมือ หลักฐาน และวิธีการที่จะประเมินการเรียนรู

แตละดานของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงคทั้ง 3 ดาน ใชเครื่องมืออะไร บนหลักฐานใด 

เชน ภาพวาด แบบประเมินพฤติกรรม การบันทึกคำตอบของเด็ก หรือผลงานอื่นๆ

Evaluation การประเมินผล



ตัวอย�างแบบฟอร�มแผนการเร�ยนรู�รายคาบ
แผนการสอนรายคาบ/สัปดาห วิชา_ _ _ _ _ _ _ชั้น_ _ ภาคเรียนที่_ _ปการศึกษา_ _ _ _ _

สัปดาหที่_ _ ใชเวลา_ _ คาบ (_ _นาที)

ขอบเขตเนื้อหา

ขอบเขตเนื้อหา

ที่ผูเรียนจะเกิด

ความเขาใจ

จากการเรียนรู

ลำดับความรูที่

เกิดจากความเขาใจ

ไปทีละขั้นของ

ผูเรียน

ทักษะการเรียนรู

ที่สัมพันธกับ

กระบวนการซึ่งจะ

นำผูเรียนไปสู

ความเขาใจความรู

ที่ไดระบุไว 

เจตคติ/ทัศนคติ

ที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 

จากการเขาใจความรู

และเห็นความหมาย

ที่เชื่อมถึงตนเอง

ความรู

(Knowledge)

ทักษะ

(Skill)

สมรรถนะ: 
สมรรถนะยอยที่เกิดขึ้นจากการบรรลุจุดประสงคทั้ง 3 ดาน 

จุดประสงค (Objective)

คุณคา
(Attitude/Core

Value)



1. ขั้นนำเขา

2. ขั้นปฏิบัติการ (อิงทักษะที่ตองการใหเกิดดวยการ
 ลงมือปฏิบัติจริง)

3. ขั้นทบทวนความรู

4. ชั้นใชและชอนความรู

เครื่องมือ หลักฐาน

และวิธีการประเมิน

การเรียนรูของผูเรียน

วาบรรลุจุดประสงค

ทั้ง 3 ดาน อยางไร

• แบบบันทึกพฤติกรรม

• ผลงาน / ชิ้นงาน

• แบบบันทึกความรู

 เชน สมุดคลังคำ ฯลฯ

กระบวนการเรียนรู

(Learning Process)
สื่อ การประเมินผล

(Evaluation)



หลักการออกแบบ

การเรียนรูที่ดี ตองใหเด็ก

มีขาออกมากกวาขาเขา

ครูใหแคคำถาม ใหความรูเมื่อเด็ก

ตองการ นอกนั้นตองใหเด็กทำ 

คนควา หาคำตอบ

สรุปคือ ครู 20 เด็ก 80

รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ



ตัวอย�างการออกแบบล�วงหน�า
แผนการเร�ยนรู�หน�วยบูรณาการสู�ช�ว�ต
“ว�ถีช�ว�ตที่สอดคล�องกับฤดูร�อน”
ตอน ช�ว�ตสัตว�ในฤดูร�อน



คาบที่ 1
ดูแลสัตว

ในฤดูรอนโดยนำ
อาหารไปใหสัตว

1. รูวาสัตวแตละชนิด
 กินอาหาร
 ไมเหมือนกัน 
 และมีที่อยูอาศัย
 แตกตางกัน

2. รูวาถานำอาหารไป
 ใหสัตวจะตองมี
 การวางแผนวาสัตว
 อยูที่ไหน และตอง
 ออกแบบวิธีการ

ใหอาหารท่ี
 สอดคลองกับ
 ลักษณะการกิน
 ของสัตว

3. ใชชุดภาษาที่ใช
 ในการวางแผนงาน

1. ทักษะการสังเกต

2. คิดเชื่อมโยง
 จากประสบการณ
 เดิมเรื่องอาหารและ
 ที่อยูของสัตว

3. ทักษะการรวมเสนอ
 ความคิดเห็น

4. ทักษะการฟงที่ดี

5. ทักษะการสนทนา 
 แบบแลกเปลื่ยน
 เรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา
ความรู(K) ทักษะ(S)

จุดประสงค (Objective)

คุณคา(A)

แผนการสอนหนวยบูรณาการสูชีวิต เรื่อง “ชีวิตสัตวในฤดูรอน” อนุบาลชั้นคละ

การเปนเจาของงาน
ดวยการออกแบบงาน 
“ใหอาหารสัตว”
รวมกัน

• เขาใจวาสัตวตางๆ
 ตองการอาหาร
 เพื่อเลี้ยงชีวิต

• เอาใจเขามาใสใจเรา

• มีเมตตา กรุณา 
 เผื่อแผ



ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2562 สัปดาหที่ 6-7 (4 คาบ) : คาบที่ 1

คาบที่ 1 สัตวกินอะไร?

ขั้นนำเขา
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 

ขั้นทบทวนความรู
4. เด็กๆ รวมกันพูดคุยวางแผนถึงขั้นตอนการใหอาหารสัตว และครูชวยเขียน

ข้ันตอนเปนลำดับพรอมวาดภาพประกอบ (เพ่ือชวยใหเด็กเขาใจความหมายของคำ)
 คำถามครู
  • เราจะไปที่ไหน
  • เราจะมีวิธีใหอาหารสัตวอยางไร

ขั้นชอนความรู
5. ครูใหเด็กรวมกันวาดรูปอาหารท่ีตนเองจะนำมาลงในกระดาษ และครูถามความรูสึก

“เด็กๆ รูสึกอยางไรที่ไดพูดคุยกันเรื่องการนำอาหารมาใหสัตวในวันนี้”

กระบวนการเรียนรู
(Learning Process)

การประเมินผล
(Evaluation)

• ประเมินความรูขอ 1 
 และ 3 จากการ
 มีสวนรวมแสดง
 ความคิดเห็น
 ในขั้นปฏิบัติการ
 ขอ 2 

• ประเมินความรูขอ 2 
 และ 3 จากการ
 รวมกันวางแผน
 ในขั้นทบทวนความรู
 ขอ 4

• ประเมินทักษะ
 ขอ 3 - 5
 จากกิจกรรม
 ขอ 2 - 4

• ประเมินคุณคาและ
 ภาษาเชิงความรูสึก
 จากชิ้นงานวาดภาพ



ขอบเขตเนื้อหา
จุดประสงค (Objective)

แผนการสอนหนวยบูรณาการสูชีวิต เรื่อง “ชีวิตสัตวในฤดูรอน” อนุบาลชั้นคละ

คาบที่ 2
ดูแลตนเอง

ขณะนำอาหาร
ไปใหสัตว

1. รูวิธีดูแลตนเอง
 ใหปลอดภัยในพื้นที่
 ที่จะนำอาหาร
 ไปใหสัตว

2. รูวิธีการดูแลสัตว
 และธรรมชาติ 
 โดยไมทำรายสัตว
 และไมทำลาย
 ที่อยูของสัตว

3. รู/ใชชุดภาษา
 เกี่ยวกับวิธีการ
 ดูแลจัดการตนเอง
 ใหปลอดภัย

1. ทักษะการ
 จัดการตนเอง
 ดูแลตนเอง
 ใหปลอดภัย
 ในพื้นที่ตางๆ 

2. ทักษะสังคม
 การอยูรวมกับผูอื่น
 ใหปลอดภัย 
 (คน สัตว 
 ธรรมชาติ)

ดูแลตนเอง
สัตว

และธรรมชาติ
ใหปลอดภัย

ความรู(K) ทักษะ(S) คุณคา(A)



กระบวนการเรียนรู
(Learning Process)

การประเมินผล
(Evaluation)

คาบที่ 2 นำอาหารไปใหสัตวกันเถอะ

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

ขั้นปฏิบัติการ
3. ครูและเด็กในแตละกลุมพากันทบทวนแผนงานที่ออกแบบไว 
 และวิธีการดูแลตนเอง จากนั้นเด็กๆ พากันนำอาหารออกไป
 ใหสัตวตามแผนที่วางไว

ขั้นทบทวนความรู
4. เด็กๆ กลับมาที่หองเรียน ครูพายอนทวนถึงสิ่งไดออกไปทำ 
 “การใหอาหารสัตว” อยางเปนลำดับ และพูดคุยรวมกันทั้งดาน
 ความรูสึก ขั้นตอนเปนไปตามแผนไหม เปนอยางไร 
 อะไรที่ไมเปนไปตามแผนเพราะอะไร 

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

ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2562 สัปดาหที่ 6-7 (4 คาบ) : คาบที่ 2

• ประเมินความรู 
ขอ 1 ทักษะขอ 1

 และ 2 ดวยแบบ
 สังเกตพฤติกรรม
 การกำกับและ
 ดูแลตนเองใน
 ระหวางที่ออกไป
ขางนอกไดปลอดภัย

• ประเมินความรู
 ขอ 2 ดวย
 การบันทึก
 คำตอบของเด็ก 
 ในขั้นทบทวนความรู
 ขอ 4

• ประเมินความรู
 ขอที่ 3 และคุณคา
 จากการระบุ
 ความรูสึกดีและ
 ความภูมิใจที่
 สามารถดูแล
 ตนเองได 
 ดวย Mindmap 
 บนหนากระดานใน
 ขั้นชอนความรูขอ 5



ขอบเขตเนื้อหา
จุดประสงค (Objective)

คาบที่ 3-4
การวางแผน

ดูแลสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนแหลง

อาหาร
และที่อยูอาศัย

ของสัตว
ตามธรรมชาติ
และลงมือทำ

ตามแผนที่วางไว
รวมกัน

1. รูวาสภาพแวดลอม
 ที่สมบูรณ สะอาด 
 ปลอดภัย 

เปนแหลงท่ีอยูอาศัย
 และแหลงอาหาร
 ของสัตวที่อาศัย
 อยูตามธรรมชาติ

2. รูลำดับขั้นตอน
 การทำงานในการ
 ออกไปทำตามแผน
 เรื่องการดูแล
 สิ่งแวดลอม

3. รูบทบาทหนาที่
 ของตนเอง
 ในการทำงาน
 รวมกับผูอื่น

1. ทักษะการคิดวิเคราะห 
 เรื่องความสัมพันธ
 ของสัตวเกี่ยวกับ
 ที่อยูอาศัยและ
 แหลงอาหาร
 ตามธรรมชาติ

2. ทักษะการวางแผน
 ตามลำดับขั้นตอน

ในการดูแลธรรมชาติ
 ที่เปนแหลงอาหาร
 และที่อยูอาศัย
 ของสัตว

3. ทักษะสังคม
 การรวมเสนอ
 ความคิดเห็น
 รับฟง แลกเปลี่ยน
 การทำงานรวม
 กับผูอื่น

นักเรียนรวมกัน
ทำงานเพื่อดูแล
สิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนการทำ
ประโยชน

เพื่อสวนรวม

แผนการสอนหนวยบูรณาการสูชีวิต เรื่อง “ชีวิตสัตวในฤดูรอน” อนุบาลชั้นคละ

ความรู(K) ทักษะ(S) คุณคา(A)



กระบวนการเรียนรู
(Learning Process)

การประเมินผล
(Evaluation)

ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2562 สัปดาหที่ 6-7 (4 คาบ) : คาบที่ 3 - 4

• ประเมินความรู 
 ขอ 1 และทักษะขอ 1
 จากการคาดการณ
 ถึงผลที่จะเกิดขึ้น
 และการเสนอ
 วิธีการในขั้นทบทวน
 ความรูขอ 3 - 4 

• ประเมินความรูขอ 2 
 และทักษะขอ 2 
 จากการลงมือชวย
 กันทำงานใน
 กิจกรรมขอ 5 - 6

• ประเมินความรูขอ 3 
 และทักษะขอ 3 
 จากการมีสวนรวม
 ทำงานรวมกัน 
 ในขั้นใชความรู
 ขอ 5 - 6

• ประเมินคุณคา 
 จากการพูดสะทอน
 ความรูสึกดีที่ได
 รวมแรงรวมใจกัน
 ทำเพื่อผูอื่นใน
 ข้ันชอนความรู
 ขอ 8 - 9

คาบที่ 3 ไปดูแลสิ่งแวดลอมกันเถอะพวกเรา (1)

ขั้นนำเขา
1. ครูอานนิทานเรื่อง “ใครหนอใครกันทำบานฉันเลอะ” และถามคำถามเพื่อสรางความเขาใจ

เรื่องราวในนิทาน “เรื่องราวในนิทานเปนอยางไร เกิดอะไรขึ้น” (บานของสัตวไมนาอยู 
 บานของสัตวเลอะเทอะ บานสัตวมีน้ำเสีย) “บานของสัตวไมนาอยูเพราะอะไร” “สัตวรูสึกอยางไร”
2. ครูถามคำถามชวนคิดตอวา “ถาเปนบานของเด็กๆ เด็กๆ อยากใหบานเปนอยางไร” “ถาสัตวมี

บานท่ีนาอยู อุดมสมบูรณ ไมมีใครไปทำลายบานสัตว สัตวจะรูสึกอยางไร และจะเปนอยางไร”

ขั้นทบทวนความรู
3. ครูถามคำถามชวนเด็กสนทนา 
  • ถาอาหารที่เรานำไปใหสัตว แลวสัตวกินไดหมดจะเกิดอะไรขึ้น
  • ถาเราไมนำอาหารไปใหสัตวจะเกิดอะไรขึ้น
  • สัตวกับธรรมชาติแวดลอมรอบตัวสัมพันธกันอยางไร
4. ครูเขียนคำตอบขึ้นบนกระดาน และใหแตละกลุมชวยกันหาวิธีดูแลธรรมชาติอันเปน
 แหลงอาหาร และที่อยูอาศัยของสัตว

คาบที่ 4 ไปดูแลสิ่งแวดลอมกันเถอะพวกเรา (2)

ขั้นใชความรู
5. เม่ือเตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการทำพรอมแลว เด็กๆ แตละกลุมลงมือทำงานตามแผนท่ีวางไว 
 และเด็กๆ นำชิ้นงานที่ทำรวมกันออกไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไดวางแผนไว
6. เด็กๆ ถายรูปชิ้นงานของตนเองหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแลว

ขั้นชอนความรู
7. เด็กๆ แตละกลุมกลับมาท่ีหองเรียน ครูนำรูปท่ีเด็กๆ ไดถายไว และรูปท่ีครูถายเด็กๆ มาจัดเปน

นิทรรศการใหเด็กๆ ไดดู ซ่ึงเปนรูปถายท่ีบอกเลาเร่ืองราวการทำงานของเด็กๆ ต้ังแตเร่ิมตนจนสำเร็จ
8. ครูเตรียมกระดานเพื่อจดบันทึกคำพูดของเด็กแตละคนโดยครูใชคำถามวา
  • เด็กๆ รูสึกอยางไรที่ไดไปชวยดูแลสิ่งแวดลอม
  • เด็กๆ คิดวาแผนที่วางไวสำเร็จไดอยางไร เด็กๆ มีสวนชวยอยางไรบาง
9. ครูอานทบทวนคำที่เด็กๆ พูดบนกระดานอีกครั้ง เพื่อย้ำใหเด็กรูถึงการมีสวนในการทำงาน
 ที่เปนประโยชนตอสวนรวมและสิ่งแวดลอม



เด็กๆ เลือกสัตวที่อยากดูแล

เด็กๆ วางแผน
ใหอาหารสัตว

คาบที่ 1 สัตว�กินอะไร
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2. การออกแบบเฉพาะหน�า
 ในสถานการณ�จร�งด�วย “ชุดคำถาม”
ถึงแมจะไดออกแบบแผนการเรียนรูไวลวงหนาอยางละเอียดแลวก็ตาม เม่ือลงมือนำแผนน้ันมา

ใชจริง ครูจะตองเปนนักออกแบบอีกข้ันหน่ึง คือ ออกแบบสดๆ เฉพาะหนาในสถานการณจริง

ลองมาดูกันวา เกิดขึ้นไดอยางไร?

หน�วยบูรณาการสู�ช�ว�ต
ตอน ช�ว�ตสัตว�ในฤดูร�อน

• ปลากินอะไร? ขนมปง อาหารปลา ขนมปงที่หมดอายุ
• ปลาอยูที่ไหน? ในบึงน้ำ
• วางแผนจะใหอาหารปลาอยางไร? ใหทีละนอย ฉีกเปนช้ินเล็กๆ
• วางแผนจะดูแลตัวเองอยางไรตอนไปออกไปใหอาหารปลา?
ไมเบียดกัน ไมเสียงดังเดี๋ยวปลาตกใจ เตรียมกระบอกน้ำ

 ไปดวยเพราะอากาศรอน



เหตุการณท่ีเด็กๆ ชวยกันเก็บกระปองพลาสติกข้ึนมาจากบึงน้ำในตอนตน เปนสวนหน่ึง

ของหนวยบูรณาการสูชีวิตเร่ือง “วิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับฤดูรอน” ตอน “ชีวิตสัตวในฤดูรอน”

ท่ีครูออกแบบการเรียนรูของตอนน้ีไว 4 คาบ โดยมีเปาหมายใหเด็กเรียนรูการดูแลธรรมชาติ

ที่เปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตว 

ในคาบท่ี 4 ท่ีเปนคาบสุดทายน้ีเองท่ีเด็กๆ เดินไปเจอกระปองพลาสติกในบึงน้ำ ซ่ึงเปน

สถานการณนอกแผน เปนเหตุใหครูตองออกแบบ “แผนเฉพาะหนา” จากสถานการณตรงหนา

เด็กๆ ออกไปใหอาหารสัตวตามแผนที่วางไว
คาบที่ 2 นำอาหารไปให�สัตว�กันเถอะ

คาบท่ี 3-4

ไปดูแลสิ่ง
แวด

ลอ
ม

กันเถอะพ
วกเ

รา

เด็กๆ กลับมาสรุปความรูที่หอง
• ไดทำตามแผนที่วางไวไหม อยางไร? ไมเบียดกัน 
ฉีกเปนช้ินเล็ก เผลอสงเสียงดัง แตเพ่ือนเตือนก็ไมเสียงดังแลว

• รูสึกอยางไรที่ไดออกไปใหอาหารปลา? สนุก ภูมิใจ ดีใจ



การเร�ยนร ู �ไม�ใช�เร�่องบังเอิญ



     ขณะที่เด็กๆ อนุบาลหองสายลมกำลังเดินสำรวจ

รอบบึงน้ำในโรงเรียนเพื่อหาจุดที่จะติดปายหามทิ้งขยะ

อยูน้ัน เด็กคนหน่ึงสังเกตเห็นวัตถุสีขาวลอยอยูในบึงน้ำ

จึงชี้ชวนใหเพื่อนๆ และคุณครูดู พรอมทั้งหารือกันวา

นาจะตองทำปาย “หามทิ้งขยะลงไปในน้ำ” มาติดไว

บริเวณนี้ดวย คนจะไดไมทิ้งขยะลงไปอีก

“อะไรนะ ขวดเหรอ”

“ไหน”

“โนนไง สีขาวๆ ที่ลอยอยูนะ”



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

á¡Œ»˜ÞËÒ´ŒÇÂµÑÇà¢ÒàÍ§



ระหวางที ่พูดคุยกันอยูนั ้นเอง ลมไดพัดพาวัตถุสีขาวลอยเขา

มาใกลฝงมากขึ้น เด็กๆ จึงรีบเดินไปดูโดยมีคุณครูตามไปดวย 

เมื่อสังเกตดูใกลๆ จึงรูวาเปนกระปองพลาสติกสีขาว 

 “เหมือนกระปองวายน้ำที่ครูโม (ครูพละ) เอาไวใหเลน” 

 เด็กคนหนึ่งพูดขึ้น 

 “ทำไมมันมาอยูที่นี่ไดนะ?” ครูตั้งคำถามชวนเด็กๆ คิด 

 “สงสัยมีใครทำหลนลงไป” เด็กอีกคนตอบ 

 “แลวเราจะทำอยางไรกันดี?” ครูถามชวนเด็กคิดตอ

ครูถามเพราะสังเกตเห็นวาเด็กๆ กำลังสนใจกระปองในบึงน้ำ 

ซึ่งเปนโอกาสที่เด็กๆ จะไดเรียนรูการแกไขปญหารวมกันจาก

เรื่องจริงตรงหนาที่เขากำลังสนใจ

“เก็บขึ้นมาไหม” เด็กชายที่เห็นกระปองใบนี้แตแรกเสนอขึ้น

 “มันไกลนะ” 

 “นาจะไดนะ” 

“ลองดูกันไหมละ?” ครูไมรีรอที่จะพูดชวนใหเด็กๆ ลองทำ

¤ÃÙÍ‹Ò¹¤ÇÒÁ¤Ô´à´ç¡
áÅÐ·ŒÒ·ÒÂãËŒÅÍ§·Ó

¤ÃÙãªŒ¤Ó¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ
ãËŒà´ç¡¤Ô´á¡Œ»˜ÞËÒ



เม่ือไดรับแรงสนับสนุนจากคุณครู เด็กๆ พากันเดินลงไป

ท่ีริมตล่ิง แลวชวยกันคิดหาวิธีเก็บกระปองพลาสติกใบน้ัน

ข้ึนมา เด็ก 2-3 คน ไปหาก่ิงไมในบริเวณน้ันมาพยายามเข่ีย

ทวาไมสั้นไป จึงไปหาไมอันใหม ระหวางนั้นลมไดพัด 

“ครูคะ ลมพัดไปทางไหนมันก็ลอยไปทางนั ้นละ” 

เด็กหญิงคนหน่ึงหันมาบอกคุณครู “แลวเราจะทำอยางไร

ดีละ” ครูถามขึ้น “เจาลมจาชวยพัดมาทางนี้หนอย”

เด็กหญิงตะโกนเรียกลมใหชวย

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

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





¹Õèãª‹äËÁ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹ÒÊÙŒäÁ‹¶ÍÂ
¡Ñ´äÁ‹»Å‹ÍÂ ËÃ×Í Grit «Öè§à»š¹ÊÁÃÃ¶¹Ð

·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§âÅ¡ã¹ÈµÇÃÃÉãËÁ‹¹Õé

เด็กๆ พยายามคิดหาวิธีจะเก็บกระปองพลาสติกขึ้นมาใหได บอยครั้งที่แรงลมและแรง

กระเพ่ือมจากไมท่ีกระทบผิวน้ำพัดพากระปองลอยหางออกไป แตเด็กๆ ก็ไมละความพยายาม

ยังคงคิดหาวิธี ไมมีใครคิดจะลมเลิกหรือชวนกันกลับแมแตคนเดียว
Grit

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



ชวงเวลาราว 20 นาที ที่ครูเปดโอกาสใหเด็กๆ ลงมือแกไขปญหารวมกันนี้ กอใหเกิดการ

เรียนรูข้ึนมากมาย ท้ังการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การลงมือทดลองความคิด และ

ประเมินวาไดหรือไมไดอยางไร แลวหาทางทำใหได พยายามทำจนสุด จนกระทั่งเก็บ

กระปองขึ้นมาจากบึงน้ำได เปนประสบการณที่ทำใหเด็กๆ รูวาเด็กตัวเล็กๆ อยางพวกเขาก็

สามารถดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดวยตัวเขาเอง

µÃ§µÒÁÊÁÁµÔ°Ò¹
¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ·ÔÈ·Ò§ÅÁ

¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§¡ÃÐ»‰Í§

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´
ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

à»�´¾×é¹·Õè
ãËŒà»š¹¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹

หลังจากพยายามกันอยูพักใหญ ในท่ีสุดลมก็เปนใจชวยพัดกระปองเขามาใกลในระยะท่ีไมเข่ียถึง

เด็กๆ จึงสามารถเก็บกระปองพลาสติกข้ึนมาจากน้ำไดสำเร็จทามกลางเสียงเฮดีใจของทุกคน

การเรียนรูตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนเปนเรื่องบังเอิญ แตในความเปนจริงแลวการที่เด็ก

จะเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเปนองครวมเชนนี้ได เปนความจงใจของครูที่ออกแบบ

กระบวนการพาเด็กเรียนรูจากสถานการณจริงตรงหนา ดวยการตั้งคำถามใหเด็ก

คิดวิเคราะห คิดแกปญหา และเปดโอกาสใหเด็กลงมือแกไขปญหาดวยกัน จนเกิดความรู

ความเขาใจจากประสบการณตรงของเขาแตละคน



ºŒÒ¹¢Í§
ÊÑµÇ�¾Ñ§

äÁ‹¹‹ÒÍÂÙ‹

ºŒÒ¹¢Í§ÊÑµÇ�
àÅÍÐà·ÍÐ

áÁ‹¹éÓäÁ‹ÊÐÍÒ´

ã¹¹éÓÁÕ¾ÔÉ

เชาวันน้ีครูนำเด็กๆ เขาสูการเรียนรูดวยการอานนิทานเร่ือง “ใครหนอใครกันทำบานฉันเลอะ”

เพื่อพาเด็กยอนคิดถึงพฤติกรรมการกินและการใชของคนวาสงผลเสียเชนไรตอธรรมชาติ

ที่เปนบานของสัตว เชน แมน้ำที่เปนบานของปลาเนาเสีย ปาที่เปนที่อยูของสัตวนานาชนิด

มีแตขยะ ทองฟาที่นกโบยบินเต็มไปดวยฝุนควันสีดำ

“เร่ืองราวในนิทานน้ีเปนอยางไร เกิดอะไรข้ึน?” ครูถามข้ึนหลังนิทานจบลง เพ่ือชวนเด็กๆ

ทำความเขาใจเรื่องราวในนิทาน

ขั้นนำเข�า 

คาบที่ 3 ไปดูแลสิ่งแวดล�อมกันเถอะพวกเรา (1)



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

áÅŒÇºŒÒ¹¢Í§ÊÑµÇ�
¾Ñ§à¾ÃÒÐÍÐäÃ?

¶ŒÒÊÑµÇ�ÁÕºŒÒ¹·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹ ÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�
äÁ‹ÁÕã¤Ãä»·ÓÅÒÂºŒÒ¹ÊÑµÇ�

à¢Ò¨ÐÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ?

à´ç¡æ ¤Ô´Ç‹ÒÊÑµÇ�ã¹¹Ô·Ò¹
à¢ÒÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ?

¤¹äÁ‹áÂ¡¢ÂÐ

¤¹·Ôé§¢Í§ÁÑ¹æ
Å§ä»ã¹¹éÓ

ÁÕ¤¹·Ôé§¢ÂÐ

ÊÐÍÒ´

äÁ‹ÁÕã¤ÃÁÒ·ÓãËŒÊ¡»Ã¡

ÊÇÂ§ÒÁ

ÃŒÍ§äËŒ

ºŒÒ¹äÁ‹ÊÐÍÒ´
äÁ‹ÍÂÒ¡ÍÂÙ‹

àÊÕÂã¨

ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

´Õã¨ ÍÂÒ¡ÍÂÙ‹

ครูขับเคลื่อนการเร�ยนรู�ด�วย

“คำถามชวนคิด”?



ขั้นปฏิบัติการ
ในคาบที่ 2 เด็กๆ แตละกลุมพากันนำอาหารออกไปใหสัตวตามแผนที่วางไว ในกลุมที่

เลือกดูแลปลานำอาหารไปใหปลาที่บึง โดยวางแผนกันไววาตองฉีกขนมปงเปนชิ้นเล็กๆ

และใหทีละนิด เพราะถาปลาไมกินหรือกินเหลือจะทำใหน้ำเสียได แตถึงแมจะใหทีละนอย

ก็ยังมีขนมปง 2-3 ชิ ้นเหลือลอยอยู ในบึงน้ำ ขณะที ่กลุ มเลือกดูแลนก นำถั ่วและ

เมล็ดธัญพืชตางๆ ไปวางใหนกตามจุดตางๆ แตเมื่อยอนกลับไปดูพบวา บางจุดนกไมมา

กินอาหารที่พวกเขาวางไว

ขั้นทบทวนความรู�
   หลังจากพูดคุยเร่ืองบานของเด็กๆ และบานของสัตวในนิทานแลว ครูถามคำถามพาเด็กๆ 

คิดเช่ือมโยงกับกิจกรรมนำอาหารไปใหสัตวท่ีเด็กๆ รวมกันทำไปกอนหนาน้ี “ถาเรานำอาหาร

ไปใหสัตวแลวสัตวกินไมหมดจะเกิดอะไรขึ้น?”

  “น้ำเนา” “น้ำเสีย” คำตอบจากกลุมที่นำอาหารไปใหปลา “เปนขยะใตตนไม”

เด็กกลุมที่นำอาหารไปใหนกตอบ เนื่องจากกลุมของเขาวางแผนนำถั่วและขนมปงไปใหนก

โดยโรยไวใตตนไม แตพอกลับไปดูพบวาถ่ัวและขนมปงยังอยูเหมือนเดิม เพราะนกไมมากิน

ครูเขียนคำตอบของเด็กๆ ลงบนกระดานพรอมวาดรูปประกอบ แลวพาสรุปความรูรวมกัน

จากคำตอบบนกระดานวา การใหอาหารสัตวท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ อาจทำใหบานสัตวสกปรก 

ไมนาอยู และทำใหสัตวเสียใจเหมือนกับในนิทาน ดังนั้น “ถาเราไมนำอาหารไปใหสัตว 

เด็กๆ มีวิธีอะไรบางที่จะชวยเหลือดูแลบานและแหลงอาหารของสัตวได?”



จากน้ันครูใหเด็กๆ เขากลุมยอย (ท่ีเลือกดูแลสัตวชนิดเดียวกัน) แลวระดมความคิดหา

วิธีดูแลสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ในกลุมที่ไปใหอาหารปลา เด็กๆ ชวยกันเสนอวิธีดูแล

บึงน้ำวา “หามเอาน้ำสกปรกลงไปใส” “ไมท้ิงเศษอาหารมันๆ ลงไป” “ไมท้ิงขยะลงน้ำ”

“เรารูแบบน้ี แลวคิดวาคนอ่ืนในโรงเรียนรูไหม?”

 ครูต้ังคำถามชวนคิดตอ

“รู” เด็กหลายคนตอบ

“ถาคนอ่ืนในโรงเรียนรู แลวทำไมวันน้ันเราถึงเจอขวดพลาสติกในบึงน้ำละ?”

ครูนำประสบการณเดิมที่เด็กออกไปเดินชมธรรมชาติในโรงเรียน แลวพบฝาขวดพลาสติก

ลอยอยูในบึงมาตั้งคำถามชวนเด็กยอนคิดถึงพฤติกรรมของคนที่กระทำตอสิ่งแวดลอม

เพื่อนำไปสูการคิดแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมตอไปเด็กๆ ไดยินคำถามของครูเชนนั้น

ตางพากันหยุดคิด บางคนสายหนาแทนคำตอบวา นาจะมีคนไมรูวาหามท้ิงขยะลงไปในบึงน้ำนะ

“ถาอยางน้ันเราจะชวยกันอยางไรดี ใหคนอ่ืนรูวาท้ิงขยะลงไปไมได?” ครูชวนคิดตอ

เพ่ือเขาสูข้ันใชความรู



·Ó»‡ÒÂ

à¢ÕÂ¹Ç‹ÒËŒÒÁãËŒÍÒËÒÃ»ÅÒ
à´ÕëÂÇ»ÅÒµÒÂ

·Ó»‡ÒÂà¢ÕÂ¹Ç‹Ò
ËŒÒÁ·Ôé§¢ÂÐÅ§¹éÓ

¾ÃØ‹§¹ÕéË¹Ù
àÍÒ¡ÃÐ´ÒÉÁÒ

หลังจากนั้นเด็กๆ จึงหารือกันเรื่องการทำปายเตือนหามใหอาหารปลาและหามทิ้งขยะ

ลงในบึงน้ำ โดยคุณครูชวยต้ังคำถามชวนเด็กๆ คิดไปทีละข้ันตอน เชน ตองใชอุปกรณอะไรบาง 

จะไปหาอุปกรณเหลานั้นจากไหน จะเขียนขอความบนปายวาอยางไร แลวจะนำปายไปติด

ท่ีไหนบาง พรอมท้ังชวยกันจัดเตรียมอุปกรณท่ีจะตองใชใหพรอมสำหรับทำงานในคาบตอไป



ในวันนี้ครูใหเด็กแบงเขากลุมยอย แลวลงมือทำงานตามแผนที่วางไว ในกลุมที่เลือก

ดูแลปลา เด็กๆ ลงมือทำปายของตนเองตามแผน เริ่มจากเลือกกระดาษที่จะใชทำปาย

เขียนขอความที่คิดไวลงไป (เขียนเอง/ใหครูชวยเขียน) วาดรูป ระบายสี หรือใชกรรไกร

ตัดตกแตงขอบกระดาษ ตามแตวาใครจะออกแบบไวอยางไร เสร็จแลวพากันไปยัง

ศูนยทรัพยากรรีไซเคิลของโรงเรียน เพ่ือหาวัสดุท่ีเหมาะสมตามวางแผนไว เชน ซองพลาสติก

ใสปายปองกันฝน เชือกสำหรับผูกปาย แลวนำปายไปติดบริเวณรอบบึงน้ำ พรอมท้ังถายรูป

บริเวณท่ีนำปายไปติดเพ่ือนำกลับมาสรุปการเรียนรูรวมกัน

    ระหวางนำปายไปติดนี่เองที่เด็กๆ เดินมาพบกระปองพลาสติกลอยอยูในบึงน้ำและ

ชวยกันเก็บขึ้นมา

ขั้นใช�ความรู� คือการนำความรู�ไปใช�ให�เกิดประโยชน�ได�จร�ง

คาบท่ี 4 ไปดูแลส่ิงแวดล�อมกันเถอะพวกเรา (2)



ออกแบบ

การเร�ยนรู�
จากเหตุการณ�จร�ง
        ตรงหน�า

ยืดหยุ�น

ทิ้งแผนเดิม

เสนทางที่คุณครูและเด็กๆ ออกมาติดปาย

เปนทางเดินรอบบึงน้ำที่ทุกคนเคยมาเดินชม

ธรรมชาติและสำรวจสัตวอยูเปนประจำ คุณครู

คาดหมายไวลวงหนาแลววาระหวางทางอาจจะ

เจอขยะตามทางเดินเหมือนคร้ังกอนๆ และเด็กๆ

จะชวยกันเก็บเหมือนทุกครั้ง เปนการลงมือ

ดูแลส่ิงแวดลอมตามกำลังความสามารถของเด็กๆ

 ในครั้งนี้ตางออกไปเพราะเปนขยะในบึงน้ำ 

เปนโจทยใหมท่ีทาทาย เด็กๆ จึงใหความสนใจ

กันมาก คุณครูเองอานอาการของเด็กๆ ออกวา

พวกเขาอยากจะเก็บกระปองพลาสติกขึ้นมา

จากบึงน้ำ แมวาตามแผนที่วางไวใกลถึงเวลา

ตองกลับไปสรุปการเรียนรูที่หองแลว แตใน

สถานการณเชนนี้ครูตองยืดหยุน ทิ้งแผนเดิม 

แลวออกแบบการเรียนรูจากเหตุการณจริง

ตรงหนา หรือที่เรียกวา “แผนเฉพาะหนา”

เมื่อโจทย�ใหม�ท�าทาย
กว�าแผนเดิม



ÍÂÙ‹ã¡ÅŒæ ¤ÍÂãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨
áÅÐ´ÙáÅ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ครูใช�สถานการณ�ตรงหน�า
เป�นโจทย�ให�เด็กเร�ยนรู�อย�างไร?

ÁÍ§Ç‹Ò·Ø¡àÃ×èÍ§
·Ø¡¡ÒÃÅ§Á×Í·Ó
áÅÐ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
¤×Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

·ŒÒ·ÒÂãËŒà´ç¡ÅÍ§·Ó
“àÃÒ¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¡Ñ¹´Õ”

“ÅÍ§´Ù¡Ñ¹äËÁÅ‹Ð”

äÁ‹ÃÕºª‹ÇÂá¡Œ»˜ÞËÒ 
áÅŒÇà»�´âÍ¡ÒÊãËŒà´ç¡
¤Ô´ËÒÇÔ¸ÕáÅÐÅ§Á×Í
á¡Œä¢»˜ÞËÒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

ÊÑ§à¡µÊÔè§·Õèà´ç¡·Ó ¿˜§ÊÔè§·Õèà´ç¡¾Ù´ 
áÅŒÇ¾ÒªŒÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒËÃ×Íµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 • ¤ÇÒÁÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�-¡ÒÃÅÍÂ áÃ§ÅÁ
 • ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�-¤ÇÒÁÊÑé¹ ¤ÇÒÁÂÒÇ 
  ¡ÒÃ¡ÐÃÐÂÐ



การทำแผนไวลวงหนา ทำใหครูจะพอคาดเดาได

วาจะเกิดอะไรขึ ้นบาง แตครูตองยืดหยุ น มีพื ้นที ่

ใหกับสิ่งที่ไมไดคาดการณไวดวย เราประเมินแลววา

น้ำไมลึก และเชื ่อวาเด็กๆ ดูแลตัวเองได เขาเองก็

สงทาทีบอกเราวา ฉันดูแลตัวเองไดนะ แลวพอเขา

ชวยกันเก็บกระปองขึ้นมาได จุดนั้นมันทำใหเขารูเลยวา 

ตัวเขาเองสามารถชวยดูแลสิ ่งแวดลอมได 

ครูวรรณพา แกวมณฑา (ครูกิ่ง)

ครูอนุบาลหองสายลม





´Õã¨ ÀÙÁÔã¨

ÅØŒ¹

ÅØŒ¹ÁÒ¡

àË¹×èÍÂ
áµ‹¡ç´Õã¨

Ê¹Ø¡ÁÒ¡ ´Õã¨ÁÒ¡

à´ç¡æ ÃÙŒÊÖ¡ÍÂ‹Ò§äÃ· Õ èä´Œª‹ÇÂ´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍ
Á?

หลังจากเด็กๆ ระบุความรูสึกของตนเองไปแลว ครูตั้งคำถามชวนเด็กๆ คิดวิเคราะห

ตอวา “แผนที่วางไวสำเร็จไดเพราะอะไร? เด็กๆ แตละคนมีสวนชวยอยางไรบาง?”

ขั้นช�อนความรู�
เมื่อกลับมาที่หองเรียน ครูใหเด็กๆ ลอมวงบอกเลาถึงสิ่งที่แตละคนไปทำมาใหเพื่อน

กลุมอ่ืนฟง เพ่ือทบทวนใหทุกคนเห็นภาพตรงกัน จากน้ันครูพาเด็กๆ สรุปการเรียนรูรวมกัน

โดยครูคอยบันทึกคำตอบของเด็กลงบนกระดานท่ีเตรียมไวในรูปแบบผังความคิด (Mind Map)

จากการพูดระบุความรูสึก



á¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒÊÓàÃç¨
à¾ÃÒÐÍÐäÃ? à´ç¡æ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ

ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

Ë¹Ùª‹ÇÂËÒäÁŒ

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

à¾ÃÒÐàÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹

Ê‹§äÁŒãËŒà¾×èÍ¹

Ë¹Ù·Ó»‡ÒÂ

¶ŒÒàÃÒäÁ‹ª‹ÇÂ¡Ñ¹
¨ÐäÁ‹ÊÓàÃç¨

Ë¹Ùª‹ÇÂËÒäÁŒà¾ÃÒÐàÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹

à´ç¡æ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂà´ç¡æ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

à´ç¡æ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

à´ç¡æ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ

Ë¹Ù·Ó»‡ÒÂ

ครูทวนคำตอบของเด็กๆ แลวเขียนลงบนกระดาน กอนจะพาสรุปความรูรวมกันวา

เด็กๆ ชวยดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดสำเร็จเพราะทุกคนชวยกัน พรอมท้ังบอกความรูสึก

ของครูดวยวา ครูรูสึกภูมิใจมากท่ีเด็กๆ อยากดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังยังลงมือทำ

ดวยตัวเอง และชวยเหลือกันจนภารกิจสำเร็จ เพื่อระบุใหเด็กรูวาครูรับรูความสามารถของ

เขาและใหคุณคากับสิ่งที่พวกเขาทำ



Teacher
as a
Learning
Designer

เช�่อมั่นในเด็ก
• เปดพื้นที่ เปดโอกาส
 เด็กไดปฏิบัติ ลงมือทำ  
 เกิดประสบการณตรง

•  พื้นที่เรียนรูของเด็ก 80%
 Input ของครู 20%

มีจ�นตนาการ อ�านเด็กออก
• ตั้งเปาหมายชัด

• คาดเดาการเรียนรูของเด็กและ
 ตั้งคำถามลวงหนา

• มีประเด็นการประเมินที่สอดคลอง
 กับจุดประสงคที่ตั้งไว

รอบรู�และสร�างสรรค�
• อานโลกออก เขาใจความเปนจริง
 ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

• เขาใจการเรียนรูตามวัยของเด็ก

• ออกแบบการเรียนรูแบบ Active Learning
 (ความรู + ความสุขในการเรียนรู)

• แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
ทำงานเปนทีมชวยกันคิด ชวยกันมองและ

 ออกแบบแผนรวมกัน



ครูตองเชื่อมั่น
ในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก
ครูตองไมกลัว กลาจินตนาการ

วางแผนอยางเปนระบบ
และทำงานเปนทีม

ทำคนเดียวไมได ตองชวยกันทำ

รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ



ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวีดิทัศน

www.holisticteacher.net

ชมวีดิทัศน
Learning Space  Visible Learning  
Teacher as a Learning Designer

โครงการสื่อสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะที่ 2 

(แมครูหัวใจใหม)




